
CLP-F01
Használati utasítás

A Keyboard-állvány összeállításával kapcsolatban a kézikönyv végén további információkat talál.

FONTOS
Vizsgálat és áramellátás
A hálózati csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a hangszer alján található típustáblán olvasható
feszültségérték megegyezik-e a helyi feszültséggel. Bizonyos régiókban a hangszer hátoldalán, a hálózati
kábelcsatlakozó mellett feszültségválasztó található. Amennyiben megtalálja, a feszültségválasztót, állítsa be a
helyi feszültség nagyságának megfelelően. A feszültségválasztót gyárilag 240 V-ra állítják be. A beállítást egy
laposfejű csavarhúzóval, a mutatót a megfelelő értékre állítva, végezheti el.

MEGJEGYZÉSEK
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A TERMÉK BIZTONSÁGI JELZÉSEI: A Yamaha elektronikus termékeit vagy a grafikán látható táblával vagy a
csomagoláson ennek megfelelő grafikával látják el. A grafika magyarázata ezen az oldalon található. Kérjük,
tanulmányozza a figyelmeztetéseket ezen az oldalon, valamint a biztonsági leírások oldalán is.

[GRAFIKA]

Tekintse meg a keyboard csomagolása alján feltüntetett grafikai szimbólumokat.

∆     A háromszögben látható felkiáltójel a termékkel szállított irodalomban található fontos használati vagy    
      szervízelési pontokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

∆    A háromszögben látható villám szimbólum a termékkel szállított irodalomban a „veszélyes feszültség” 
      jelenlétére hívja fel a felhasználó figyelmét, amely áramütés kockázatát jelentheti.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Minden elektronikus Yamaha terméket független biztonsági laboratóriumban
tesztelnek és engedélyeznek annak érdekében, hogy a megfelelően betartott kezelési előírások mellett, minden
előre látható kockázatot kizárhassanak. NE változtasson ezen a terméken és másokat se kérjen fel erre a
Yamaha által elismert szakembereken kívül. Így csökkenhet a teljesítmény és/vagy a biztonságos működés sem
garantált. A garanciára vonatkozó követeléseket a termék nem szakember által történt megváltoztatása után
elutasíthatjuk. Ez egyéb garanciákra is vonatkozhat.

A VÁLTOZTATÁSRA FENNTARTOTT JOG: A kézikönyvben található információk a nyomtatás idején helytállók.
A Yamaha azonban fenntartja a jogot, miszerint változtathat, vagy módosíthat bármely leírt tulajdonságon a már
létező termékek aktualizálása nélkül.

KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK: A Yamaha arra törekszik, hogy egyidejűleg felhasználó- és környezetbarát
termékeket állítson elő. Hisszük, hogy termékeink, és a gyártási eljárások elérik ezt a célt. A jog előírásait szem
előtt tartva hívjuk fel a következőkre figyelmét:

Akkumulátor: E termék tartalmazhat egy apró, újra fel nem tölthető akkumulátort, amelyet (ha lehet) a megfelelő
helyre forrasztunk. Az akkumulátor várható élettartama öt év. Ha szükségessé válik a csere, keressen fel a
szakszervizt. 

Figyelmeztetés: Ne próbálja újratölteni, szétszedni vagy elégetni az akkumulátort. Tartsa távol gyermekektől. A
használt akkumulátorokat a törvény által meghatározott módon helyezze el. Megjegyzés: Néhol a szerviz
munkatárásnak kötelező visszaadni a hibás alkatrészeket. Ha azonban lehetősége van rá, a szervízelő is
eltávolíthatja a hulladékot. 

Eltávolítási megjegyzés: Ha a termék javíthatatlanul meghibásodik, vagy bármilyen más okból felhasználási
ideje lejár, kérjük, tanulmányozza a helyi törvényi előírásokat, amelyek az ólmot, akkumulátorokat, műanyagot
stb. tartalmazó termékek hulladékként történő eltávolításáról rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS: Azon szervízdíjak, amelyek valamely funkció vagy effekt működésével kapcsolatos ismereti
hiány miatt keletkeznek (amennyiben a termék az előírtnak megfelelően működik), nem tartoznak a gyártó által
adott garancia alá, s ezért a tulajdonost terhelik. Kérjük a szerviz felkeresése előtt, körültekintően tanulmányozza
a használati utasítást és keresse fel a termék eladóját.

NÉVTÁBLA ELHELYEZÉSE: A lent látható grafika a névtábla elhelyezkedésének helyét mutatja. A modellszám,
a termék sorszáma, a hálózati feszültséggel kapcsolatos követelmények stb. ezen a táblán olvashatók. Kérjük,
írja fel a modell számát, a termék sorszámát és a vásárlás időpontját az alább található helyre, s, megőrizve a
használati utasítást, ezzel rögzítse vásárlásának adatait.

[GRAFIKA]

Modell ____________________________
Termék sorszáma___________________
A vásárlás időpontja_________________

 

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA, MIELŐTT TOVÁBBLÉPNE

*Őrizze meg ezt az utasítást, hogy szükség esetén később is használni tudja.
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!
FIGYELMEZTETÉS_________________________________________________________________________
A súlyos sérülések, halálos baleset, elektromos áramütés, rövidzárlat, károsodás, tűz vagy egyéb
veszélyek elkerülése érdekében, mindenképpen kövesse az alább leírt alapvető óvintézkedéseket.
Ezekhez a következő pontok tartoznak, de a lista nem tekintendő teljesnek:

Hálózati csatlakozás/hálózati kábel
- Kizárólag a hangszernek megfelelő feszültséget használja. A szükséges feszültséget leolvashatja a

hangszeren található típustáblán.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és tisztítsa meg az esetlegesen felgyülemlett portól és

szennyeződésektől.
- Kizárólag a berendezéshez kapott kábelt/csatlakozót használja.
- Soha ne helyezze a kábelt hőforrások, mint fűtőtestek vagy hősugárzók közelébe, ne hajlítsa el túlzott

mértékben, és ne sértse meg bármi más módon, ne állítson rá nehéz tárgyakat, és ne vezesse olyan
helyen, ahol ráléphetnek, megbotolhatnak benne, vagy átgördülhetnek rajta.

Felnyitni tilos!
- Ne próbálja meg felnyitni a hangszert, vagy annak belső részeit szétszedni, esetleg más módon

megváltoztatni. A hangszer nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó
szervízelhet. Amennyiben a hangszer nem működik megfelelően, semmiképpen ne használja
tovább, hanem ellenőriztesse a Yamaha szerviz szakemberével.

A víz okozta veszély
- Ügyeljen arra, hogy a hangszer eső által ne váljon nedvessé, ne használja víz közelében, vagy

nedves, vizes körülmények között, valamint ne tároljon rajta folyadékot, amely kiömölve belefolyhat
a nyílásokba.

- Soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

Tűzvédelem
- Ne helyezzen a hangszerre nyílt lángot, pl. gyertyát. A nyílt láng felborulva tűzhöz vezethet.

Ha valami szokatlant észlel
- Ha a hálózati kábel kirojtozódott, vagy a csatlakozó sérült, ha használat közben a hangszer hirtelen

elhallgat, vagy szokatlan szagot illetve zajt észlel, azonnal kapcsolja ki a ki/be kapcsolót, húzza ki a
csatlakózót az aljzatból, és vizsgáltassa meg a hangszert a Yamaha szerviz szakemberével.

!
VIGYÁZAT________________________________________________________________________________
Saját vagy más személy, a hangszer vagy egyéb tárgyak sérülésének elkerülése érdekében,
mindenképpen kövesse az alább leírt alapvető óvintézkedéseket. Ezekhez a következő pontok tartoznak,
de a lista nem tekintendő teljesnek:

Hálózati csatlakozás/hálózati kábel
- Ha a hangszer hálózati csatlakozóját kihúzza, mindig magát a csatlakozót fogja, és soha sem a

kábelt. Amennyiben a kábelt húzza, az megsérülhet.
- Mindig húzza ki az eszközt a csatlakozó aljzatból, ha a hangszert hosszabb ideig nem használja,

vagy ha vihar van.
- Soha ne csatlakoztassa a hangszert többszörös elosztóval a hálózathoz. Így romolhat a

hangminőség és túlhevülhet a csatlakozó.

Szerelés
- Mindenképpen olvassa el figyelmesen az összeszerelésről szóló leírást. Ha a hangszert nem a

megfelelő sorrendben szerelik össze, megsérülhet vagy sérülést is okozhat.

Használati hely
- Soha ne tegye ki a hangszert túlzott mennyiségű pornak, rezgéseknek, extrém hidegnek vagy

hőségnek (például ne állítsa közvetlen a napra, fűtés közelébe, vagy ne tárolja egész nap egy zárt
járműben. Ezzel megakadályozhatja a kezelő szervek eltorzulását, vagy más belső alkatrészek
károsodását.

- Ne használja a hangszert televízió, rádió, hi-fi berendezés, mobiltelefon vagy más elektromos
berendezés közelében. Ellenkező esetben zúgás léphet fel.

- Ne állítsa a hangszert instabil alapra, ahol véletlenül felborulhat.
- Mielőtt elmozdítaná a hangszert, húzzon ki minden csatlakoztatott kábelt.

CLP-F01  ÓVINTÉZKEDÉSEK
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Csatlakoztatás
- Mielőtt a hangszert más elektronikus egységekhez csatlakoztatja, kapcsolja ki minden berendezés

elektromos ellátását. Mielőtt bármely berendezés áramellátását megszakítja, állítsa a hangerőt a
lehető legkisebb állásra. A hangszeren történő játék esetén is mindig győződjön meg arról, hogy a
hangerőt a lehető legalacsonyabb szintről lassan növelje, így érve el a kívánt értéket.

Ápolás
- A szennyeződéseket óvatosan, puha kendővel távolítsa el. Ne alkalmazzon túl nagy nyomást, hogy

a hangszer érzékeny felületét ne karcolhassák meg az apró szennyeződésrészecskék.
- A hangszer tisztításához használjon puha, száraz vagy enyhén nedves kendőt. Ne használjon

oldószert vagy más tisztítófolyadékot, vagy vegyi anyagokkal impregnált tisztító kendőt.

Vigyázat használat közben
- Ne csípje be ujját a billentyűzet fedelével. Ne dugja ujját vagy kezét a billentyűzet fedelének

nyílásaiba vagy a hangszer egyéb nyílásaiba. 
- Soha ne helyezzen papírt, fém vagy egyéb tárgyakat a billentyűzet fedelébe, a vezérlő panelbe

vagy a billentyűzetbe.  Ilyen tárgyakat ne is ejtsen a fenti nyílásokba. Amennyiben ez mégis
megtörténik, azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Ezek után
ellenőriztesse a hangszert a Yamaha szerviz szakemberével.

- Ne helyezzen továbbá bakelit-, műanyag- és gumitárgyakat a hangszerre, mert ezek elszínezhetik
a vezérlő panelt vagy a billentyűzetet.

- Fém, porcellán vagy egyéb kemény tárgyak által okozott ütés következtében repedések vagy
leválások keletkehezhetnek a hangszer felületén. Legyen óvatos.

- Ne dőljön a hangszernek, és ne üljön rá, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, és ne fejtsen ki a
szükségesnél nagyobb erőt a billentyűk, kapcsolók vagy csatlakozók használatakor.

- Ne használja a hangszert sokáig magas vagy kellemetlen hangerőn, mert ez tartós
halláskárosodáshoz vezethet. Amennyiben halláskárosodást vagy fülcsengést észlel, kérje
szakorvos tanácsát.

Az ülőpad használata (amennyiben tartozék)
- Ügyeljen az ülőpad biztonságos állására, hogy véletlenül se dőlhessen fel.
- Soha ne játsszon óvatlanul az ülőpadon, és ne álljon fel rá. Amennyiben szerszámként, állványként

vagy egyéb célokra használja, balesetet vagy egyéb sérüléseket okozhat.
- Balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében az ülőpadon egyszerre csak egy személy foglaljon

helyet.
- Ha az ülőpad csavarjai hosszabb használat után kilazulnak, húzza meg őket a mellékelt

szerszámokkal.

Adatok mentése
Adatok mentése és biztonsági másolatok készítése

- A biztonsági beállításoknak megfelelően (lásd 50. oldal) az áramellátás kikapcsolása után a belső
adatok egy hétig megmaradnak. Ezen idő elteltével az adatok elvesznek. Hetente legalább egyszer
néhány percre kapcsolja be a ki/be kapcsoló gombot. Az adatok meghibásodás vagy helytelen
kezelés következtében is elveszhetnek. A fontos adatokat külső médiumon, pl. a Yamaha MDF3
MIDI Data Filer-en mentse el.

Külső médiumok biztonsági másolatának készítése
- Tanácsoljuk, hogy fontos adatokat duplán, két külső médiumon is mentsen, hogy a médium

esetleges sérülésénél ne vesszenek el az adatok.

A Yamaha olyan jellegű károsodásokért, amelyek a hangszer helytelen kezelése, vagy megváltoztatása folytán
léptek fel, illetve adatok elvesztéért vagy megsemmisüléséért nem felel. 

 
Mindig kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja a hangszert.
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CLP-F01  ÓVINTÉZKEDÉSEK
Köszönjük, hogy a Yamaha Clavinovát választotta. Tanácsoljuk, hogy azt a használati utasítást alaposan olvassa
el, annak érdekében, hogy a Clavinova gyakorlati funkcióit maradéktalanul kihasználhassa.
Ezen kívül tanácsoljuk, hogy ezt a kézikönyvet biztonságos, könnyen elérhető helyen őrizze, hogy esetlegesen
később is hasznát vehesse.

A Használati utasításról

E kézikönyv három fő fejezetből áll: „Bevezetés”, „Hivatkozások” és „Függelék”

- Bevezetés (2. oldal)
- Kérjük, elsőként ezt a fejezetet olvassa el

 

- Hivatkozások (15. oldal)
- Ebben a fejezetben megtalálható, hogy miként alkalmazzuk a részletes beállításokat a Clavinova

különböző funkciói elérése érdekében

- Függelék (67. oldal)
- Ez a fejezet referenciaanyagokat mutat be.

* A CLP-F01 modellek ebben a használati utasításban CLP/Clavinova néven szerepelnek.
* A használati utasításban látható képek és LED-Display-k csak szemléltető célzatúak és a hangszer valós   
  külsejétől eltérhetnek.

SZERZŐI JOGI HIVATKOZÁSOK
Ez a termék számítógépes programokat és egyéb tartalmakat hordoz magában, amelyek a Yamaha szerzői jog
alá tartoznak, vagy amelyekre vonatkozóan a Yamaha harmadik személy által birtokolt szerzői jogára vonatkozó
licensszel rendelkezik. Ezek a szerzői jogvédelem alá tartozó anyagok, korlátozás nélkül, minden Computer-
software alkalmazást, MIDI-adattárat és WAVE-adattárat magukba foglalnak. Ezen programok és tartalmak
mindennemű, a személyes használaton túl mutató, nem engedélyezett felhasználása a megfelelő törvények
értelmében tilos. A szerzői jog minden nemű megsértése büntetőjogi eljárást von maga után. ILLEGÁLIS
MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE, TOVÁBBADÁSA VAGY HASZNÁLATA TILOS.

Védjegyek
- Apple és Macintosh az Apple Computer Inc. védjegyei
- Windows a Microsoft® Corporation bejegyzett védjegye.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

A „The Clavinova-Computer Connection” kiegészítő útmutató, amely a kezdőknek készült és leírja, miként
alkalmazhatjuk a Clavinovát egy PC-vel és miként épül fel a Clavinova-Computer rendszer (az útmutató nem
modellspecifikus). A dokumentumot PDF-file-ként (angol nyelven) a következő internetcímen érhető el:
Yamaha-Kézikönyvtár:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/german/
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CLP-F01  A Használati utasításról
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CLP-F01  Tartalom
Az alkalmazások listája

Használja ezt a mutatót a referenciaoldalak kereséséhez. Ez az adott alkalmazásnál és helyzetben nagyon
hasznos lehet.

Meghallgatás

Demo-dalok meghallgatása különböző hangokkal…”Demo-dalok meghallgatása” a 18. oldalon
Az „50 klasszikus zongorára” dalainak meghallgatása…”Az 50 klasszikus zongorára meghallgatása” a 19.
oldalon
Saját felvételek meghallgatása… „Felvett dalok lejátszása” a 37. oldalon

Játék

A három pedál használata…”A pedálok használata” a 23. oldalon
Egy a hangmagassággal megegyező kíséret lejátszása… „Transzponálás – [TRANSPOSE]” a 27. oldalon
A billentésérzékenység kiválasztása… „Billentésérzékenység – [TOUCH] A 26. oldalon
A hangmagasság beállítása az egész hangszerre vonatkozóan, ha a Clavinova más hangszerekkel vagy CD-
zenével együtt játszik… „A hangmagasság beállítása” a 42. oldalon

A hangok megváltoztatása

A hang-lista megjelenítése… „A preset-hangok listája” a 62. oldalon
Egy koncertterem szimulálása… „[REVERB]” A 24. oldalon
Két hang kombinálása… „Két hang kombinálása (Dual-mód) a 28. oldalon
Más hangzások játszása bal és jobb kézzel… „A billentyűzet felosztása és játék két eltérő hanggal (Split-mód)" a
29. oldalon
A hangzás sugárzóbbá és melegebbé tétele… „[BRILLANCE]” a 24. oldalon
A hangzás megváltoztatása szórással vagy dúsítással… „[EFFECT]” a 25. oldalon
A hangzás effektekkel történő ellátása… „[VARIATION]” a 24. oldalon 

Gyakorlás

A jobb vagy bal kéz részének elnémítása… „Egy egykezes rész gyakorlása az 50 preset-dal segítségével (Part-
elnémítás)” a 20. oldalon
Egy bizonyos frázis ismételt gyakorlása… „Ismétlés A-tól B-ig 50 preset-dalnál” a 22. oldalon
Gyakorlás pontos és egyenletes tempóban… „A metronóm használata” a 31. oldalon
Gyakorlás saját felvett dallal… „A játék felvétele” a 32. oldalon

Felvételi funkciók

Saját játék felvétele… „A játék felvétele” a 32. oldalon

Beállítások

A Clavinova beállítások illesztése… „Részletes beállítások – [FUNCTION]” a 39. oldalon

A Clavinova csatlakoztatása más berendezésekhez

Mi a MIDI?... „A MIDI-ről” az 51. oldalon
A saját játék felvétele… Csatlakozók „AUX OUT” az 52. oldalon
A hangerő növelése… Csatlakozók „AUX OUT” az 52. oldalon
Más hangszerek hangjának visszaadása a Clavinován… Csatlakozók „AUX IN” az 53. oldalon
Számítógép csatlakoztatása… „Számítógép csatlakoztatása” az 54. oldalon

Szerelés

A Clavinova össze- és szétszerelése… „A billentyűzet-állvány szerelése” az 59-61. oldalon
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CLP-F01  Az alkalmazások listája

Tartozékok

• „50 klasszikus zongorára”- Kottafüzet

• Használati utasítás 
       Ez az útmutató az Ön Clavinovája használatához szükséges összes információt tartalmazza.

• Pad 
       Az ülőpad, a vásárlás helyszínétől függően, szállított tartozék, vagy megvásárolható.

■ Hangolás
Ellentétben az akusztikus zongorával, a Clavinovát nem kell hangolni. Mindig tökéletesen hangolt marad.

■ Szállítás
Ha elköltözik, a többi tárggyal együtt szállíthatja a Clavinovát is. A hangszert összeállított állapotban is
szállíthatja, de szét is szerelheti.
Vízszintesen szállítsa a hangszert. Ne támassza falhoz, vagy ne állítsa valamelyik oldalára sem. Ne tegye ki a
hangszert túlzott rezgésnek vagy lökéseknek.
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CLP-F01  Tartozékok
Teljesítményjellemzők

A Yamaha Clavinova CLP-F01 digitális zongora hihetetlen élethű hangzásával mintha valódi zongorán játszana.
Használhatja azonban a Yamaha „AWM Dinamikus sztereó sampling” eredeti technológiáját is, s így telt,
kellemes hangokat kaphat. Az új fabillentyűzeten a billentyűk mérete, súlya és billentésérzékenysége finoman
összehangoltan valósul meg.
A Grand Piano (versenyzongora) 1,2 és 3 hangzásokhoz teljesen új hangmintákat (samples) használtunk,
amelyeket legnagyobb körültekintéssel egy versenyzongoráról vettünk fel. A Grand piano 1 és 3 hangzások
három különböző ütéserősségű (Dynamic-Sampling) hangmintát tartalmaznak, egy különleges sustain-
hangmintát (88. oldal), amely egy akusztikus koncertzongora és a húrok forte pedálállás melletti
összetéveszthetetlen rezonanciahangzását játssza, valamint „Key-off” hangmintákat, amelyek azt a finom
hangzást adják a hanghoz, amely a billentyűk felengedésekor hallható. A CLP-F01 a valódi akusztikus zongora
hangzását sokkal jobban megközelíti.

TEMPO[▲] [▼]/ FUNCTION
A gombok segítségével a dal-
tempóját (sebességét)
változtathatja, és hasznos
funkciókat választhat ki (39-50.
oldal).

A Clavinovában 50 preset-dal
található
Itt nyílik lehetősége, hogy
meghallgassa ezeket a dalokat,
egy kényelmes gyakorló funkcióval
gyakorolhat, valamint felveheti és
le is játszhatja saját játékát (19-22.,
32-38. oldal).

[METRONOME]
Itt vezérelheti a metronóm funkciót
(31. oldal)

[REVERB] / [EFFECT]
Itt gazdagíthatja a hangzást
Reverbbel (zengető) és effektekkel
(24, 25. oldal)

[TRANSPOSE]
Az egész billentyűzet
hangmagasságát eltolhatja felfelé
vagy lefelé, hogy alkalmazkodjon
egy másik hangszerhez vagy
énekeshez, anélkül, hogy
változtatnia kellene a hangnemen
(27. oldal).

[DEMO]
Minden hanghoz rendelkezésre áll
egy demo-lejátszás (18. oldal).

Hangszín-gombok
28 belső hangból választhat,
többek között a versenyzongorát
(23. oldal). Egyszerre két hangzást
is kombinálhat (28. oldal).

[TOUCH]
A billentésérzékenység
finombeállítása (26. oldal)

[GRAFIKA]

[BRILLANCE]
Ezzel a tolható szabályozóval a hangszín
fényességét állíthatja be (24. oldal) 
[MASTER VOLUME]
Ezzel a tolható szabályozóval állíthatja be a
hangerő mértékét (13. oldal)

[SPLIT]
A jobb és bal kézhez tartozó billentyűkön más hangokon
játszhat (29. oldal).

[GRAFIKA]

Ez a kapcsoló
kapcsolja be és ki
a beépített
hangszórókat (13.
oldal)
Zavartalanul
gyakorolhat, ha ide
hagyományos
sztereó fejhallgatót
csatlakoztat (13.
oldal)

Ide csatlakoztathat
felvevő-
berendezést
(például kazettás
magnót), hogy
felvegye saját
játékát (52. oldal).

A Clavinova kimenete
hangszererősítőhöz,
keverőpulthoz,
hangszórórendszerhez
, vagy
felvevőeszközhöz (53.
oldal).

Ez a csatlakozó és
a választókapcsoló
lehetővé teszik a
számítógéphez
történő közvetlen
csatlakozást, s a
szekvenszerrel
vagy más
programokkal
végzett munkát
(54-57. oldal).

Itt csatlakoztathat
MIDI-eszközt, a
különböző MIDI
funkciók
alkalmazásához
(a MIDI-ről, 51.
oldal).

CLP-F01  Teljesítményjellemzők
Mielőtt használja a Clavinovát
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■ A billentyűzet fedele

Így nyithatja fel a billentyűzet fedelét:

1. A felnyitáshoz dugja be az ujját az elülső oldalon
található bemélyedésekbe, emelje meg óvatosan a
fedelet és hajtsa hátra.

[GRAFIKA]

! VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait, ha felnyitja,
vagy lezárja a fedelet.

Így zárhatja le a billentyűzet fedelét:

1. Ha a kottatartó fel van hajtva (11. oldal), akkor
emelje meg és támassza a fedélhez.
2. Húzza a fedelet óvatosan lefelé és saját maga
irányába.

[GRAFIKA]

! VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait, ha felnyitja,
vagy lezárja a fedelet.
 

2. Hajtsa fel az összehajtott fedelet és támassza az
elülső falnak.

[GRAFIKA]

! VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait, ha felnyitja,
vagy lezárja a fedelet.

3. Hajtsa fel a fedelet, és óvatosan hajtsa le az elülső
felét.

[GRAFIKA]

! VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait, ha felnyitja,
vagy lezárja a fedelet.

! VIGYÁZAT

Nyitáskor és záráskor tartsa a billentyűzet fedelét mindkét kezével, és ne engedje el, amíg teljesen ki nem nyílt
vagy be nem csukódott. Ügyeljen arra, hogy a fedél és hangszer között található hajlatba ne csípődhessen bele
saját, vagy mások, mindenekelőtt gyermekek, ujja

CLP-F01  Mielőtt használja a Clavinovát
Kottatartó

A kottatartó a billentyűfedél belső oldalán található.

Így nyithatja fel a kottatartót, ha szüksége van rá:

10



Húzza a kottatartót a billentyűfedélen lefelé és maga felé.

[GRAFIKA]

Így hajthatja vissza a kottatartót:
Emelje meg a kottatartót és hajtsa a fedélhez.

CLP-F01  Mielőtt használja a Clavinovát
■ A hangszer bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
A vezeték mindkét végén csatlakoztassa a csatlakozókat. Az egyiket a hálózati bemeneti aljzathoz, AC INLET a
Clavinova alján, a másikat egy erre megfelelő hálózati csatlakozóhoz.

[GRAFIKA]       [GRAFIKA]
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                                      (A csatlakozó formája régiótól függően változó.)

2. Kapcsolja be a hangszert.
Nyomja meg a hálózati kapcsolót [POWER].

• Az elülső vezérlő panelen található kijelző és a billentyűzet bal oldalán található feszültségjelző
világítani kezd.

[GRAFIKA]

Feszültségjelző                      [POWER]                 Kijelző
                                                                           Normális esetben a tempót mutatja.
  

Amennyiben ismét ki szeretné kapcsolni a hangszert, nyomja meg újra a hálózati kapcsolót [POWER].
• A kijelző és a feszültségjelző kialszanak.

TIP Feszültségjelző
       Ha a hangszer kikapcsolása nélkül csukja le a billentyűfedelet, a feszültségjelző tovább ég, jelezve, hogy a   
       berendezés még bekapcsolt állapotban van.

CLP-F01  Mielőtt használja a Clavinovát
■ A hangerő beállítása

Elsőként állítsa a szabályzót [MASTER VOLUME] nagyjából középre a „MIN” és „MAX” állás közé. Ezek után,
miután játszani kezdett, állítsa a [MASTER VOLUME] szabályzót a legkellemesebb hangerőre.

[GRAFIKA]

                                                           A szint csökken. ◄  ► A szint nő.
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∆ VIGYÁZAT
Ne használja a Clavinovát hosszan nagy hangerőn. Ezzel hallását kockáztatja.

TERMINOLÓGIA MASTER VOLUME:
                             Az összes billentyűhang hangerőszintje.

TIPP 
Az állítható szabályzó [MASTER VOLUME] segítségével a fejhallgató [PHONES] kimeneti szintjét és az AUX 
IN bemeneti szintjét is beállíthatja.

■ Fejhallgató használata (opció)

Az egyik bemenethez [PHONES] csatlakoztasson egy fejhallgatót. Két bemeneti nyílás [PHONES] áll
rendelkezésére.
Két szabvány sztereó fejhallgatót csatlakoztathat. (Ha csak egy fejhallgatót használ, mindkét bemenethez
csatlakozhat.)

[GRAFIKA]

Alsó oldal

Szabvány sztereó csatlakozó

■ A hangszórókapcsoló használata

Ez a kapcsoló a beépített hangszórót ki- illetve bekapcsolja.
NORMAL (HP.SW)….A hangszórók jelet adnak, amíg nem csatlakoztat fejhallgatót.
ON…. A hangszórók bekapcsolt állapotban vannak.
OFF…A hangszórók kikapcsolt állapotban vannak.

CLP-F01  Mielőtt használja a Clavinovát

MEMO
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CLP-F01  Mielőtt használja a Clavinovát

 Hivatkozások  

Ebben a fejezetben megtalálható, hogy miként alkalmazzuk a részletes beállításokat a Clavinova különböző
funkciói elérése érdekében
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Kezelőszervek és csatlakozások………………16

A demo-dalok meghallgatása………………18

Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal
meghallgatása………………19
     Egy egykezes rész gyakorlása az 50 preset-dal   
     segítségével (Part-elnémítás) ………………20
     Ismétlés A-tól B-ig 50 preset-dalnál………………
22

Hangszínek kiválasztása és lejátszása……………23
     Hangszínek kiválasztása………………23
     A pedálok használata………………23
     Hangzásvariációk létrehozása 
     – [VARIATION]/[BRILLANCE]/[REVERB]
     /[EFFECT] ………………24
     Billentésérzékenység – [TOUCH] ………………26
     Transzponálás – [TRANSPOSE] ………………27
     Két hangszín kombinálása (Dual-mód) ……………
…28
     A  billentyűzet  felosztása  és  játék  két  eltérő
hanggal    
     (Split-mód) ………………29
     A metronóm használata………………31

A saját játék felvétele………………32
     Felvétel a [TRACK 1] –re (1. sáv) ………………32
     A TRACK 1 új felvétele………………34
     Felvétel a [TRACK 2] –re………………34
     A (a dal elején felvett adatok) kezdeti   
     beállításainak megváltoztatása………………36 

A felvett dalok visszajátszása………………37
     Egy dal visszajátszása………………37
     Hasznos visszajátszó-funkciók………………38

Részletes beállítások – [FUNCTION] ……………39
     Általános eljárás a Funkció-módban…………40
     Az egyes funkciókról………………42
     F1. A hangmagasság    
     finomhangolása ……………42
     F2. Egy skála kiválasztása………………43
     F3. Funkciók a „Dual”-módban…….44
     F4. Funkciók a „Split”-módban………………45
     F5. További funkciók………………46

     F6. A metronóm hangereje………………47
     F7. Preset Song Part Cancel Volume (a preset-  
     dalok elnémított részeinek   
      hangereje) ………………47
     F8. MIDI-funkciók………………47
     F.9 Biztonsági funkciók………………50

A MIDI-ről………………51

Csatlakozások………………52
     Csatlakozások………………52
     Számítógép csatlakoztatása………………54

Hibák elhárítása………………58

A billentyűzet-állvány összeszerelése………………59

A preset-hangszínek listája………………62

A demo-dalok listája………………64

Tárgymutató………………65

CLP-F01
Kezelőszervek és csatlakozások

Felső oldal

[GRAFIKA] 1

[GRAFIKA] 2

Csatlakozások       [GRAFIKA] 3
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[POWER] (hálózati kapcsoló)……….12.o.
[MASTER VOLUME] (hangerő) ……….13.o.
[BRILLANCE] (hangfényesség) ……….24.o.
[DEMO] ……….18.o.
METRONÓM [START/STOP] ……….31.o.
[TEMPO/FUNCTION #▲▼]……….31,40.o.
LED.kijelző……….17.o.
[-/NO] / [+/YES]
[PRESET]
[USER 1] [USER 2] [USER 3]
[TRACK 1] [TRACK 2]
[SONG] (dal) [START/STOP]
[REC] (felvétel) ……….19-22, 32-38.o.
Voice (hang) -gombok……….23.o.
[SPLIT] ……….29.o.
[REVERB] (zengető) ……….24.o.

[EFFECT] ……….25.o.
[TOUCH] (billentésérzékenység) ……….26.o.
[TRANSPOSE] (transzponálás) ……….27.o.
AUX OUT……….52.o.
AUX IN……….53.o.
[TO HOST] ……….51-57.o.
HOST SELECT……….51-57.o.
MIDI [IN] [OUT] [THROUGH] ……….51-57.o.
[SPEAKER] (hangszóró) ……….13.o.
[PHONES] (fejhallgató) ……….13.o.
Zongorapedál (bal) ……….24.o.
Sostenutopedál (közép) ……….24.o.
Fortepedál (jobb) ……….23.o.

CLP-F01  Kezelőszervek és csatlakozások
[GRAFIKA] 1

[GRAFIKA] 2
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Kijelző 

• Használat közben kövesse figyelemmel a folyamatokat a felső vezérlőmező kijelzőjén.

• A kijelző, amint lent latható, folyamattól függően különböző értékeket mutat.

                              
Tempó  
(Normális kijelző)

Az „50 klasszikus
zongorára” egyik dalának
sorszáma

Funkció száma Paraméterérték

CLP-F01  Kezelőszervek és csatlakozások
A demo-dalok meghallgatása

A hangszeren demo (bemutató) dalok találhatók, amelyek a CLP-F01 minden hangját impozánsan mutatják be.

[GRAFIKA]
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Eljárási mód

1   Kapcsolja be a hangszert.
 (Ha még nincs bekapcsolt állapotban) Nyomja meg a [POWER] gombot. Állítsa a   
 hangerő-szabályozót [MASTER VOLUME] kezdetben nagyjából a középső állásba a  
 „MIN” és „MAX” közé. A lejátszás kezdetével a szabályozóval [MASTER VOLUME]  
 beállíthatja a hangerőt.

2   Aktiválja a demo-módot.
 Nyomja meg a [DEMO] gombot. A Voice (hang) gombok LED kijelzi sorban
felvillannak.

3   Játsszon le egy hang-demo-t.
 Nyomja meg az egyik Voice gombot, hogy az összes dalt a megfelelő Voice-demo- 
 dallammal kezdhesse – azzal, amelyiket egyébként ezzel a Voice-gombbal   
 választana ki. (Ha egy voice-gomb helyett a SONG [START/STOP] gombot nyomja 
 meg, a demo- dallam a GRAND PIANO 1 Voice-szal kezdődik.)

 Állítsa be a hangerőt és a hangfényességet
 Használja a [MASTER VOLUME] szabályozót a hangerő, és a [BRILLANCE] gombot
 a hangfényesség beállításához (24. oldal)

4   Állítsa meg a Voice-demo-t.
 A lejátszás megállításához nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot az éppen  
 játszott demo-dallam Voice-gombját.

5   A demo-mód leállítása
 Nyomja meg a [DEMO] gombot a demo-mód befejezéséhez és a játék-módhoz való  
 visszatéréshez.
 A Voice-gombok kijelzői abbahagyják az egymást követő felvillanást.

TIPP
A demo-dalok listáját a
64. oldalon találja.

TANÁCS
A demo-dal módban nem
lehetséges a MIDI-vétel.
A demo-dal adatokat nem
közvetítik a MIDI
csatlakozások.

TANÁCS
Saját dal felvétele (32.
oldal) vagy lejátszása (37.
oldal) közben nem
aktiválható a demo-mód.

TERMINOLÓGIA
Mód (Modus):
Módnak nevezzük azt az
üzemelési formát,
amelyben használhat egy
bizonyos funkciót. A
demo-módban demo-
dalok játszhatók le.

TANÁCS
A demo-dalok tempóját
nem lehet beállítani. A
demo-módban a
részleges elnémítás (47.
oldal) és az A-B
dalismétlés (22. oldal)
funkciók nem
alkalmazhatók.

TANÁCS
A zongora hangok demo-
it különböző effektekkel
játszhatja le, ha
megnyomja a
[VARIATION] gombot,
majd a kívánt Voice
gombot. A demo-dalok és
a zongorahangok teljes
listáját, együtt a
különböző effektekkel a
64. oldalon, az „A
zongora-hang-demo-k
leírása” részben találja
meg.

CLP-F01  A demo-dalok meghallgatása
Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal meghallgatása

A Clavinova 50 zongoradarabból (piano-songs) tartalmaz adatokat. Ezeket a dalokat egyszerűen
meghallgathatja (19. oldal) vagy gyakorlásra használhatja őket (20. oldal). A tartozékok között ezen kívül
megtalálható az „%0 klasszikus zongorára” kottafüzet az 50 előre beállított dal kottájával.

[GRAFIKA]

18



Eljárási mód

1   Aktiválja a preset-dal módot.
Nyomja meg a [Preset] gombot, hogy aktiválja a preset-dal-módot. A [PRESET],
[TRACK 1] ÉS [TRACK 2] kijelzők világítanak.

2   Játsszon le egyet az 50 előre beállított dalból.
2-1   Válassza ki a [-/NO] és [+/YES] gombok segítségével a kívánt dal számát (a  
        számot a LED-kijelző mutatja).
        1 - 50: Válassza ki egy preset-dal számát, hogy csak ezt az egy dalt játssza le.
        ALL: Az összes preset-dal lejátszásra kerül, egymás után.
        rnd:  Az összes dal lejátszásra kerül, véletlenszerű sorrendben.   

[GRAFIKA] 

      8
      Dal-szám

2.2 Nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot, hogy elinduljon a lejátszás. 

        Állítsa be a hangerőt 
        Használja a [MASTER VOLUME] szabályozót a hangerő beállításához.

        Állítsa be a tempót
        Állítsa be a [TEMPO/FUNCTION #▲▼] gombok segítségével a kívánt lejátszási
        tempót. A [▼] és [▲] gombokat egyszerre nyomva visszatérhet a szabvány   
        tempóra.

[GRAFIKA]

- 12
Így  „-50”-től „50”-ig 

a relatív tempó variációja
 lehetséges; a terjedelem

   választott dalonként változik.

3   A lejátszás megállítása
A kiválasztott preset-dalok lejátszása után a lejátszás automatikusan megáll. A dal
lejátszás közbeni leállításához (vagy a folytatódó lejátszáshoz) nyomja meg a SONG
[START/STOP] gombot.
Újabb dal lejátszásához kövesse a 2. pontban leírtakat.

TANÁCS
A preset-dal-mód nem
aktiválható, amíg a
hangszer demo-dal-
módban van (18. oldal),
egy dalt játszik le (37.
oldal) vagy egy saját dal
kerül felvételre (32. oldal).

TERMINOLÓGIA
Song (dal):
A CLP-F01-en a
lejátszható adatokat
„Song”-nak nevezzük. Ide
tartoznak a demo-dalok
és a preset-dalok
zongorához.

TIPP
A preset-dalokat kísérheti
a billentyűzeten. Ezen
kívül megváltoztathatja a
a billentyűzeten játszott
voice-ot is.

TIPP
Beállíthatja a
hangfényesség
szabályozót (24. oldal) és
a reverb (zengető)-típust
(24. oldal) amelyet így a
billentyűzeten játszott
voice-hoz, illetve a
lejátszott preset-dalhoz
rendel hozzá. Ezen kívül,
a billentyűzet-voice-ra
vonatkozóan,
megváltoztathatja az
effekt-típust (25. oldal) és
a billentésérzékenységet
(26. oldal).

TANÁCS
Minden alkalommal,
amikor új preset-dalt
választ, és az „ALL” vagy
„rnd” módban elindul a
preset-dal lejátszása,
automatikusan a
szabványtempó „---„ kerül
beállításra.

TANÁCS
Ha egy másik dalt választ
ki (vagy ha a folyamatos
lejátszás közben választ
ki másik dalt, beállításra
kerül a megfelelő reverb-
típus.

CLP-F01  Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal meghallgatása
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4  Fejezze be a preset-dal-módot

Nyomja meg a [PRESET] gombot, hogy kiléphessen a Preset-dal módból. A kijelzők
világítása kialszik, és a hangszer visszatér a normál játékmódba.

A gyakorlófunkciók használata
A jobb illetve bal kézre vonatkozó részt tetszőlegesen kikapcsolhatja, s így a
megfelelő részt gyakorolhatja a billentyűzeten (Part-elnémítás). Ezen kívül egy
bizonyos frázist egy dalon belül folyamatosan ismételhet. (A-B dalismétlés). Minderről
többet a 20-22. oldalon olvashat.

TANÁCS
A Preset-módban nem
lehetséges a MIDI-
fogadása.
A Zonora-dal-adatok nem
a MIDI-csatlakozásokon
keresztül továbbítódnak.

■ Egy egykezes rész gyakorlása az 50 preset-dal segítségével (Part-elnémítás)

Az 50  preset-dal  (előre  beállított  dalok)  külön  részekkel  (külön  sávokkal)  rendelkeznek  a  jobb  és  bal  kéz
számára. A jobb vagy a bal kézre vonatkozó részt (sávot) tetszőlegesen kapcsolhatja ki és be, s így a megfelelő
(kikapcsolt) részt gyakorolhatja a billentyűzeten. A jobb kéz része a [TRACK 1]-en a bal kéz része a [TRACK 2]-
n található.

[GRAFIKA]

Eljárási mód

1   Kapcsolja ki azt a lejátszási részt, amelyet gyakorolni kíván.
A dal kiválasztása után nyomja meg a gyakorláshoz a [TRACK 1] vagy a [TRACK 2]
gombot, hogy kikapcsolja a megfelelő részt.
A dal kiválasztásánál a [TRACK 1] és a [TRACK 2] kijelző is világít, ezzel mutatva,
hogy mindkét rész lejátszható. Ha megnyomja az egyik gombot, s ezzel kikapcsolja a
lejátszást, kialszik a kijelző, és a megfelelő rész lejátszása elnémul.
A gombok ismételt megnyomásával folyamatosan a ki- és bekapcsolt lejátszás között
választhat.

2   Indítsa el a lejátszást és kezdjen játszani a billentyűzeten.
Nyomja meg a SONG[START/STOP] gombot, hogy elindítsa a lejátszást. Játssza az
elnémított részt.

[GRAFIKA] 

TANÁCS
A részek elnémítási
funkciója nem
használható preset
daloknál az „ALL” és „rnd”
(19. oldal) lejátszási
módokban.

TIPP
A részeket lejátszás
közben is ki lehet
kapcsolni.

TIPP
A 47. oldalon leírt
hangerő-beállítási funkció
segítségével a preset-
dalok elnémított részeinek
hangerejét 0-tól (hang
nélküli) 20-ig állíthatja be.
A szabványbeállítás „5”.

CLP-F01  Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal meghallgatása
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A lejátszás automatikus indítása a billentyűzet lenyomásakor (szinkronstart).
Ha a szinkronstart funkció aktív, a kiválasztott preset-dal lejátszása automatikusan
elindul, amint játszani kezd a billentyűzeten.
A szinkronstart funkció aktiválásához nyomja meg a SONG[START/STOP] gombot,
miközben az egyik bekapcsolt rész Track-gombját lenyomva tartja. Ekkor a kijelző
jobb alsó sarkában megjelenik egy pont.
(Ismételje meg ugyanezt az eljárást, hogy leállítsa a szinkronstart funkciót.)
A lejátszás azonnal indul, amint játszani kezd.
Start/leállítás a bal pedállal
A 46. oldalon leírt „bal-pedál-mód” felhasználásával a bal pedálhoz rendelhetjük a
preset-dal elindítására és leállítására vonatkozó funkciót.

[GRAFIKA] 

    2.
                                                                                                                 Dal-sorszám
                                                                                                           A szinkronstart
jele

3   Állítsa le a lejátszást
A dal végén a lejátszás automatikusan leáll, és a Clavinova visszaáll a dal elejére. Ha
a dal közben szeretné leállítani a lejátszást, nyomja meg a SONG[START/STOP]
gombot.

TANÁCS
A megnyomva tartja a
SONG[START/STOP]
gombot, és
megnyomja egy OFF-
ra állított sáv gombját,
ez a sáv ON-ra áll, és
a hangszer aktiválja a
„Szinkronstart” módot.

TANÁCS
Egy új dal kiválasztásánál
automatikusan bekapcsol
mindkét rész.

CLP-F01  Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal meghallgatása
■ Ismétlés A-tól B-ig 50 preset-dalnál
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Az A-B ismétlési funkció segítségével egy bizonyos frázist egy preset-dalon belül folyamatosan ismételhetünk. A
fentebb leírt sáv-elnémítási funkcióval együtt nagyszerű lehetőségünk nyílik a nehéz dalrészletek gyakorlására.

[GRAFIKA]

Eljárási mód

1   Adja meg a frázis elejét (A) és végét (B) és kezdje el a gyakorlást.
Válasszon ki egy preset-dalt és játssza le. Nyomja meg ezek után az ismételni kívánt
frázis kezdési részénél a [TEMPO/FUNCTION#] gombot.
Ezzel meghatározza az „A” pontot (a kijelzőn megjelenik az A-.)                  [GRAFIKA] 

A-
A frázis végének („B” pont) meghatározásához nyomja meg másodszor a
[TEMPO/FUNCTION#] gombot a kívánt frázis végén. Ezzel meghatározza a „B” pontot
(a kijelzőn megjelenik az A-.) 
Ezt követően megkezdődik a frázis lejátszása a meghatározott „A” és „B” pontok között.
                                                                                                                      [GRAFIKA] 

A- b
 
[GRAFIKA]

2   A lejátszás megállítása.

Nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot, hogy megálljon a lejátszás és
megmaradjon az „A” és „B” pont. Az A-B ismétlés újra elkezdődik, ha még egyszer
megnyomja a SONG [START/STOP] gombot.

Az „A” és „B” pontok törléséhez nyomja meg egyszer a [TEMPO/FUNCTION#] gombot.

        

TANÁCS
Az A-B ismétlési funkció
nem használható az
„ALL” és „rnd” (19. oldal)
lejátszási módokban.

TANÁCS
 - Az „A” pont dal elejére
helyezéséhez nyomja
meg a 
a [TEMPO/FUNCTION#]
gombot mielőtt
elkezdené a
lejátszást.
- A „B” pont dal
végére helyezéséhez
nyomja meg a
[TEMPO/FUNCTION#]
gombot miután
befejeződött a
lejátszás és mielőtt
kialszik az A – a
kijelzőn.

TIPP
A frázis elején e helyes
időzítés
megkönnyítésére az „A”
pontnál automatikusan
számol a hangszer. Ezt
az automatikus
számolást nem hallja, ha
az „A” pont a dal elejére
kerül.

TANÁCS
Új dal kiválasztásánál az
„A” és „B” pont
automatikusan törlődik.

CLP-F01  Az 50, zongorához tartozó preset (előre beállított)-dal meghallgatása
Hangszínek kiválasztása és lejátszása

■ Hangszínek kiválasztása
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[GRAFIKA]

Eljárási mód

Válassza ki a kívánt hangszínt a [VOICE] gomb megnyomásával.

Állítsa be játék közben a [MASTER VOLUME] szabályozóval a kívánt hangerőt.

[GRAFIKA]

■ A pedálok használata

A Clavinován három lábpedál található, amelyekkel számos kifejező effektet állítható
elő, amelyek az akusztikus zongora effektjeit közelítik meg.

Fortepedál (jobb)
A fortepedál éppúgy működik, mint az akusztikus zongora fortepedálja. Ha lenyomjuk
a fortepedált, hosszabban csengenek a hangok. A pedál felengedésével a kitartott
hangok azonnal elhallgatnak (tompítás).
Ha aCLP-F01-en a GRAND PIANO 1 vagy 3 hangzást választja ki, a fortepedál
lenyomása esetén, a speciális „Sustain-minták” aktiválódnak, s ezzel az akusztikus
versenyzongora összetéveszthetetlen rezonanciája az eredetinek megfelelően kerül
visszaadásra.

[GRAFIKA]
[GRAFIKA 2]

Ha itt lenyomja a tompító pedált,
minden lejátszott hangot addig tart ki,

amíg fel nem engedi a pedált.

        

TIPP
Hallgassa meg minden
hangszín demo-dalát (18.
oldal), hogy megismerje
az egyes hangok
jellemzőit. További
információkat talál az
előre beállított hangokról
„A preset-dalok listájában”
a 62. oldalon.

TERMINOLÓGIA
Voice:
A Clavinován a Voice
„hangzást” vagy
„hangszínt” jelent.

TIPP
Szabályozhatja egy
hangzás hangerejét, ha
más erővel üt a
billentyűkre. Bizonyos
hangszereknél azonban a
különböző játékstílus
(billentésérzékenység)
alig vagy egyáltalán nem
alkalmazható.
Ezzel kapcsolatban „A
preset-dalok listájában” a
62. oldalon talál további
információkat.

TIPP
A „Sustain-minták”  effekt
mélysége, illetve
intenzitása a funkció-
módban a
„pedálfunkciókon” (46.
oldal) keresztül
beállítható.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
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Sostenutopedál (közép)
Ha a billentyűzeten egy hangot vagy akkordot játszik és lenyomja a sostenutopedált,
miközben még tartja a hangokat, akkor ezeket addig tartja a hangszer, amíg fel nem
engedi a pedált (mint a fortepedál esetében is). Minden ezután játszott hang már nem
kerül kitartásra. Ezzel a módszerrel például kitarthat egy akkordot, és ezzel egy
időben más hangokat játszhat „staccato”-ban.

[GRAFIKA]
Ha itt lenyomja a sostenutopedált miközben 

Lenyomva tartja a billentyűt, ez a hang addig cseng,
Amíg a pedál ebben a helyzetben marad.
Az ezután játszott hangokat nem tartja ki.

Halkítópedál (bal)
A halkítópedál megnyomásával a játszott hangok hangereje csökken, hangszínük
enyhén megváltozik. A halkítópedál nem hat a lenyomása előtt leütött hangokra.
      

TIPP
Organ (orgona), Strings
(vonósok) és Choir-
Voices (kórus hangok)
addig csengenek ki, amíg
lenyomva tartjuk a
sostenuto pedált.

TIPP
A 46. oldalon leírt „Bal
pedál mód”
alkalmazásával a bal
pedálhoz a dalok indítása
és leállítása funkció vagy
a variációs-funkció is
hozzárendelhető.

■ Hangzásvariációk létrehozása – [VARIATION]/[BRILLANCE]/[REVERB]/[EFFECT]

[GRAFIKA]

[VARIATION].
Itt az effekt további jellemzőit változtathatja meg; függően az adott effekttípustól.
A Variációk jellemzőiről további információkat „A preset-hangok listájában”, a 62.
oldalon talál.

Eljárási mód

A [VARIATION] vagy a kiválasztott hang gombjának ismételt megnyomásával a
variáció ki- és bekapcsolása között választhat.
A kijelző minden esetben kigyullad (ON), ha megnyomja a [VARIATION] gombot.

[BRILLANCE]
Itt a megadott hangok hangzását vagy a „hangszínét” változtathatja.
A beállítási tartomány MELLOW-tól (lágy) BRIGHT-ig (világos) terjed.

[REVERB]
Ezzel a szabályozóval különböző digitális zengetők közül választhat, amelyek a
hangzásnak további mélységet és kifejezőkészséget kölcsönöznek, ezzel is a valós
akusztikus atmoszféra hatását keltve.

OFF:       (ki) Ha nincs kiválasztva zengető effekt, nem ég a REVERB-kijelző.
ROOM:   (tér) Ezzel a beállítással a hangzáshoz állandó zengető effektet rendelünk,
               amely agy közepesen nagy helyiség akusztikai tulajdonságaihoz hasonlít.
HALL 1:  (terem 1) A zengető effekt intenzívebbé tételéhez használhatja a HALL1  
               beállítást. Ez az effekt egy kis koncertterem természetes zengését 
               szimulálja.
HALL 2:  (terem 2) Az igazán térszerű zengetés elérése érdekében használja a HALL
               2 beállítást. Ez az effekt egy nagy koncertterem természetes zengését 
               szimulálja.  
STAGE:  (színpad) A színpadi környezet zengését szimulálja.
        

TIPP
Szabványbeállítás = OFF
(kikapcsolt)

TERMINOLÓGIA
Szabványbeállítás:
A „Szabványbeállításnál”
(gyári érték) arról a
beállításról beszélünk,
amely a Clavinova első
bekapcsolásakor a
hangszerben található.

TIPP
A 46. oldalon leírt „Bal
pedál mód”
alkalmazásával a bal
pedálhoz a variációs-
funkció ki- és
bekapcsolása
hozzárendelhető.

TANÁCS
Ha a BRILLANCE
(hangfényesség)
BRIGHT-on (világos) áll,
kevéssé megnő az
összhangerő. Ha a
MSTER VOLUME
szabályozó magas
értéken áll, a hangzás
adott esetben eltorzulhat.
Ebben az esetben
csökkentse a hangerőt
(MASTER VOLUME)

TIPP
A reverb-típus
szabványbeállításai
(beleértve az „OFF” állást
is) és a reverb-mélység
minden Hangzásnál
különböző.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
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Eljárási mód

A [REVERB] gomb ismételt megnyomásával a zengető ki- és bekapcsolása között
választhat.
Ha a REVERB-effekt OFF állásban van is, a GRAND PIANO 1 és 3 hangzásnál a
„Soundboard reverb” effekt bekapcsolt állapotban van.

A zengetési mérték beállítása
Állítsa be az adott hangzáshoz kívánt zengetés mértékét a [-/NO] [+/YES] gombokkal
miközben tartsa lenyomva [REVERB] gombot. A beállítható érték 0 és 20 között
lehetséges. Az aktuális beállítást a kijelzőn láthatja, ha nyomva tartja a [REVERB]
gombot.

[GRAFIKA]

   14
                                                                                                                       Mélység 

[EFFECT]
Az [EFFECT] gombbal kiválaszthat egy effektet, hogy a hangzást intenzívebbé és
dinamikusabbá tegye.

OFF: Ha nincs kiválasztva effekt, nem ég az EFFECT kijelző.
CHORUS: Csengő, a hangzást kinyitó effekt.
PHASER: Morajló jelleget kölcsönöz a hangzásnak.
TREMOLO: Tremoló effekt
DELAY: Visszhangeffekt

Eljárási mód 

Egy effekttípus kiválasztásához nyomja meg többször az [EFFECT] gombot, amíg a
kívánt típus nem lesz látható a kijelzőn (a kijelzőn az [EFFECT] gomb minden
megnyomása után, egymás után láthatók az effektek). Ha egyik kijelző sem világít,
nincs effekt alkalmazásban.

Az Effektmérték beállítása
Beállíthatja az effekt mértékét (erősségét) a kiválasztott hangzáshoz a [-/NO] [+/YES]
gombokkal, az [EFFECT] gomb nyomva tartása mellett. A beállítható érték 0 és 20
között lehetséges. Az aktuális beállítást a kijelzőn láthatja, ha nyomva tartja a
[EFFECT] gombot.
 

[GRAFIKA]

   14
                                                                                                                       Mélység 

TIPP
Ha elengedi a [REVERB]
gombot, megváltozik a
reverb típus.
Ha úgy változtatja meg a
reverb intenzitást (illetve
mélységet), hogy közben
nyomva tartja a
[REVERB] gombot, a
reverb típus a [REVERB]
gomb megnyomására
nem változik.

TIPP
Mélység 0: nincs effekt
Mélység 20: maximális
reverb mélység

TIPP
A szabvány-beállítású
mélység minden
hangzásnál különböző.

TIPP
Az effekttípus
szabványbeállításai
(beleértve az OFF-ot) és
az effektmélység minden
hangzásnál különböző.

TIPP
Ha elengedi az [EFFECT]
gombot, megváltozik az
effekttípus.
Ha úgy változtatja meg a
reverb intenzitást (illetve
mélységet), hogy közben
nyomva tartja az
[EFFECT] gombot, az
effekt típus az [EFFECT]
gomb megnyomására
nem változik.

TIPP
Mélység 0: nincs effekt
Mélység 20: maximális
effektmennyiség

TIPP
A szabvány-beállítású
mélység minden
hangzásnál különböző.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
■ Billentésérzékenység – [TOUCH]
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Játékstílusának vagy ízlésének megfelelően a billentésérzékenység négy különböző fokozata közül választhat – 
HARD (kemény), MEDIUM (közepes), SOFT (lágy) vagy FIXED (rögzített).

HARD:        A billentyűket viszonylag erősen kell megütni a maximális hangerő 
                   eléréséhez.
MEDIUM:    „Szabványszerű” billentyűreakciót eredményez.
SOFT:         A maximális hangerő elérését már viszonylag kis erejű billentésnél 
                   lehetővé teszi.
FIXED:       Minden hang egyenlő hangerőn szól, függetlenül a billentyű leütésétől. 
                   Beállíthatja a hangerőt

TIPP
Ez a beállítás nincs
hatással a billentyűzet
ellenálló képességére.

TIPP
Szabványbeállítás =
MEDIUM.

TIPP
A beállított
billentésérzékenység
minden hangzásra
érvényes. A beállított
billentésérzékenység
azonban bizonyos
hangzásoknál, amelyek a
csak kevéssé vagy
egyáltalán nem reagálnak
a billentési dinamikára
alig vagy egyáltalán nem
érvényes. További
információkat talál „A
preset-hangok listájában”
a 62. oldalon.

[GRAFIKA]

Eljárási mód 

A billentésérzékenység-típus kiválasztásához nyomja meg többször az [TOUCH]
gombot, amíg a kívánt típus nem lesz látható a kijelzőn (a kijelzőn az [TOUCH] gomb
minden megnyomása után, egymás után láthatók az effektek). Ha a „FIXED” módot
választotta, nem világít egy kijelző sem.

A hangerő megváltoztatása FIXED módban
A FIXED mód kiválasztásakor beállíthatja a módban a billentyűk által létrehozott
hangerőt a [-/NO] [+/YES] gombokkal, az [TOUCH] gomb nyomva tartása mellett. A
kijelzőn láthatja az aktuális hangerőt. A beállítható hangerőérték 1 és 127 között
lehetséges. A szabvány beállítás 64.
 

[GRAFIKA]

   64
                                                                                                                       Hangerő 

TIPP
1: minimális hangerő
127: maximális hangerő

TIPP
A FIXED-módban
beállított leütési hangerő
minden hangzástípusra
érvényes.

TIPP
Ha elengedi a [TOUCH]
gombot, megváltozik az
érzékenységi típus.
Ha megváltoztatja a
hangerőt, úgy, hogy
közben nyomva tartja a
[TOUCH] gombot, a
[TOUCH] gomb
megnyomásával nem
változik meg a
billentésérzékenység-
típus. (A FIXED mód
megmarad.)

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
■ Transzponálás – [TRANSPOSE]
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A Clavinova Transpose funkciója  lehetővé teszi,  hogy az egész billentyűzet  hangmagasságát  félhangonként
lefelé vagy felfelé transzponálja.  Ez megkönnyíti  a játékot nehéz hangnemekben, valamint  a hangmagasság
illesztését egy énekeshez vagy más hangszerhez. Ha például a transzponálást „%”-re állítja, F hangot hall, ha a
C-re üt. Így C-dúrban játszhat egy dalt, amelyet a Clavinova automatikusan F-dúrba transzponál.

[GRAFIKA]

Eljárási mód 

Transzponáljon a [-/NO] [+/YES] gombokkal igény szerint fel vagy le, miközben tartsa
nyomva a [TRANSPOSE] gombot. A félhanglépések számát a kijelzőn láthatja,
miközben a [TRANSPOSE] gombot lenyomva tartja. A transzponálás
szabványbeállítása „0”.

[GRAFIKA]

     5
                                                                                                                  Transzponálá
s 

A [TRANSPOSE] kijelző addig ég, amíg a „0”-tól eltérő transpose beállítás érvényes.
A [TRANSPOSE] gomb megnyomásával minden esetben ki- vagy bekapcsoljuk a
transzponálás funkciót.

TERMINOLÓGIA
Transzponálás:
Egy dal hangnemének
megváltoztatása. A
transzponálással a
Clavinova egész
billentyűzetének
hangmagassága eltolódik.

TIPP
Transzponálási
terjedelem:
-12: -12 félhang (egy
oktávval mélyebb)

0: normális
hangmagasság

12: 12 félhang (egy
oktávval magasabb)

TIPP
Az A-1 …. C7 terjedelme
feletti és alatti hangokat a
CLP-F01 egy oktávval
feljebb, illetve lejjebb
játssza le.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
■ Két hangszín kombinálása (Duál-mód)

Az  egész  billentyűzeten  játszhat  egyszerre  két  hangszínen.  Így  szimulálhat  duettet  vagy  kombinálhat  két
hasonló hangszínt, az erőteljesebb hangzás elérése céljából.
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[GRAFIKA]

Eljárási mód 

1  Aktiválja a „Function” (funkció) módot.

Nyomjon meg két Voice gombot egyidejűleg (vagy nyomjon meg egy Voice gombot,
miközben egy másikat már lenyomva tart). Aktivált Duál-módban mindkét kiválasztott
hangszín kijelzői világítanak.

Az oldalt látható ábrán a hangok prioritási sorrendjét láthatja.
A kisebb számmal ellátott hangszín Voice 1-ként szerepel (a másik 
Voice 2-ként).

[GRAFIKA]

A Voice-számozás prioritása

     
A CLP-F01 a Funkció-módjában számos további funkciót használhat duál-módban,
mint például a hangerőegyensúlyt, vagy az oktávbeállítást (44. oldal). (Ha a duál-mód
funkcióira nézve nem alkalmaz beállításokat, minden Voice a szabványértékre áll.)

2  Lépjen ki a duál-módból, és térjen vissza a normál játékmódhoz.

A normál játékmódhoz történő visszatéréshez nyomja meg tetszőlegesen valamelyik
Voice gombot.

TANÁCS
A duál-mód és split-mód (29.
oldal) nem aktiválható egy
időben.

TIPP
[VARIATION] A duál-
módban

A gomb [VARIATION]
kijelzője világít, ha a duál-
módban a variation egy, vagy
mindkét hangszínre aktivált
állapotban van. Duál-módban
a [VARIATION] gombbal
mindkét hangszínre ki- vagy
bekapcsolhatja a variation-t.
Ahhoz, hogy a két hangszín
közül csak az egyikre
vonatkozóan kapcsolja ki a
variation-t, tartsa lenyomva a
másik hangszíngombot, és
nyomja le annak a
hangszínnek a gombját,
amelyre vonatkozóan a
variation-beállítást meg akarja
változtatni.

TIPP
[REVERB] A duál-módban

A Voice 1-hez rendelt reverb
típus prioritást élvez a többivel
szemben. (Ha a reverb-típus
kikapcsolt állapotban van
(OFF), akkor a Voice 2
reverb-típusa gyakorol hatást.)
A reverb-mélység beállításai a
kezelőszerveken keresztül
(tehát a [-/NO] vagy [-/YES]
gombok megnyomásával, s a
[REVERB] gomb nyomva
tartásával – lásd 24. oldal)
csak a Voice 1-re érvényesek.

TIPP
[EFFECT] A duál-módban

Bizonyos körülmények között
egy effekt prioritást élvez a
többiek előtt. Az
effektmennyiséget a Voice-
kombináció szabvány
effektrész mennyiségének
alapján állapítjuk meg. Az F3-
funkció segítségével (44.
oldal) viszont minden
hangszín esetében
kívánságának megfelelően
állíthatja be az
effektmennyiséget. Az  effekt-
mélység beállításai a
kezelőszerveken keresztül
(tehát a [-/NO] vagy [-/YES]
gombok megnyomásával, s a
[EFFECT] gomb nyomva
tartásával – lásd 24. oldal)
csak a Voice 1-re érvényesek.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
■ A billentyűzet felosztása és játék két eltérő hanggal (Split-mód)

A Split-mód lehetővé teszi,  hogy két, egymástól  eltérő hangszínen játsszon a billentyűzeten – egyiken a bal
kézzel, másikon a jobbal. Például játszhat a bal kézzel basszus menetet (mondjuk a két basszus, a Wood Bass
vagy az Electric Bass egyikén), jobb kézzel pedig egy dallamot.

Voice-gombok    [SPLIT]
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[GRAFIKA]

Eljárási mód 

1   Aktiválja a Split-módot.
Nyomja meg a [SPLIT] gombot, hogy felgyulladjon a megfelelő kijelző. A bal kéz
hangszínéhez elsőre a szabványbeállítás (WOOD BASE) kerül kiválasztásra.

Funkció-módban a Split-mód számos további funkcióját használhatja (45. oldal). (Ha
a Split-mód funkcióira nézve nem alkalmaz beállításokat, minden hangzásban a
megfelelő szabványérték kerül beállításra.)

2   Állapítsa meg a Split-pontot (tehát a jobb és bal kéz között felosztott rész
határát).
Bármely billentyűt kinevezheti split-pontnak, ha megnyomja a kívánt billentyűt,
miközben nyomva tartja a [SPLIT] gombot (az aktuális split-billentyű nevét a kijelző
mutatja, miközben nyomva tartja a [SPLIT] gombot).

[GRAFIKA]

F ‾ 2 G  2 A_2
(F#2)                    (G2)                    (Aь2)

                                 emelésnél                                    levitelnél alsó 
                            fenti vonal követi                                vonal követi          

Szabványbeállításként split-pont a F#2 billentyűn található. Ha nem akarja
megváltoztatni a split-pontot, ugorja át ezt a lépést.
                                                                                                                  

TANÁCS
A duál-mód (28. oldal) és
split-mód nem aktiválható
egy időben.

TIPP
A meghatározott „Split-
pont” a bal kézhez
tartozik.

TIPP
A split-pont a 4. funkció
segítségével is
meghatározható (45.
oldal)

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
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3    Válaszon ki egy hangszínt a jobb kéz számára.
Nyomjon meg egy voice-gombot.

4    Válasszon ki egy hangszínt a bal kéz számára.
Tartsa lenyomva a [SPLIT] gombot és nyomja meg a megfelelő voice-gombot. (A
[SLPIT] gomb nyomva tartása közben felgyullad a „Left Voice” (bal hangszín) gomb
kijelzője.)
A Split-voice-ra vonatkozó variáció ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a
[SPLIT] gombot és nyomja meg a [VARIATION] gombot vagy az aktuálisan
kiválasztott hangszín gombját.

5    Lépjen ki a Split-módból, és térjen vissza a normál játékmódhoz.
Nyomja meg ismét a [SPLIT] gombot, hogy a megfelelő kijelző kialudjon.

TIPP
[VARIATION] A split-
módban

A variation-t a split-módban
használt hangokra
vonatkozóan ki- és
bekapcsolhatja. Normális
esetben a split-módban a jobb
oldali hangszín kijelzője ég. A
[VARIATION] gombbal igény
esetén ki- vagy
bekapcsolhatja a jobb oldali
hangszínre vonatkozó
variation-t. A [SPLIT] gomb
nyomva tartásával a baloldal
hangszínének kijelzője gyullad
fel. Ebben az állapotban a
[VARIATION] gombbal a
baloldalra vonatkozó
variation-t kapcsolhatjuk ki-
vagy be.

TIPP
[REVERB] A split-módban

A jobb oldali hangszínhez
rendelt reverb típus prioritást
élvez a többivel szemben. (Ha
a reverb-típus kikapcsolt
állapotban van (OFF), akkor a
bal oldali hangszín reverb-
típusa gyakorol hatást.) A hall
mennyiség beállításai a
kezelőszerveken keresztül
(tehát a [-/NO] vagy [-/YES]
gombok megnyomásával, s a
[REVERB] gomb nyomva
tartásával – lásd 24. oldal)
csak a jobb oldali hangszínre
érvényesek.

TIPP
[EFFECT] A split-módban

A feltételektől függően egy
effekt prioritást élvez a többiek
előtt. Az effektmennyiséget a
Voice-kombináció szabvány
effektrész mennyiségének
alapján állapítjuk meg. Az F4-
funkció segítségével (45.
oldal) viszont minden
hangszín esetében
kívánságának megfelelően
állíthatja be az
effektmennyiséget. Az
effektmennyiség beállításai a
kezelőszerveken keresztül
(tehát a [-/NO] vagy [-/YES]
gombok megnyomásával, s a
[EFFECT] gomb nyomva
tartásával –lásd 24. oldal)
csak a jobb oldali hangszínre
érvényesek.

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
■ A metronóm használata
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A Clavinova rendelkezik egy a gyakorláshoz rendkívül praktikus beépített metronómmal (eszköz, amely mindig
megtartja a pontos tempót).

[GRAFIKA] 

Eljárási mód 

1     Indítsa el a metronómot.
A metronómot a METRONOME [START/STOP] gomb megnyomásával indíthatja el.

 [GRAFIKA]

 120.
                                                                                                            Az ütéskijelző az
                                                                                                   aktuális tempóban
villog 

A tempó beállítása
A metronóm tempója és a saját-dal-felvevő lejátszója (a felvevő, amelyet a következő
fejezetben írunk le) beállítható 32 és 280 bpm (percenkénti ütésszám) között. Ehhez
használja a [TEMPO/FUNCTION#▼,▲] gombokat (ha a [TEMPO/FUNCTION#▼,▲]
gomb [TEMPO] kijelzője kigyullad).

Az ütemfajta beállítása
A metronóm ütemfajtáját (a „beat”-et) a [-/NO] és [+/YES] gombokkal határozhatja
meg, ha közben lenyomva tartjuk a METRONOME [START/STOP] gombot. A beat-et
0-ra, 2-re, 3-ra, 4-re, 5-re vagy 6-ra állíthatja be. Az aktuális beállítást a kijelző
mutatja, ha lenyomva tartja a METRONOME [START/STOP] gombot.

[GRAFIKA]

      0
                                                                                                                      Ütemfajta

2     Állítsa le a metronómot.
A METRONOME [START/STOP] gomb megnyomásával kikapcsolhatja a
metronómot.

TIPP
Ha a
[TEMPO/FUNCTION#]
gomb [FUNCTION#]
kijelzője világít, nyomja
meg a
[TEMPO/FUNCTION#]
gombot, hogy bekapcsolja
a [TEMPO] kijelzőt.

TIPP
A metronóm hangerejét a
„Metronome volume”
funkcióval a funkció-
módban állíthatja be (47.
oldal).

CLP-F01   Hangok kiválasztása és lejátszása
A saját játék felvétele
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Hasznos segítség lehet a gyakorlásban a lehetőség, hogy a CLP-F01 billentyűin
játszott saját játékát felveheti. Például felveheti a bal kéz szólamát, majd gyakorolhat
hozzá jobb kézzel, miközben visszajátssza a bal kéz felvett játékát. Mivel két külön
sávon tud felvételt készíteni, felveheti külön a bal és a jobb kéz játékát vagy egy duett
két szólamát, majd meghallgathatja, hogyan csengenek együttesen. A CLP-F01
kétsávos hangfelvevője három saját dal felvételét teszi lehetővé.

TIPP
Az AUX OUT kimeneten
keresztül játékát (audio
adatok) kazettás magnóval
vagy egyéb hangfelvevő
berendezéssel felveheti (62.
oldal)

TERMINOLÓGIA
Felvétel vagy tárolás:
A kazettára felvett adatok
formátuma különbözik a
Clavinován rögzített adatok
formátumától. A kazettás
magnó audio jeleket vesz fel.
A Clavinova „eltárolja” az
adatokat az időzítésről,
hangszínekről és a tempóról,
de nem vesz fel audio jeleket.
A felvett dalok lejátszásánál a
Clavinova az eltárolt adatok
alapján játssza újra a
hangokat. Ezért helyesebb, ha
a Clavinova felvételét „adatok
tárolásának” nevezzük. Ebben
az utasításban azonban,
érthetőbbségük miatt,
általában a „felvétel” és
„felvenni” kifejezések
használatosak.

■ Felvétel a [TRACK 1] –re (1. sáv)

[GRAFIKA]

Eljárási mód

VIGYÁZAT
Tanácsok a felvételhez
A saját felvevő minden adata a berendezés kikapcsolása után egy hétig a
memóriában marad. Ha a rögzített adatokat hosszabb időre szeretné elmenteni,
kapcsolja be a berendezést hetente legalább néhány percre. A 49. oldalon leírt „Bulk
Data Dump” (blokkadat-tárolás) egy külső MIDI-eszközön tárolhatja az adatokat, mint
például a Yamaha MIDI Filer MDF3.

1     Válasszon ki egy felvenni kívánt dalt.
 Nyomja meg a [USER 1/2/3] gombot.
A kiválasztott dal kijelzője kigyullad. (ha nem gyullad ki kijelző, akkor nincs kiválasztva
dal.)

2     Határozzon meg minden kezdeti beállítást.
A felvétel előtt válassza ki a rögzítendő hangszínt (illetve hangszíneket, ha a duál-
vagy a split-módot választja). Állítson be minden egyéb kívánt paramétert (tempó,
reverb stb.). Állítsa be a kellő hangerőt.
A [MASTER VOLUME] segítségével ezen kívül szabályozhatja a lejátszási hangerőt.

TANÁCS
A demo-dal-módban a
[USER1/2/3] gomb nem
használható a dal
kiválasztásához.

TANÁCS
A demo-dal- vagy a
preset-dal-módban nem
aktiválható a record
(felvétel)-mód.

TANÁCS
Az adatok sávról történő
letörlésének
megakadályozása:
Ha adatok vannak a
sávon, a [USER1/2/3]
gomb megnyomásra zöld
színben gyullad ki. Ne
feledje, hogy újabb adatok
rögzítésével a sávon
található adatok
törlődnek.

CLP-F01  A saját játék felvétele
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3     Aktiválja a felvétel (record)-módot.
Nyomja meg a [REC] gombot a felvétel-mód aktiválásához. A felvétel még nem
kezdődik el. 
A [TRACK 1] vagy a [TRACK  2] kijelző vörösen felvillan.
A felvételhez nagyjából rendelkezésre álló tárlóhely megjelenik a LED-kijelzőn
kilobyte-okban, és a kijelzőn látható szélső pont az aktuális metronóm tempóbeállítás
szerinti gyorsasággal villog.

A felvétel–módot a felvétel előtt kikapcsolhatja, ha ismét megnyomja a [REC] gombot.

[GRAFIKA]

47
Villog

4     Válassza ki a felvételi sávot.
Ha a felvétel-mód aktív (előző lépés), a legutóbb felvételre használt sáv
automatikusan kiválasztásra kerül, és a megfelelő kijelző – tehát a [TRACK 1] vagy a
[TRACK  2] kijelző – vörösen gyullad fel. Ha egy másik sávon szeretne rögzíteni,
nyomja meg a megfelelő gombot, míg a kívánt kijelző vörösen fel nem gyullad.

5     Kezdje el a felvételt.
A felvétel automatikusan elkezdődik, amint leüt egy hangot a billentyűzeten, vagy
megnyomja a SONG [START/STOP] gombot. Felvétel közben a kijelzőn az aktuális
ütemszám látható

[GRAFIKA]

1 2 3
6     Fejezze be a felvételt.
Nyomja meg a [REC] vagy a SONG [START/STOP] gombot a felvétel befejezéséhez.
A megfelelő sáv kijelzője zölden gyullad fel, jelezve, hogy immár adatokat tartalmaz.
(A felvétel-mód automatikusan leáll.)

7     Játssza le felvett játékát.
Nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot, hogy lejátssza saját felvett dalát.
A dal játék közben történő leállításához nyomja meg a SONG [START/STOP]
gombot.

TANÁCS
A felvételekhez
rendelkezésre álló
tárhely:
Ez a kilobyte-okban
(adatoknál alkalmazott
mértékegység) kifejezett
adat megmutatja, hogy
mennyi szabad hely van a
Clavinován felvételek
részére. A pedál
használatától és egyéb
tényezőktől függően,
egészen 9 400 hangot tud
rögzíteni a CLP-F01.

TIPP
Ha nincs kiválasztva saját
dal ([USER 1/2/3]), (nem
ég egy lámpácska sem),
a [REC] gomb
megnyomása a dal
[USER 1] első sávjának
[TRACK 1] kiválasztását
eredményezi és a felvétel-
mód aktiválásához, vezet.

TIPP
Ha a felvétel kezdetekor
bekapcsolt állapotban van
a metronóm, ellenőrizheti
felvétel közben saját
tempóját, anélkül, hogy a
későbbi felvételen
hallatszódna a metronóm
kattogása.

TIPP
További információkat a
felvételről a 35. oldalon
talál.

TIPP
A 46. oldalon leírt „Left
Pedal Mode”
alkalmazásával a bal
pedálhoz rendelheti a
felvétel kezdésének és
leállításának funkcióját.

TANÁCS
A felvevősáv kijelzője
villogni kezd, ha a felvevő
memóriája majdnem
megtelt. Ha a felvétel
közben eléri a maximális
tárolási határt, a
kijelzőben a „FL” felirat
jelenik meg, és a felvétel
automatikusan
megszakad. (Minden
eddig a pontig felvett adat
megmarad.)

TANÁCS
Ha a felvétel
megkezdéséhez
megnyomja a SONG
[START/STOP] gombot,
majd ismét megnyomja,
hogy befejezze a felvételt,
minden előzőleg a sávon
tárolt adat törlődik.  

CLP-F01  A saját játék felvétele
■ A Track 1 (1. sáv) újabb felvétele
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Ebben a bekezdésben elolvashatja, hogyan ismételhető meg a felvétel, ha nem elégedett saját játékával.

1. Válasszon ki egy vagy két hangszínt (valamint egyéb beállításokat) a
felvételhez.
Ismételje meg a 32. oldalon leírt 1. lépést, ha meg akarja változtatni az előzetes
beállításokat.

2. Aktiválja ismét a felvétel-módot.
Nyomja meg ismét a [REC] gombot.
A kiválasztott sáv kijelzője vörösen felgyullad.

Az újabb felvételhez kövesse a 33. oldalon leírtakat az 5. lépéstől.

TIPP
Ha új felvételnél, vagy egy
másik sáv felvételéhez
meg kívánja változtatni a
tempót, az ütemfajtát, a
zengető- vagy effekt-
típust, akkor aktiválja ezt
megelőzően a felvétel-
módot (3. lépés).

TANÁCS
Dalon belül nem
lehetséges az újabb
felvétel.

■ Felvétel a [TRACK 2] –re (2. sáv)

Ebben a bekezdésben elolvashatja, hogyan rögzíthető további szólam a második sávra.

1. Válasszon ki egy vagy két hangszínt (valamint egyéb beállításokat) a
felvételhez.
Válasszon ki a felvételhez egy vagy két hangszínt. Ha szükséges, más beállításokat
is alkalmazzon.

2. Aktiválja ismét a felvétel-módot.
Nyomja meg ismét a [REC] gombot.
A kiválasztott sáv kijelzője vörösen felgyullad.

3. Válassza ki a felvételi sávot.
Válasszon egy sávot, amelyet még nem használt felvételre. A kiválasztott sáv kijelzője
vörösen égni kezd. (A már adatokat tartalmazó sáv kijelzője zölden világít.)

Minden újabb felvételnél felvehet új hangzásokat és hangokat és meghallgathatja a
felvett sávot.

A felvételhez kövesse a 33. oldalon leírtakat az 5. lépéstől.

TIPP
Ha új felvételnél, vagy egy
másik sáv felvételéhez
meg kívánja változtatni a
tempót, az ütemfajtát, a
zengető- vagy effekt-
típust, akkor ezt a
felvétel-mód aktiválása (3.
lépés) után tegye meg.

TANÁCS
Ha a korábban felvett
sávot a felvétel alatt nem
kívánja hallani (mert
például egy másik dalt
akar felvenni), nyomja
meg a lejátszósáv
gombját, mielőtt
megnyomná a [REC]
gombot (2. lépés, lásd
fent), hogy a kijelző
kialudjon.

CLP-F01  A saját játék felvétele
A felhasználói-dal-felvevő a következő adatokat rögzíti:
Az Ön által játszott hangokon és hangszíneken kívül további adatok is rögzítésre kerülnek.
Ezek az adatok „egyes sávokat” érintenek, illetve az „egész dalt”. Lásd lent.
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Egyes sávok
- játszott hangok
- Hangszínválasztás
- [VARIATION] ON/OFF
- Pedál (tartó-/halk-/sostenuto pedál)
- [REVERB] – mérték
- [EFFECT] – mérték
- Hangszínek a duál-módhoz
- Duál egyensúly (F3)
- Duál elhangolás (F3)
- Duál oktáveltolás (F3)
- Hangszínek a split-módhoz
- Split – egyensúly (F4)
- Split – oktáveltolás (F4)

Egész dal
- Tempó
- Ütemfajta (Beat)
- [REVERB] – típus (beleértve OFF)
- [EFFECT] – típus (beleértve OFF)

CLP-F01  A saját játék felvétele
■ A (a dal elején felvett adatok) kezdeti beállításainak megváltoztatása
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A kezdeti  beállítások (melyek a dal  elején rögzített  adatokra vonatkoznak) a felvétel  után átdolgozhatók.  Így
például  megváltoztathatja  a  hangszínt,  s  ezzel  más  atmoszférát  varázsolhat  elő,  vagy  változtathat  a  dal
tempóján.

A következő kezdeti beállítások megváltoztathatók:

Egyes sávok
- Hangszínválasztás
- [VARIATION] ON/OFF
-  [REVERB] – mérték
- [EFFECT] – mérték
- Hangszínek a duál-módhoz
- Hangszínek a split-módhoz

Egész dal
- Tempó
- Ütemfajta (Beat)
- [REVERB] – típus (beleértve OFF)
- [EFFECT] – típus (beleértve OFF)

1. Aktiválja a felvétel-módot (33. oldal) és válassza ki azt a sávot, amelyet meg
kíván változtatni.
A kijelző vörösen gyullad fel. (A mindkét sávra vonatkozó adatok mindkét sávon
megváltoztathatók.)

2. Változtassa meg a beállításokat a vezérlőpanel kezelőszerveinek
segítségével.
Ha például az [E. PIANO 1] felvett hangszínét [E. PIANO 2]-re szeretné változtatni,
akkor nyomja meg az [E. PIANO 2] gombot.
Ügyeljen arra, hogy eközben ne nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot vagy
valamelyik billentyűt, mert mindkét esetben automatikusan elindul a felvétel, és
minden korábbi adat törlődik az éppen kiválasztott sávról.

3. Nyomja meg a [REC] gombot a felvétel-mód befejezéséhez.
Ügyeljen arra, hogy eközben ne nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot vagy
valamelyik billentyűt, mert mindkét esetben automatikusan elindul a felvétel, és
minden korábbi adat törlődik az éppen kiválasztott sávról.

TANÁCS
A kezdeti beállítások
változtatásait elvetheti,
ha a 2. lépés után egy
másik sávot választ,
majd a felvétel-módot a
3. lépés szerint befejezi,
anélkül, hogy
megnyomná a [REC]
gombot. (A mindkét
sávon használt adatok
változtatásai is
törlődnek.)

CLP-F01  A saját játék felvétele
A felvett dalok visszajátszása
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A felvétel-funkcióval (32-37- oldal) rögzített dalokat lejátszhatja. Ezen kívül lejátszás
közben kísérheti a dalt a billentyűzeten.

TANÁCS
A  dalok  adatai  nem
továbbíthatók  MIDI
csatlakozókon keresztül.

■ Egy dal visszajátszása

[GRAFIKA]

Eljárási mód

1      Válassza ki a kívánt dalt.
Nyomja meg a [USER 1/2/3] gombot, hogy kiválasszon egy lejátszandó dalt.
A kiválasztott dal kijelzője kigyullad. (Ha nem gyullad ki kijelző, nincs kiválasztott dal.)

2     Kezdje meg a visszajátszást.
Nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot.
Felvétel közben a kijelzőn az aktuális ütemszám látható

[GRAFIKA]

1 2 3
- A  Clavinova  által  visszajátszott  dalt  kísérheti  a  billentyűkön.  Ezen  kívül  más

hangszínen is játszhat, mint a visszajátszott hang, ha a vezérlőpanelen kiválaszt
egy másik hangszínt.

Szabályozza a hangerőt
Állítsa be a hangerőt a [MASTER VOLUME] szabályzó segítségével.

Állítsa be a tempót
Állítsa be a  [TEMPO/FUNCTION#▼,▲] gombok segítségével a lejátszás előtt vagy
alatt  a kívánt  visszajátszási  sebességet.  Ha egyszerre nyomja meg a [▼]  és [▲]
gombokat, a szabványtempó (a dal eredeti tempója) kerül beállításra.

3     Állítsa meg a visszajátszást.
A  dal  végén  a  Clavinova  automatikusan  leáll  és  visszaáll  a  dal  elejére.  A
visszajátszás  dal  közbeni  megállításához  nyomja  meg  a  SONG [START/STOP]
gombot.

TANÁCS
A  demo-dal-módban  a
[USER 1/2/3] gomb nem
használható  a  dalok
kiválasztásához.

TANÁCS
Ha a Clavinova a „Demo-
dal”  vagy  „preset-dal”
módban  van,  nem
játszhatók  le  a  felvett
dalok.

TANÁCS
Ha nincs a felvevőn adat,
nem  kezdődhet  el  a
visszajátszás.

TIPP
Játszhat  egy  „duettet
saját  magával”,  ha  egy
duett  vagy  egy-két
zongorára  írt  mű  egyik
szólamát  felveszi,  s
később a másik szólamot
játssza,  miközben  a
felvett  részt
visszajátssza.

TIPP
Ha  visszajátszás  alatt
használja  a metronómot,
akkor  az  a  lejátszás
befejeztével
automatikusan leáll.

TIPP
Ha  a  visszajátszás
közben  a  kezelőpanelen
keresztül  megváltoztatja
a REVERB-típust,  ehhez
idomulnak  mind  a
visszajátszó-,  mind  a
billentyűzetzengető
effektjei is.

TIPP
Ha  a  visszajátszás
közben  a  kezelőpanelen
keresztül  megváltoztatja
az EFFECT- típust, adott
esetben  kikapcsol  a
lejátszó-effekt.

CLP-F01 A felvett dalok visszajátszása
■ Hasznos visszajátszó-funkciók
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A sáv-lejátszás ki- és bekapcsolása
Ha kiválaszt a Clavinován egy dalt, zölden kigyulladnak azok a sáv-kijelzők, amelyek
adatokat  hordoznak  ([TRACK 1]  vagy [TRACK 2] vagy  mindkettő).  Ha  ezeket  a
gombokat  megnyomja  (függetlenül  attól,  hogy a Clavinova éppen dalt  játszik-e  le
vagy sem), kialszanak a megfelelő kijelzők, és az ezeken a sávokon található adatok
nem  kerülnek  lejátszásra.  A  sávgombok  ismételt  megnyomásával  ki-  és
bekapcsolhatja a sáv lejátszását.

A visszajátszás azonnali indulása a billentyűk leütésekor (szinkronstart)
Elindíthatja  a  visszajátszást  azzal,  ha játszani  kezd  a billentyűkön.  Ezt  a  funkciót
„szinkron start”-nak hívják. 
A szinkronstart funkció aktiválásához nyomja meg a SONG [START/STOP] gombot,
miközben a bekapcsolt sáv gombját lenyomva tartja.
A kijelzőben jobb oldalt látható pont az aktuális tempóban villog.

[GRAFIKA]

 120.
                                                                                                                                Villog

(Ismételje meg ezt a folyamatot a szinkron-funkciót kikapcsolásához.)

A visszajátszás azonnal elkezdődik, amint Ön játszani kezd.

Ez a funkció akkor hasznos, ha a visszajátszás kezdetét saját játékának kezdésével
szeretné szinkronizálni.

A START/STOP funkció bal pedálhoz rendelése
A „Pedal Start/Stop” alkalmazásával hozzárendelhetjük a bal pedálhoz a dal
elindításának és leállításának funkcióját (46. oldal).
Ez akkor hasznos, ha egy felvett szólam visszajátszását tetszőleges időpontban
szeretnénk elindítani, miután elkezdtük a játékot a billentyűzeten.

TIPP
A sávokat a visszajátszás
előtt és közben is ki- vagy
bekapcsolhatjuk.

TIPP
Az „50 Klasszikus
Zongorára” dalainál a
kikapcsolt sáv hangerejét
beállíthatja (20, 47. oldal).
A felvevő-lejátszáskor a
kikapcsolt sáv hangereje
mindig „0”.

TANÁCS
Ha megnyomja a SONG
[START/STOP] gombot,
miközben egy kikapcsolt
sáv gombját nyomva
tartja, bekapcsolódik az
adott sáv visszajátszása,
és készenlétbe kerül a
szinkronstart-funkció.

TERMINOLÓGIA
Szinkron (Synchro):
Szinkron, egyidejű

CLP-F01 A felvett dalok visszajátszása
Részletes beállítások – [FUNCTION]

Hogy a Clavinova funkcióival a legjobb eredményeket érhesse el, különböző paramétereket állíthat be, mint
például a hangmagasság finomhangolását, egy metronóm hangszín kiválasztását, a visszajátszás ismétlését stb.
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A következő paraméterek állnak rendelkezésére.
A CLP-F01 kilenc fő funkcióval rendelkezik.
A főfunkciók közül néhány újabb alfunkciók sorából áll.

Paraméterlista
Funkció Alfunkció Funkció száma Referenciaoldal
A hangmagasság
finomhangolása

– F1 42

Egy hangolás kiválasztása Scale (hangolás) F2.1 43
Base Note (basszushang) F2.2 43

A Duál-mód funkciói Duál-egyensúly F3.1 44
Duál-elhangolás F3.2 44
Voice 1-oktáveltolás F3.3 44
Voice 2-oktáveltolás F3.4 44
Voice 1-effektmennyiség F3.5 44
Voice 2 –effektmennyiség F3.6 44
Reset (visszaállítás) F3.7 44

A Split-mód funkciói Split-pont F4.1 45
Split-egyensúly F4.2 45
Oktáveltolás jobb Voice F4.3 45
Oktáveltolás bal Voice F4.4 45
Effektmennyiség jobb Voice F4.5 45
Effektmennyiség bal Voice F4.6 45
Kitartópedál hatóterület F4.7 45
Reset (visszaállítás) F4.8 45

További funkciók Bal pedál-mód F5.1 46
Effektmennyiség pianopedál F5.2 46
Sustain-sampling intenzitás F5.2 46
Keyoff-Sample hangerő F5.4 46

Metronómhangerő – F6 47
Preset dalok elnémított
szólamainak hangereje

– F7 47

MIDI-funkciók A MIDI-adósáv kiválasztása F8.1 47
A MIDI-vevősáv kiválasztása F8.2 48
Local Control ON/OFF
(Helyi irányítás ki/be)

F8.3 48

Program Change ON/OFF
(Programváltás ki/be)

F8.4 48

Control Change ON/OFF
(Irányításváltoztatás ki/be)

F8.5 48

MIDI Transmit Transpose (Elküldött MIDI
adatok transzponálása)

F8.6 49

Panel/Status Transmit
(Átvitel kezelőszerv/státusz)

F8.7 49

Bulk Data Dump
(Blokkadattárolás)

F8.8 49

Tárlófunkciók Voice (hangszín) F9.1 50
MIDI F9.2 50
Tuning (hangolás) F9.3 50
Egyéb F9.4 50

CLP-F01   Részletes beállítások – [FUNCTION]
■ Általános eljárás a Funkció-módban

A funkciók eléréshez kövesse a következő lépéseket.
(Ha a funkciók kezelése során valahol elakadna, térje vissza erre az oldalra és olvassa el az általános kezelési
leírást.)

[GRAFIKA]
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Eljárási mód

1     Aktiválja a funkció-módot.
Nyomja meg a [TEMPO/FUNCTION#] gombot, úgy, hogy a kijelzőn felgyulladjon a
[FUNCTION#] felirat.
A kijelzőben [GRAFIKA] látszik. (Hogy a „* * „ helyén mi jelenik meg, a státusztól és
a hangszer felhasználásától függ.)

2     Válasszon ki egy funkciót.
Használja a [TEMPO/FUNCTION#▼,▲] gombokat az F1-F9 közötti, kívánt funkció
kiválasztásához.
[GRAFIKA]

3     Nyomja meg a [-/NO] [+/YES] gombokat.
Ha  a  funkción  belül  nincs  alfunkció,  állítsa  be  a  paramétereket.  Ha  vannak
alfunkciók,  nyomja  meg  egyszer  a  [+/YES] gombot,  hogy  aktiválja  a  megfelelő
alfunkciót.

4     Alakítsa a kívánt funkciót a következő két gomb segítségével.
1. [TEMPO/FUNCTION#▼,▲] 
Kiválasztja a kívánt funkciót/ a kívánt alfunkciót.
2. [-/NO] vagy [+/YES] 
A kívánt funkció kiválasztása után állítsa a kívánt alfunkciót ON/OFF-ra, válassza ki
a típust, illetve változtassa meg az értéket.
A beállítástól függően a szabványbeállítás (amely a Clavinova első bekapcsolásánál
érvényes  beállítás)  újra  visszaáll,  ha  egyszerre  nyomja  meg  a  [-/NO]  [+/YES]
gombokat.

TANÁCS
A demo-dal-,  illetve preset-
dal-módban  vagy  saját  dal
felvételénél  nem
választhatók ki funkciók.

TANÁCS
A  funkció  2,  3.  vagy  4.
lépésben  történő
megszakításához  bármikor
megnyomhatja  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]
gombot,  hogy  bezárja  a
funkció-módot.

TIPP
A funkció kiválasztása után
az  aktuális  beállítást
mutatja a kijelző, ha először
megnyomja a [-/NO] vagy a
[+/YES] gombot.

CLP-F01   Részletes beállítások – [FUNCTION]
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1 Kezelési példa (F1. A hangmagasság finomhangolása)

[GRAFIKA]                                 [GRAFIKA]
Aktiváljuk                                    Kiválasztjuk
a „Funkció”-módot.                   a kívánt funkciót. 
                                    

[GRAFIKA]
Megváltoztatjuk az értéket.

2  Kezelési példa (F3.1 „Duál-egyensúly”)

[GRAFIKA]                                 [GRAFIKA]
Aktiváljuk                                    Kiválasztjuk
a „Funkció”-módot.                   a kívánt funkciót. 

[GRAFIKA]                                 [GRAFIKA]
Az adott alfunkcióhoz                  Kiválasztjuk a kívánt
lépünk.                                              Alfunkciót.

[GRAFIKA]
Megváltoztatjuk az értéket.

5     A funkció használata után a következőképpen járjon el.
A funkció-mód  befejezéséhez  nyomja  meg  a  [TEMPO/FUNCTION#▼,▲] gombot,
hogy felgyulladjon a [TEMPO] kijelző.

CLP-F01   Részletes beállítások – [FUNCTION]
■ Az egyes funkciókról
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F1. A hangmagasság finomhangolása

Az egész hangszer hangnemét meghatározhatja. Ez
a  funkció  akkor  hasznos,  ha  a  Clavinován  más
hangszerekkel vagy CD-vel játszik együtt.

1.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].

2. Használja  a [-/NO] [+/YES] gombokat,  hogy az
A3 billentyű hangmagasságát körülbelül 0,2 Hz-es
lépésekben növelje, vagy csökkentse.
[GRAFIKA]
Mint  a  következő  példa  mutatja,  a  kijelzőn  a  tized
Hertz-ek  egy  vagy  két  pont  megjelenésével,  illetve
pozíciójával jelennek meg:

[GRAFIKA]
Kijelző Érték

 

                     Beállítási terjedelem: 427,0-453,0 (Hz)

                     Normálbeállítás: 440,0 (Hz)

TERMINOLÓGIA
Hz (Hertz):
Ez a mértékegység egy hang frekvenciájára vonatkozik, és
azt mutatja meg, milyen gyakran vibrál másodpercenként.

TIPP
A  hangmagasságot  a  billentyűzetről  is  beállíthatja
(minden módban, kivéve a „Funkciót”).
Növelés (nagyjából 0,2 Hz-enként): Tartsa lenyomva az A-
1 és B-1 billentyűt (a bal szélen levő két fehér billentyű), és
egyidejűleg üssön le bármely billentyűt C3 és H3 között.
Csökkentés (nagyjából  0,2  Hz-enként): Tartsa  lenyomva
az A-1 és A#-1 billentyűt (a bal szélen levő fehér és fekete
billentyű), és egyidejűleg üssön le bármely billentyűt C3 és
H3 között.
A  szabványhangmagasság  visszaállítása: Tartsa
lenyomva az A-1, A#-1  és B-1 billentyűt (a bal szélen levő
két  fehér  és  fekete  billentyű),  és  egyidejűleg  üssön  le
bármely billentyűt C3 és H3 között.

- A billentyűkről  és elnevezésükről  a „Kezelőszervek
és  csatlakozások”  fejezetben  a  16.  oldalon  talál
információkat.

(A fent leírt folyamat közben a kijelző Hz-ben mutatja
az  értéket  [GRAFIKA].  A  folyamat  befejeztével  a
kijelző visszatér az előzőleg kijelzett információhoz.)

TIPP
A  hangmagasságot  nagyjából  1  Hz-es  lépésekben  is
változtathatja (minden módban, kivéve a „Funkciót”).
Növelés vagy csökkentés nagyjából 1 Hz-es lépésekben:
Tartsa lenyomva az A-1 és A#-1 billentyűt (a bal szélen levő
fehér és fekete billentyű), illetve az A-1 és B-1 billentyűt (a
bal  szélen levő két  fehér billentyű),  és  egyidejűleg nyomja
meg a [-/NO] vagy a [+/YES] gombot.
A  szabványhangmagasság  visszaállítása: Tartsa
lenyomva az A-1 és A#-1 billentyűt (a bal szélen levő fehér
és  fekete  billentyű),  vagy  az  A-1  és  B-1  billentyűt  (a  bal
szélen levő két fehér billentyű), és egyidejűleg nyomja meg a
[-/NO] és [+/YES] gombokat.

(A fent leírt folyamat közben a kijelző Hz-ben mutatja
az  értéket  [GRAFIKA].  A  folyamat  befejeztével  a
kijelző visszatér az előzőleg kijelzett információhoz.)
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F2. Egy skála kiválasztása

Különböző hangolási skálák közül választhat.
A  ma  leggyakrabban  előforduló  zongorahangolási
típus  az  egyenletesen  temperált.  A  történelemből
azonban  ismerhetünk  más  hangolásokat,  melyek
közül sokan valamely zenei stílus alapját  képezik. A
Clavinovával ezeket a hangolásokat is átélheti.

Equal (egyenletesen temperált)
Egy oktáv tizenkét azonos hangtávolságra osztva. Ez
jelenleg a legközkedveltebb hangolási skála.

Pure Major/Pure Minor (tiszta dúr-/moll hangolás)
A  természetes  felhangokra  alapozva,  ezeknél  a
hangolási  skáláknál  három dúr akkord csodálatosan
tiszta  hangzást  eredményez.  Időnként  kórus
szólamokra használják.

Pythagorean (Pitagoraszi hangolás)
Ezt a skálát  a görög filozófus Pitagorasz fejlesztette
ki, és a tiszta kvintek közötti hangközökön alapul. 
A tercek ebben a hangolásban kissé ingadoznak, de
a  kvartok  és  kvintek  nagyon  szépek  és  bizonyos
vezető szólamokra jól használhatók.

MeanTone (középtónusú hangolás)
Ez  a  skála  a  pitagoraszi  hangolás  javítása,  mivel
kitisztul a terc. Ez a hangolás a 16. század végétől a
18. század végéig volt népszerű, és például Händel is
használta.

Werckmeister/Kirnberger
Ezek  a  skálák  különböző  módokon  ötvözik  a
középtónusú és a pitagoraszi hangolást. A moduláció
ezeknél a skáláknál a zenemű által keltett benyomást
és  a  játékérzetet  is  megváltoztatja.  Gyakran
használták  őket  Bach  és  Beethoven  idején.  Ma
gyakran azért alkalmazzák őket, hogy visszaidézzék e
korszakok zenéjét csembalón.

1.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
„Skála”  funkció  alfunkcióját,  majd  válassza  ki  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.
Használja  a  [-/NO]  [+/YES]  gombokat  a  kívánt
hangolás kiválasztásához.

Alfunkció

[GRAFIKA] Skála

Beállítási  tartomány: 1.  Egyenletesen  temperált
hangolás
                                     2. Tiszta dúr hangolás
                                     3. Tiszta moll hangolás
                                     4. Pitagoraszi hangolás
                                     5. Középtónusú hangolás
                                     6. Werckmeister hangolás
                                     7. Kirnberger hangolás

Normálbeállítás:            1. Egyenletesen temperált
hangolás

[GRAFIKA] Base Note (alaphang)
Ha  az  egyenletesen  temperálttól  eltérő  hangolást
választ,  meg  kell  adnia  az  alaphangot.  (Az
egyenletesen  temperált  hangolásnál  is  megadhat
alaphangot,  de  ennek  nincs  hatása.)  Az  alaphang-
beállítás csak a többi hangolásra bír hatással.)
Beállítási tartomány: C, C#, D, Eь, E, F, F#, G, Aь,
A, Bь, B

Normálbeállítás: C

- Példa az alaphang kijelzésére

[GRAFIKA]       [GRAFIKA]    [GRAFIKA]
   (F#)                    (G)                  (Aь)

Növelésnél felső                 Csökkentésnél alsó 
vonal követi                        vonal követi
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F3. Funkciók a „Duál”-módban

A  „Duál”-mód  kapcsán  különböző  paramétereket
állíthat  be,  hogy  optimalizálja  az  Ön  által  játszott
dalokat – például két hangszín hangerőviszonyát.
A  „Duál”-módban  minden  hangszín-kombináció
funkció-beállítása egyenként történik.

1.  Válassza  ki  a  hangszíneket  a  duál-módban,
aktiválja  a  „funkció”-módot  és  válassza
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
„duál”  funkciót  és  válassza  ki  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.  Nyomja  meg  a  [-/NO]  [+/YES]
gombokat, hogy hozzá tudjon rendelni értékeket.

TANÁCS
Ha  a  „duál”-mód  nincs  aktiválva,  nem  jelenik  meg
[GRAFIKA],  hanem  [GRAFIKA]  és  Ön  nem  választhat  a
duál-mód  funkciói  közül.  A  „Funkció”-módból  válthat
„duál”-módra.

Alfunkció

[GRAFIKA] Hangerőarányok a „duál”-módban
Beállítási  tartomány: 0-20  (a  „10”  beállítás
kiegyenlített  arányt  hoz létre  a duál-módban. A „10”
alatti  beállításokkal  a  2.  hangszín  hangereje  az  1.
hangszínhez képest növekszik, „10” feletti beállításnál
az 1. hangszíné a 2. hangszínhez képest.)
Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombinációnál
más és más.
Beállíthat  egy  hangszínt,  mint  főhangszín  és  egy
másikat, mint lágyabb, kevert hangszín.

[GRAFIKA] Elhangolás a „Duál”-módban
Beállítási tartomány: -10 – 0 –10 (Pozitív értékeknél
az  1.  hangszín  hangmagassága  növekszik,  a  2.
hangszíné csökken. Negatív értékeknél a 2. hangszín
hangmagassága  növekszik,  az  1.  hangszíné
csökken.)

TIPP
A  rendelkezésre  álló  beállítási  tartomány  alacsonyabb
hangfekvésben nagyobb (± 60 cent  az A1-nél),  magasabb
hangfekvésnél  alacsonyabb (± 5 cent  a C7-nél).  (100 cent
egy félhangnak felel meg.)

Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombinációnál
más és más. 
Hangolja  el  a „duál”-módban az 1.  és 2.  hangszínt,
hogy tömörebb hangzást érjen el.

[GRAFIKA] Az 1. hangszín oktáveltolása

[GRAFIKA] A 2. hangszín oktáveltolása

Beállítási tartomány: –1, 0, 1
Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombináció
esetében más.
Az  1.  és  2.  hangszín  hangmagasságát  egymástól
függetlenül tolhatja el oktávonként lépve felfelé vagy
lefelé.  Attól  függően,  hogy  a  „duál”-módban  mely
hangszíneket  kombinálja  egymással,  valószínűleg
jobban hangzik a kombináció,  ha az egyik hangszín
egy oktávval feljebb vagy lejjebb csúszik.

[GRAFIKA] Az 1. hangszín mélységi hatékonysága

[GRAFIKA] A 2. hangszín mélységi hatékonysága
Beállítási tartomány: 0 – 20
Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombináció
esetében más.
Ezzel  a  funkcióval  a  „duál”-módban  egyenként
beállíthatja  az  1.  és  2.  hangszín  mélységi
hatékonyságát.  (A  mélységi  hatékonyság  beállításai
csak  akkor  változtathatók  meg,  ha  az  [EFFECT]
aktivált  állapotban  van  (ON).  Ki  kell  lépnie  a
„funkció”-módból, hogy aktiválhassa az [EFFECT]-et.)

- Az 1. hangszínről („Voice 1”) és a 2. hangszínről
(„Voice 2”) a 28. oldalon olvashat.

[GRAFIKA] Reset (visszaállás)
Ez a funkció a „duál”-mód minden funkcióját ismét a
szabványértékekre  állítja.  A  visszaállításhoz  nyomja
meg a [+/YES] gombot.

TIPP
RÖVIDÍTÉS:
Közvetlenül  a  „duál”.-mód  [GRAFIKA]  funkcióihoz  ugorhat,
ha a két hangszínválasztó gombot a duál-módban lenyomva
tartja,  és  egyidejűleg  megnyomja  a  [TEMPO/FUNCTION#]
gombot.
A  „funkció”-módból  történő  kilépéshez  még  meg  kell
nyomnia a  [TEMPO/FUNCTION#] gombot,  hogy a TEMPO
kijelző kigyulladjon.
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F4. Funkciók a „Split”-módban

Ezzel  a  menüvel  a  „Split”-módban  különböző
részletes beállításokat tud alkalmazni.
Ha megváltoztatja  a split-pont  vagy más beállítások
paramétereit,  optimalizálhatja  z  éppen  játszott  dal
beállításait.
Ezeket  a  beállításokat  a  hangszínek  minden
kombinációjánál alkalmazhatja.

1.  Válassza  ki  a  hangszíneket  a  split-módban,
aktiválja  a  „funkció”-módot  és  válassza
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
„split”  funkciót  és  válassza  ki  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.  Nyomja  meg  a  [-/NO]  [+/YES]
gombokat, hogy hozzá tudjon rendelni értékeket.

TANÁCS
Ha  a  „split”-mód  nincs  aktiválva,  nem  jelenik  meg
[GRAFIKA],  hanem  [GRAFIKA]  és  Ön  nem  választhat  a
split-mód  funkciói  közül.  Tartsa  szem  előtt,  hogy  a
„funkció”-módból  ki  kell  lépnie,  mielőtt  aktiválni  tudja  a
„split”-módot.

Alfunkció

[GRAFIKA] Split-pont
Beállítási tartomány: Az egész billentyűzet
Normálbeállítás:   F#2
Állítsa  be  a  billentyűzeten  azt  a  pontot,  amely
elválasztja  a bal  és jobb kéz területét  (split-pont).  A
megnyomott billentyű a bal kézhez tartozik.
- A  [-/NO] [+/YES] gombok  megnyomása  helyett

aktiválhatja  a  split-pontot,  ha  leüti  a  megfelelő
billentyűt.

- Ha  a  „funkció”-mód  nem  aktív,  elhelyezheti  a
split-pontot egy másik billentyűre a [SPLIT] gomb
megnyomásával,  ha  ezzel  egyidőben  a  kívánt
billentyűt is megnyomja (29. oldal).

- Példa: a billentyűnév-kijelző split-pontnál
                               
 [GRAFIKA]          [GRAFIKA]             [GRAFIKA] 
     (F#2)                    (G2)                    (Aь2)
Növelésnél                                    Csökkentésnél alsó
felső vonal követi                                vonal követi     

[GRAFIKA]  Split-hangerőarány
Beállítási  tartomány: 0-20  (a  „10”  beállítás
kiegyenlített  arányt  hoz létre  a split-módban.  A „10”
alatti  beállításokkal  a  2.  hangszín  hangereje  az  1.
hangszínhez képest növekszik, „10” feletti beállításnál
az 1. hangszíné a 2. hangszínhez képest.)

Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombinációnál
változó.
A  két  split-módban  kombinált  hangszín  hangerejét
tetszés szerint beállíthatjuk.

[GRAFIKA] A jobb oldali hangszín oktávhelyzete

[GRAFIKA] A bal oldali hangszín oktávhelyzete
Beállítási tartomány: –1, 0, 1
Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombináció
esetében más.
Az  1.  és  2.  hangszín  hangmagasságát  egymástól
függetlenül tolhatja el oktávonként lépve felfelé vagy
lefelé. A játszott dal hangtartományát figyelembe véve
alkalmazza a beállítást.

[GRAFIKA]  A  jobb  oldali  hangszín  effekt-
telítettsége

[GRAFIKA] A bal oldali hangszín effekt-telítettsége
Beállítási tartomány: 0 – 20
Normálbeállítás: Minden  hangszín-kombináció
esetében más.
Ezzel  a  funkcióval  a  „split”-módban  egyenként
beállíthatja a jobb és bal hangszín effekt-telítettségét.
Az  effekt-telítettség  beállításai  csak  akkor
változtathatók  meg,  ha  az  [EFFECT] aktivált
állapotban van (ON). Ki kell lépnie a „funkció”-módból,
hogy aktiválhassa az [EFFECT]-et.

[GRAFIKA] A kitartópedál billentyűtartománya
Beállítási tartomány: ALL (mindkét hangszínre)
                                     1 (a jobb oldali hangszínre)
                                     2 (a bal oldali hangszínre)
Normálbeállítás:         ALL

A  „kitartópedál  tartománya”  funkció  meghatározza,
hogy a kitartópedál a split-módban a jobb, a bal vagy
mindkét hangszínre hasson.

[GRAFIKA] Reset (visszaállás)
Ez a funkció a „split”-mód minden funkcióját ismét a
szabványértékekre  állítja.  A  visszaállításhoz  nyomja
meg a [+/YES] gombot.

TIPP
RÖVIDÍTÉS:
Közvetlenül  a  „split”.-mód  [GRAFIKA]  funkcióihoz  ugorhat,
ha  a  [SPLIT] gombot  lenyomva  tartja,  és  egyidejűleg
megnyomja a [TEMPO/FUNCTION#] gombot.
A  „funkció”-módból  történő  kilépéshez  még  meg  kell
nyomnia a  [TEMPO/FUNCTION#] gombot,  hogy a TEMPO
kijelző kigyulladjon.
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F5. További funkciók

Ezzel  a  funkcióval  a  bal  pedál  működését  tudja
kényelmesen  valamelyik,  a  következőkben  felsorolt,
feladathoz hozzárendelni.

1.  Aktiválja  a  „funkció”-módot  és  válassza
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
más  funkciók  alfunkcióját,  majd  válassza  ki  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.  Nyomja  meg  a  [-/NO]  [+/YES]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt pedálfunkciót
vagy az aktuális értékeket.

Alfunkció

[GRAFIKA] Bal pedál-mód
Beállítási tartomány: 
1. Soft pedál (halkító pedál)

       A halkítópedál csökkenti a hangerőt, és  
       enyhén megváltoztatja a hangok színezetét, 
       ha lenyomjuk a pedált.    
       A már visszajátszott hangokra nincs   
       hatással.

2. Dal start/stop
Ezzel a móddal elindíthatja, vagy leállíthatja
a dal-visszajátszás.  Ebben a módban a bal
pedál  éppúgy  funkcionál,  mint  a  SONG
[START/STOP] gomb a vezérlőpanelen.

       3.    Variáció
Ezzel  a  móddal  a  hangszín  (Voice)
variációját ki- vagy bekapcsolhatja. Ebben a
módban a bal pedál éppúgy funkcionál, mint
a [VARIATION] gomb a vezérlőpanelen.

Normálbeállítás: 1 (Soft pedál)

[GRAFIKA]  A  kitartópedál-hangminták  (samples)
aránya
Beállítási tartomány: 0 – 20
Normálbeállítás: 12
A  GRAND  PIANO  1  és  2 hangszínek  különleges
sustain-hangmintákat  tartalmaznak,  amelyek  egy
akusztikus  versenyzongora  zengőlapjának
összetéveszthetetlen  hangzását  szimulálják
kitartópedál  alkalmazásakor.  Ezzel  a  funkcióval
beállíthatja az effekt mértékét.

[GRAFIKA] A keyoff-hangminta aránya
Beállítási tartomány: 0 – 20
Normálbeállítás: 10
A key-off hang (a billentyűk felengedésekor keletkező
finom  hang)  hangerejét  beállíthatja  a  [GRAND
PIANO1,3], [HARPSICHORD] (csembaló)  (és ennek
variációi),  valamint  a  [GUITAR/CLAVI.]
hangszíneknél.

CLP-F01   Részletes beállítások – [FUNCTION]

46



F.6 A metronóm hangereje

Megváltoztathatja a metronóm hangerejét. Használja
ezt  a  funkciót  a  metronóm  hangerejének
beállításához.

1.  Aktiválja  a  „funkció”-módot  és  válassza
[GRAFIKA].

2.  Nyomja meg a [-/NO] [+/YES] gombokat,  hogy
szabadon beállítsa a metronóm kívánt hangerejét.

Beállítási tartomány: 1-20
Normálbeállítás: 10

TIPP
RÖVIDÍTÉS:
Közvetlenül  a „duál”-mód  metronómfunkcióihoz  [GRAFIKA]
ugorhat,  ha  a  METRONOME [START/STOP]  gombot
lenyomva  tartja,  és  egyidejűleg  megnyomja  a
[TEMPO/FUNCTION#] gombot.
A  „funkció”-módból  történő  kilépéshez  még  meg  kell
nyomnia a  [TEMPO/FUNCTION#] gombot,  hogy a TEMPO
kijelző kigyulladjon.

F7.  Preset  Song  Part  Cancel  Volume  (a  preset-
dalok elnémított részeinek hangereje)

Ez  a  funkció  azt  a  hangerőt  állítja  be,  amely  egy
preset-dal  visszajátszásakor  az  „elnémított”  szólam
hangereje.  Állítsa  be  a szólam hangerejét  kellemes
szintre,  és  használja  az  „elnémított”  szólamot
segítségként saját játékához.

1.  Aktiválja  a  „funkció”-módot  és  válassza
[GRAFIKA].

2.  Nyomja meg a [-/NO] [+/YES] gombokat,  hogy
beállítsa a kívánt hangerőt.

Beállítási tartomány: 0-20
Normálbeállítás: 5

F.8 MIDI-funkciók

A MIDI-beállításokat részletesen meghatározhatja.
További információkat az „a MIDI-ről” fejezetben talál
(51. oldal)

TIPP
A  hangszer  alján  található  HOST  SELECT  kapcsolónak
„MIDI”  állásban  kell  lennie,  hogy  a  MIDI  csatlakozásokat
aktiválnia tudja. Ha a TO HOST csatlakozót használja, állítsa
a  HOST  SELECT  kapcsolót  a  számítógépének  megfelelő
pozícióba  (51-57.  oldal).  Ebben  a  helyzetben  minden,  a
következőkben  leírt,  MIDI-beállítás  hatással  van  a  MIDI-
jelekre,  amelyek  a  TO  HOST  csatlakozón  keresztül
tetszőleges irányban futhatnak.

1.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
„MIDI”  funkció  alfunkcióját,  majd  válassza  ki  a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.
Használja  a  [-/NO]  [+/YES]  gombokat  a  kívánt
paraméter beállításához.

Alfunkció

[GRAFIKA] A MIDI-átviteli-csatornák kiválasztása
Egy  MIDI-rendszer  beállításnál  az  átviteli  és
vevőeszközök  MIDI-csatornáit  egymáshoz  kell
hangolni  az  adatok  rendeltetésszerű  átvitelének
érdekében.
Ezzel  a  paraméterrel  kiválaszthatja  azt  a  csatornát,
amelyen  keresztül  a  Clavinova  a  MIDI-adatokat
közvetíti.
Beállítási tartomány: 1-16, OFF (nincs átvitel)
Normálbeállítás: 1

TANÁCS
A  „duál”-módban  az  Voice  1  adatait  a  meghatározott
csatornán  keresztül  közvetítjük.  A  „split”-módban  a  jobb
oldali  Voice  adatait  közvetítjük  az  előre  meghatározott
csatornán. A „duál”-módban a Voice 2 adatait az a csatorna
közvetíti,  amely  száma  a  meghatározott  csatorna  után  a
következő. A „split”-módban a bal oldali  Voice adatait az a
csatorna közvetíti,  amely  száma a meghatározott  csatorna
után a következő. Egyik módban sem kerülnek közvetítésre
az adatok, ha az átviteli  csatorna deaktivált  állapotban van
(OFF).

TANÁCS
A  demo-/preset-dalok  adatait  és  a  felvevőeszköz
visszajátszott adatait nem közvetíti a MIDI.
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[GRAFIKA] A MIDI-fogadócsatorna kiválasztása
Egy  MIDI-rendszer  beállításnál  az  átviteli  és
vevőeszközök  MIDI-csatornáit  egymáshoz  kell
hangolni  az  adatok  rendeltetésszerű  átvitelének
érdekében.
Ezzel  a  paraméterrel  kiválaszthatja  azt  a  csatornát,
amelyen  keresztül  a  Clavinova  a  MIDI-adatokat
fogadja.
Beállítási tartomány: ALL, 1&2, 1-16
Normálbeállítás: ALL

TIPP
ALL:
Rendelkezésére  áll  egy  „multitimbrális”  (több  hangszín)
fogadómód.  Ez  lehetővé  teszi,  hogy  egyszerre  fogadjon
különböző szólamokat mind a 16 MIDI-csatornán keresztül –
így a Clavinova egy számítógépről vagy szekvenszerről több
csatornán keresztül kapott dal-adatokat tud visszajátszani.

1&2Rendelkezésére  áll  az  „1&2”  fogadómód,  amellyel
kizárólag  az  1.  és  2.  csatornán  lehetséges  az  egyidejű
fogadás  –  így  a  Clavinova  egy  számítógépről  vagy
szekvenszerről az 1. vagy 2. csatornán keresztül kapott dal-
adatokat tud visszajátszani.

TIPP
A  programcsere  vagy  más  fogadott  csatornajelentések
nincsenek  hatással  a  CLP-F01  kezelőpanelén  alkalmazott
beállításokra, vagy a billentyűzeten játszott hangokra.

TANÁCS
Nincs MIDI-fogadás, ha a demo/preset-dal mód aktív.

[GRAFIKA] Belső irányítás ki/be
A  „belső  irányítás”  ahhoz  a  tényhez  kapcsolódik,
miszerint  normális  esetben  a  CLP-F01  a  saját
hanglétrehozó rendszerét irányítja, s így a belső/saját
hangszíneken  játszhatunk  a  billentyűkön.  Ez  az
állapot a „belső irányítás - be”, mivel a hanglétrehozó
rendszer  helyi,  saját  billentyűk  által  irányítható.  A
belső irányítást azonban kikapcsolhatjuk (OFF), s így
a  CLP-F01  billentyűzete  nem  a  saját  hangszíneket
használja,  viszont  a  megfelelő  MIDI-információk  a
MIDI OUT csatlakozón keresztül átvitelre kerülnek, ha
a  billentyűzeten  hangokat  ütünk  le.  Egyidejűleg  a
belső  hanglétrehozó  rendszer  reagál  a  MIDI-
információkra,  amelyek  a  MIDI  IN-en  keresztül
érkeznek.
Beállítási tartomány: ON/OFF
Normálbeállítás: ON

[GRAFIKA] Programváltás ki/be
Normális  esetben a CLP-F01 reagál  az olyan MIDI-
programváltásokra, amelyek külső billentyűzetről vagy
más  MIDI-eszközről  érkeznek.  Így  választja  ki  a
megfelelő  hangszínt  a  megfelelő  csatornán  (a
billentyűzet  hangszíne  nem  változik.)  A  CLP-F01
normális esetben mindig MIDI-programváltást indít el,
ha kiválasztjuk valamelyik hangszínét. Így választja ki
a külső MIDI-eszközön a hangszínt vagy a megfelelő
számú programot, ha olyan a berendezés beállítása,
amellyel fogja a MIDI-programváltást és reagál rá.
Ezzel  a  funkcióval  megakadályozható  a
programváltások  vétele  és  közvetítése,  s  így
kiválaszthatók a CLP-F01 hangszínei anélkül, hogy ez
a külső MIDI-eszközre hatást gyakorolna.

TIPP
A CLP-F01egyes hangszíneire vonatkozó, programváltással
kapcsolatos  információkat  a  69.  oldalon,  a  „MIDI-
adatformátum” fejezetben talál.

Beállítási tartomány: ON/OFF
Normálbeállítás: ON

[GRAFIKA] Irányítási váltás ki/be
Normális esetben a CLP-F01 reagál a MIDI-irányítási
jelekre,  amelyeket  valamely  külső  MIDI-berendezés
vagy külső billentyűzet irányából észlel. Így az irányító
eszközről  érkező  pedál-  és  egyéb  irányítási
beállítások hatnak a megfelelő csatorna hangszínére
(a billentyűzet hangszíne nem változik).
Ezen  kívül  a  CLP-F01  közvetít  MIDI-irányítási
információkat,  ha  pedált  vagy  egyéb  irányító
berendezéseket használunk. 
Ezzel  a  funkcióval  megakadályozható  a
programváltások  vétele  és  közvetítése,  s  így
használható a CLP-F01 pedálja  vagy egyéb irányító
berendezései anélkül, hogy ez a külső MIDI-eszközre
hatást gyakorolna.

TIPP
A CLP-F01-nél használható irányítási adatokkal kapcsolatos
információkat  a  69.  oldalon,  a  „MIDI-adatformátum”
fejezetben talál.

Beállítási tartomány: ON/OFF
Normálbeállítás: ON
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GRAFIKA]  Az  elküldött  MIDI-adatok
transzponálása
Ezzel a funkcióval lehetősége nyílik, hogy a CLP-F01
által  közvetíttet  MIDI-adatokat  félhangonként
maximum  egy  oktávos  terjedelemben  lefelé,  vagy
felfelé  transzponálja.  Ez  a  CLP-F01
hangmagasságára nincs hatással
Beállítási tartomány: -12 – 0 – 12 (félhangonként)
Normálbeállítás: 0

[GRAFIKA]  A  kezelőpanel-/státuszadatok
közvetítése
Ezzel a funkcióval minden jelenlegi a kezelőpanelen
fellelhető beállítás (kiválasztott hangszín stb.) a MIDI
OUT  csatlakozón  keresztül  közvetíthető.  Ez
különösen  hasznos,  ha  saját  játékát  MIDI-
szekvenszerrel, mint például a Yamaha MDF3, akarja
felvenni, amellyel aztán irányítani tudja a CLP-F01-et.
Ha  a  feljátszás  előtt  a  CLP-F01  kezelőpanel
beállításait  közvetíti,  később,  játékának
visszajátszásakor,  a  CLP-F01  automatikusan
ugyanazokra a beállításokra áll vissza.

TIPP
Setup-adatok:
Adatok,  amelyek  a  Clavinova  egy  teljes  kezelőpanel-
beállítási állásának információit tartalmazzák.

Eljárási mód

1. Állítsa be a kívánt módon a kezelőpanel elemeit.
2. Csatlakoztassa a Clavinovát MIDI-n keresztül  egy
szekvenszerhez,  és  állítsa  be  úgy  a  szekvenszert,
hogy képes legyen fogadni a setup-adatokat.
3.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].
4. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy közvetítse a
kezelőpanel státuszadatait.
[GRAFIKA]  megjelenik  a  kijelzőn,  ha  az  adatok
átvitele sikeres volt.

TIPP
Arról, hogy melyik kezelőpanelhez tartozó adatokat közvetíti
ez a funkció, a 70. oldalon olvashat.

TIPP
A közvetíttet adatok fogadása:
1.  Csatlakoztassa  a  Clavinovát  MIDI-n  keresztül  ahhoz  a
berendezéshez, amelyre korábban átvitte a setup-adatokat.
2.  Kezdje el a setup-adatok átvitelét.

A  Clavinova automatikusan  fogadja  a setup-adatokat,  ami
tükröződik a kezelőpanel-beállításokban.
(Az adatok elfogadása érdekében, az a Clavinova, amely a
setup-adatokat  fogadja  ugyanolyan  típusú  legyen,  mint
amelyről  korábban  a  szekvenszerre  kerültek  a  setup-
adatok.)

TIPP
További  információkat  a  setup-adatok  MIDI-n  keresztül
történő  átviteléről  és  fogadásáról,  a  csatlakoztatott  MIDI-
berendezés használati utasításában olvashat.

[GRAFIKA] Blokkadatok átvitele
Aktuális  dal-adatokat  a  Clavinován  MIDI-
blokkadatként tárolhat, ha ezeket egy csatlakoztatott
MIDI-adatrögzítőre  (például  az  MDF3)  vagy  egy
szekvenszerre  átviszi.  Az  eltárolt  dal-adatok
visszajátszásához  küldje  vissza  a  blokkadatokat  a
tárolóeszközről a Clavinovára és kövesse a szokásos
visszajátszási lépéseket.

TERMINOLÓGIA
Blokkadatok:
Adatok teljes tétele vagy részletes szekvenciája.

Eljárási mód:
1. Vegye fel játékát a Clavinován.
2.  Csatlakoztassa  Clavinovát  MIDI-n  keresztül  egy
MDF3 MIDI-adattárolóhoz, és állítsa be úgy az MDF3-
at, hogy blokkadatokat fogadhasson.
3.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].
4. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy elkezdődjön
a blokkadatok átvitele.
[GRAFIKA]  megjelenik  a  kijelzőn,  ha  az  adatok
átvitele sikeres volt.

TANÁCS
Blokkadatok átvitelekor nem közvetít és fogad a berendezés
MIDI-hangadatokat és kezelőpanel-adatokat.

TIPP
Átvitt adatok Fogadása (visszaküldése):
1.  Csatlakoztassa  a CLP-F01-et  MIDI-n keresztül  ahhoz a
berendezéshez, amelyre korábban átvitte az adatokat.
2.  Kezdje el az adatok küldését a berendezésről.

A  Clavinova  automatikusan  fogadja  az  adatokat  a
berendezésről.  (Eközben  az  esetlegesen  előzőleg  a
Clavinován tárolt adatok törlődnek.)
Ezt  követően  kövesse  a  szokásos  visszajátszási
lépéseket.
(Az adatok elfogadása érdekében, az a Clavinova, amely az
adatokat  fogadja  ugyanolyan  típusú  legyen,  mint  amelyről
korábban a MIDI-adattárolóra kerültek az adatok.)

TANÁCS
Az utótöltő folyamat nem hajtható végre, ha a demo/preset-
mód,  a  saját-dal-felvevő  vagy  a  „funkció”-mód  aktív
állapotban van.

TIPP
További  információkat  a  setup-adatok  MIDI-n  keresztül
történő  átviteléről  és  fogadásáról,  a  csatlakoztatott  MIDI-
berendezés használati utasításában olvashat.
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F9. Biztonsági funkciók

TERMINOLÓGIA
Biztosítás:
Néhány beállítást, mint például a hangszín-választás, a
reverb-típus, biztosíthat, hogy azok ne vesszenek el, ha
kikapcsolná a Clavinovát.

Ha a biztosító funkció aktív, a beállítások a hangszer
kikapcsolásakor a munkamemóriában tárolva maradnak. Ha
a biztosító funkció nem aktív, a beállítások a hangszer
kikapcsolásakor a munkamemóriából törlődnek. Ebben az
esetben, a hangszer következő bekapcsolásakor a
szabványbeállítások (az eredeti beállítások) jelennek meg. (A
szabványbeállítások listáját a 68. oldalon találja.)

A biztonsági beállítások és a saját-dal-felvevő
munkamemóriája azonban mindig biztosított.

∆ VIGYÁZAT
Ha a következőkben leírt biztosítási funkciók
aktiváltak, az adatok ebben az esetben is csak
körülbelül egy hétig maradnak a munkamemóriában,
ha időközben nem kapcsolja be a hangszert. Ha
túllépi a biztonsági időkorlátot, minden adat a
szabványértékre áll vissza. Ha tovább meg szeretné
tartani a biztonsági beállításokat, ne felejtse el
legalább egyszer egy héten néhány percre
bekapcsolni a hangszert.

A biztosító funkciót aktiválhatja vagy deaktíválhatja az
egyes  funkciócsoportoknál  (mindegyik  következő
almódfunkcióban).

1.  Aktiválja  a  „Funkció”-módot  és  válassza  ki
[GRAFIKA].

2. Nyomja meg a [+/YES] gombot, hogy aktiválja a
„Backup” funkció alfunkcióját, majd válassza ki a
[TEMPO/FUNCTION#▼,▲]  gombokkal  a  kívánt
alfunkciót.
Használja  a  [-/NO]  vagy  [+/YES]  gombot  a
„Backup” funkció ki- vagy bekapcsolásához.

Almód

[GRAFIKA] Hangszín
[GRAFIKA] MIDI
[GRAFIKA] Hangolás
[GRAFIKA] Egyéb

Beállítási tartomány: ON/OFF
Normálbeállítás: OFF (minden csoport)

Az alfunkciók leírása

[GRAFIKA] Hangszín

- Hangszín (billentyűzet, duál és split)
- Duál  (ON/OFF,  hangszín-  és  duál  funkciók

minden hangszín-kombinációhoz)
- Split  (ON/OFF,  hangszín-  és  split  funkciók

minden hangszín-kombinációhoz)
- Reverb  (ON/OFF,  típus  és  mélység  minden

hangszínhez)
- Effekt  (ON/OFF,  típus  és  mélység  minden

hangszínhez)
- Variáció (minden hangszínhez)
- Billentésérzékenység  (beleértve  a  FIXED-mód

hangerejét)
- Metronóm  (beat,  hangerő  <[GRAFIKA]

beállítások>)
- A  preset-dalok  elnémított  részeinek  hangereje)

(beállítások [GRAFIKA])

[GRAFIKA] MIDI

A MIDI-funkciók ([GRAFIKA] – beállítások)
(kivéve [GRAFIKA] [GRAFIKA])

[GRAFIKA] Hangolás

- Transzponálás
- Hangolás (beállítások [GRAFIKA])
- Skála  –  beleértve  az  alaphangot  (beállítások

[GRAFIKA])

[GRAFIKA] Egyéb
További funkciók (beállítások [GRAFIKA])

A gyári beállítások lehívása
A  „duál”,  „split”,  valamint  reverb,  effekt,
billentésérzékenység  és  hangolás,  valamint  a
biztonsági  funkciók  által  érintett  beállítások
visszaállíthatók  a  gyári  eredeti  beállításukhoz,  ha  a
C7-t (a jobb szélső billentyű) lenyomva kapcsolja be
(ON)  a  hálózati  kapcsolót  [POWER].  Ezzel  az
eljárással ezen kívül minden dal-felvevő-adat törlődik,
valamint  minden  a  biztosításra  (F9)  vonatkozó
beállítás „OFF”-ra áll. (A gyári beállítások listáját a 68.
oldalon találja.
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A MIDI-ről

A  MIDI  (Musical  Instrument  Digital  Interface)  adattovábbítási/  adatfogadási
szabványforma. Ezen keresztül válik valóra az adatok és parancsok átvitele a MIDI-
eszközök és PC-k között. 

A MIDI-vel egy csatlakoztatott MIDI-eszközt irányíthat a Clavinovával, vagy fordítva.

MIDI-csatlakozások

[GRAFIKA]

MIDI [IN]:  Fogadja a MIDI-adatokat.
MIDI [OUT]: Továbbítja a MIDI-adatokat.
MIDI  [THRU]: Változatlan  formában  továbbítja  a  MIDI  [IN]  csatlakozásnál  bejövő
MIDI-adatokat. 

MIDI-kábel
Készítse elő a speciális MIDI-kábelt.

Aljzat [TO HOST]
Ezen az aljzaton keresztül csatlakoztassa a Clavinovát egy számítógéphez.

[GRAFIKA]

TIPP
A  MIDI-adatokat  és
parancsokat
számértékek  formájában
továbbítják.

TIPP
Mivel  a  MIDI-eszköz
típusától függ, hogy mely
MIDI-adatok  átvitelére
használható,  kérjük,
olvassa  el  a  „MIDI-
implementációs
táblázatban”,  mely
adatok  és  parancsok
átvitelére  képes  az  Ön
MIDI-berendezése.
Clavinova  MIDI-
implementációs táblázata
a 73. oldalon található.

TANÁCS
Ha MIDI-csatlakozásokat
használ,  akkor,  kérjük,
állítsa a [HOST SELECT]
kapcsolót  „MIDI”-re  (56.
oldal).

TANÁCS
Ha a  [TO HOST] aljzatot
használja,  kérjük,  állítsa
be  a  [HOST  SELECT]
kapcsolót  a  használt
számítógép  típusának
megfelelően. (56. oldal)

TIPP
A  MIDI-ről  különböző
zenei témájú könyvekben
és egyéb publikációkban
talál  további,  részletes
információt.
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Csatlakozások

■ Csatlakozások

∆ VIGYÁZAT
Kapcsoljon  ki  minden  berendezést,  mielőtt  a  Clavinovát  más  elektromos  berendezéshez  csatlakoztatja.
Kikapcsolás előtt minden berendezésen állítsa a hangerőt a legkisebb állásba (0), mielőtt ki- vagy bekapcsolja a
hangszereket. Eltérő esetben elektromos ütés vagy a berendezések megkárosodása is bekövetkezhet.

[GRAFIKA] [GRAFIKA] 

1  Cinch  Aljzatok  AUX OUT [R]  [L]  (LEVEL  FIXED),  Fejhallgatókimenetek  [R]
[L/L+R]

∆ VIGYÁZAT
Ne vezesse az AUX OUT aljzatok kimenetét az AUX IN bemenetbe. Tehát: Ha egy
külső audio-eszközt az AUX OUT–ba csatlakoztat, ne kösse össze a berendezést a
Clavinova AUX IN bemenetével. Ha létrehozza ezt a kapcsolódást, akkor az AUX IN-
be érkező jelet az AUX OUT-on keresztül adja vissza a berendezés. Ez audio-hurkot
eredményez, amely extrém magas visszacsatolásokhoz (halláskárosodás!), valamint
hibás működéshez és meghibásodáshoz vezethet mindkét berendezésnél.

∆ VIGYÁZAT
Ha a Clavinova AUX OUT csatlakozói  egy külső  audio-rendszerhez csatlakoznak,
először  a  Clavinovát  kapcsolja  be,  s  csak  ez  után  az  audio-rendszert.  Fordított
sorrendben kapcsolja ki a berendezéseket.

                          Sztereó                                        Clavinova      
                       [GRAFIKA]                                    [GRAFIKA]

                            Cinch-                Cinch-                  JACK- 
                            dugó                    dugó                   dugó (szabvány)

                                Audio-kábel                              Az aktív hangfalakhoz

Ha  ezeket  a  csatlakozásokat
használjuk  (Cinch-dugók,  LEVEL
FIXED),  a továbbítás  a csatlakoztatott
berendezéshez  egyenletes
hangerőszinten  történik,  függetlenül  a
[MASTER  VOLUME] szabályozó
állásától.

Ha  ezeket  a  csatlakozásokat
használjuk,  (Jack-dugókkal),  akkor  a
[MASTER  VOLUME] szabályozóval
meghatározhatja  a  külső  berendezés
felé irányuló hangerő mértékét.

TANÁCS
Használjon  ellenállás
nélküli  audio-kábeleket
és adapter-csatlakozókat.
   

TANÁCS
A  Calvinova  [MASTER
VOLUME]  és
[BRILLANCE]
szabályozói  beállítása
nincs  hatással  az  AUX
OUT  (LEVEL  FIXED)
aljzatból jövő jelre.
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2 Aljzatok AUX IN [R], [L/L+R]
Más hangszer  sztereókimeneteit  csatlakoztathatja  ezekhez az aljzatokhoz.  Így egy
külső  hangszer  hangját  a  Clavinova  hangszóróin  keresztül  hallhatja.  Kövesse  a
következő rajzot, és a csatlakoztatáshoz használjon audio-kábeleket.

∆ VIGYÁZAT
Ha a Clavinova AUX IN aljzatai külső berendezéshez csatlakoznak, elsőként a külső
berendezést kapcsolja be, majd ezután a Clavinovát. Fordított sorrendben kapcsolja
ki a berendezéseket.

                   Clavinova
                  [GRAFIKA]                                                                                     Jack-
dugó
                                                                                                                         (szabván
y)                                                                                                    
                                          AUX IN                                                                  AUX OUT
              Jack-dugó                                                                   Hangforrás
              (szabvány)                            Audio-kábel             

3 Aljzat TO HOST
Ezen az aljzaton keresztül közvetlenül kapcsolódhat számítógéphez.
(További  információkat  az  54.  oldalon,  olvashat  az  „Egy  PC  csatlakoztatása”
részben.)

4 Kapcsoló HOST SELECT
Ezt a kapcsolót az éppen csatlakoztatott MIDI-berendezés vagy számítógép típusától
függően kell beállítani.  (További információkat az 54. oldalon, olvashat az „Egy PC
csatlakoztatása” részben.)

5 Aljzatok MIDI [IN], [OUT], [THRU]
Külső MIDI-berendezéseket MIDI-kábellel ide csatlakoztasson. Ügyeljen arra, hogy a
HOST SELECT kapcsolót  MIDI  állásba  állítsa,  ha  ezeket  az aljzatokat  használja.
(További információkat az 51. oldalon, olvashat az „A MIDI-ről” részben.)

TANÁCS
A  [MASTER  VOLUME]
és  [BRILLANCE]
szabályozók beállítása az
AUX  IN-ből  jövő
bemeneti  jelre  hat,  de
nem hat a  [REVERB]  és
[EFFECT] beállításokra.

TANÁCS
Ha  a  Clavinovát  mono
készülékhez
csatlakoztatja,  akkor
csak az AUX IN [L/L+R],
illetve  az  AUX  OUT
[L/L+R] aljzatokat
használja.

CLP-F01   Csatlakozások
■ Számítógép csatlakoztatása
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Lejátszhatja a Clavinován egy számítógép zenei adatait, ha azt a TO HOST (vagy MIDI) aljzathoz csatlakoztatja.

TANÁCS
Ha a Clavinovát hangmodulként használja, a lejátszott adatokat, amelyeknek hangszíne a Clavinován nem található nem az
eredetinek megfelelően hallja.

A „The Clavinova–Computer Connection” egy különálló használati utasítás, amely a kezdőkhöz szól, és
leírja, miként használható a Clavinova egy PC-vel, és miként áll fel egy Clavinova-számítógép rendszer. (A
használati utasítás nem csak egy modellről szól.) A dokumentum PDF-formátumban (angol nyelven) a
következő internetcímen kapható.

Yamaha-Kézikönyvtár:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/german/
     

Három módszerrel csatlakoztathatjuk a Clavinovát számítógéphez:
1. Csatlakoztassa a számítógép port-ját a TO HOST aljzathoz (55. oldal).
2. Használjon MIDI-interface-t és a Clavinova MIDI-csatlakozóit (56. oldal).
3. Használja a számítógép USB-portját és az UX 256, UX 96 vagy UX16 USB-interface-t (57. oldal).

További információt a megadott oldalakon talál.

TANÁCS
Ha a Clavinovát számítógéphez csatlakoztatja, elsőként kapcsolja ki a Clavinovát, valamint a számítógépet, mielőtt kábellel
kapcsolatot hoz létre, vagy beállítja a HOST SELECT kapcsolót. Ha létre hozta a kapcsolatokat és beállította a kapcsolót,
kérjük, elsőként a számítógépet majd a Clavinovát kapcsolja be.

TANÁCS
Ha nem a [TO HOST] aljzatot használja a Clavinován, akkor a kábelt válassza el az aljzattól. Ha még egy kábel található
csatlakoztatott állapotban, a Clavinova esetleg hibásan működhet.

TANÁCS
 [GRAFIKA] megjelenik a kijelzőn, ha a számítógép nincs bekapcsolva, a kábel nem csatlakozik pontosan, a HOST SELECT
kapcsoló nem áll a helyes állásban, vagy a MIDI-meghajtó, illetve a MIDI-alkalmazás nem aktív. Ebben a helyzetben kapcsolja
ki mind a Clavinovát, mind a számítógépet és vizsgálja meg a kábelcsatlakozásokat és a HOST SELECT kapcsoló állását.
Amint ellenőrizte a csatlakozást és a HOST SELECT kapcsolót, kapcsolja be a számítógépet, majd a Clavinovát, és
ellenőrizze, hogy a MIDI-meghajtó és a MIDI-alkalmazás rendeltetésszerűen működnek-e.

TANÁCS
Ha a [HOST SELECT] kapcsoló „PC-1”, „PC-2” vagy „Mac” állásban áll, használhatja a [TO HOST] aljzatot, de a MIDI-
csatlakozások nem aktívak, mivel nem történik MIDI-adatátvitel. Másrészt, ha a [HOST SELECT] „MIDI”-n áll, használhatja a
MIDI-csatlakozásokat, de nem a [TO HOST] aljzatot, mivel a [TO HOST] aljzaton keresztül nem továbbítódnak adatok.

CLP-F01   Csatlakozások
1. Számítógép soros port-jának csatlakoztatása a Clavinova TO HOST aljzatához

Csatlakoztassa a számítógép soros portját (RS-232C vagy RS-422) a Clavinova TO HOST aljzatához. Ennél a
kapcsolódásnál a Clavinova MIDI-interface-ként funkcionál. Nincs tehát szüksége más MIDI-interface-re.
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Csatlakozás
Használjon speciális, soros kábelt (55. oldal) a számítógép soros portjának (RS-232C vagy RS-422) a Clavinova
TO HOST aljzatához történő csatlakoztatásához.

 [GRAFIKA]

Clavinova

TO HOST

RS-232C (D-sub 9-pin)         RS-232C (D-sub 25-pin)
Modemcsatlakozás

Windows                               Windows                             Macintosh

Soros kábelek fajtái és a kapcsolódás Pin-kiosztása
Használja, a használt számítógéptől függően, az alábbi soros kábelek egyikét.

Windows (9 pólusú soros port-tal, D-Sub)
8-pólusú DIN-minidugó → 9-pólusú dugó-D-Sub
(Yamaha CCJ-PC2 vagy azonos felépítésű

[GRAFIKA]

Macintosh
Rendszer-perifériadugó → 8-pólusú dugó
(Yamaha CCJ-MAC vagy azonos felépítésű

[GRAFIKA]

Windows (25-pólusú soros port-tal, D-Sub)
8-pólusú DIN-minidugó → 25-pólusú dugó, D-Sub
(Yamaha CCJ-PC1NF vagy azonos felépítésű

[GRAFIKA]

Pin-kiosztás
A következő rajz az egyes kábelek pin-kiosztását
mutatja.
                        Pinszámok (szemből nézve)
[GRAFIKA]
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Clavinova: A HOST SELECT kapcsoló beállítása
Állítsa be a Clavinova HOST SELECT kapcsolóját, a csatlakoztatott számítógép típusa szerint.

- Macintosh: „Mac” (adatátviteli-ráta: 31.250 BPS (Byte per szekundum), 1–MHz-ütem)
- Windows: „PC-2” (adatátviteli-ráta: 38.400 BPS)

Tanács Windows-felhasználóknak
(a MIDI-meghajtóhoz)
Ahhoz, hogy a számítógép soros
portján és a Clavinova „TO HOST”
aljzatán keresztül adatokat tudjon
közvetíteni, szüksége van egy
speciális MIDI-meghajtóra (CBX-
MIDI-meghajtó Windowshoz a
Yamahától). Ezt a meghajtót a
következő Yamaha honlapról töltheti
le:
http://music.ymaha.com/download
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TIPP
Ha rendszere a felsorolt csatlakozásokkal és beállításokkal nem működik megfelelően, valószínűleg software-ének van
szüksége más beállításokra. Ellenőrizze a software-kézikönyvben és állítsa a HOST SELCT kapcsolót a helyes adatátviteli-
rátára. (A „PC-1” adatátviteli-rátája 31.250 BPS.)

2. Csatlakozás MIDI-interface-en vagy a Clavinova MIDI-csatlakozóin keresztül

Csatlakozások
Használjon MIDI-interface-t (külső berendezés), hogy speciális MIDI-kábelek segítségével a számítógépet a
Clavinovához csatlakoztathassa.

[GRAFIKA]

                            Clavinova

                        MIDI OUT          MIDI IN

MIDI OUT MIDI IN                    MIDI OUT MIDI IN

MIDI-csatlakozódási pont                                   MIDI-csatlakozódási pont

Windows                                   Macintosh

A Clavinova HOST SELECT kapcsolójának beállítása
Állítsa a Clavinova HOST SELECT kapcsolóját „MIDI”-re.

CLP-F01   Csatlakozások
3. A számítógép USB-port-jának a Clavinovához történő csatlakoztatása USB-MIDI-interface-en keresztül,
mint például UX16, UX96 vagy UX256

Csatlakoztassa a számítógép USB-port-ját egy USB-kábel segítségével az USB-kapcsolódási ponthoz (pl.
UX16, UX96 vagy UX256). Installálja a meghajtót (amelyet az USB-MIDI-interface-szel együtt kapott) a
számítógépre, és csatlakoztassa az uSB-MIDI-interface-t egy soros kábel vagy MIDI-kábelek segítségével a
Clavinovához. További információkat az USB-port használati utasításában talál.
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Példa az USB-MIDI interface a Clavinovához soros kábellel történő csatlakoztatásához 

[GRAFIKA]

[GRAFIKA]

      USB                     USB
 
              USB-kábel

 

Computer 

                                                                                                                              Clavinova

                                                          USB-csatlakozási pont

[Példa az USB-MIDI interface a Clavinovához MIDI-kábelekkel történő csatlakoztatásához 

[GRAFIKA]

[GRAFIKA]

      USB                     USB
 
              USB-kábel

   

Computer 

 
Clavinova

                                                          USB-
csatlakozási pont

[GRAFIKA]

8-pólusú szabvány rendszerkábel a
Macintosh berendezésekhez

*Állítsa a HOST-SELCT kapcsolót
„PC-i”-re vagy „Mac”-re.

[GRAFIKA]

                       MIDI-kábel
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Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges ok és megoldás
A Clavinovát nem lehet bekapcsolni Nem csatlakoztatták megfelelően a Clavinovát. Dugja a hálózati kábel

csatlakozóját a Clavinovába, a hálózati csatlakozót pedig egy szabvány
hálózati aljzatba. (12. oldal)

Az áram ki- és bekapcsolásánál
kattanó zaj hallatszik.

Ez normális, ha elektromos áramra kapcsoljuk a hangszert.

A hangszóróból, illetve a
fejhallgatóból zúgás hallatszik.

A zúgást valószínűleg egy a Clavinova közelében üzemben levő
mobiltelefon interferenciája okozza. Kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy
használja távolabb a Clavinovától.

Az összhangerő túl halk, vagy
egyáltalán nem hallatszik
semmilyen hang.

- Az összhangerőt (Master Volume) túl halkra állították;  állítsa ezt a
[MASTER VOLUME] szabályozóval a megfelelő mértékűre.

- Győződjön  meg  róla,  hogy  a  fejhallgatóaljzatra  (ha  a  SPEAKER
kapcsoló NORMAL állásban van) nincs-e fejhallgató csatlakoztatva.

- Győződjön meg arról is, hogy a Local Control (Belső irányítás, 48.
oldal) aktíve-e (ON).

A hangszórók nem némulnak el, ha
fejhallgatót csatlakoztatunk.

Valószínűleg a SPEAKER kapcsoló ON-on áll. Állítsa a SPEAKER
kapcsolót NORMAL állásba (13. oldal).

TIPP
Ha a kijelzőn [GRAFIKA] jelenik meg, belső hibafunkció lépett fel. Ebben az esetben forduljon Yamaha-kereskedőjéhez.

A billentyűzet-állvány összeszerelése

58



∆ VIGYÁZAT
- Ne  keverje  össze  az  alkotórészeket  és

figyeljen arra, hogy minden alkotórészt helyes
irányban szereljen. Végezze az összeszerelést
az alább megadott sorrenden.

- A szerelést legalább két ember végezze.
- Ügyeljen arra, hogy a lejjebb megadott méretű

csavarokat  használja.  A  nem  megfelelő
méretű csavarok használata károsodásokhoz
vezethet.

- Az  összeszerelés  után  minden  egyes
alkotóelem  csavarjait  húzza  meg  még
egyszer.

- A  berendezés  szétszereléséhez  a
következőkben  leírt  lépéseket  kövesse,
fordított sorrendben.

Szüksége van egy csillag-
csavarhúzóra
[GRAFIKA]

Vegye ki a csomagolásból a következő elemeket.

Szerelési elemek
6 x 45 mm hosszú csavar x4 

[GRAFIKA]
6 x 14 mm rövid csavar x12        kábelrögzítők x2 

[GRAFIKA]                                      [GRAFIKA]

Hátoldal (bal) Hátoldal (közép) Hátoldal (jobb)
                           [GRAFIKA]
                       Fő-építési csoport
                           [GRAFIKA]
                        Hálózati kábel

A billentyűzet-állvány stabilizátorai: 2db
[GRAFIKA]
A csomagolási párnázásban található.

A hátsó oldal részeinek előkészítése
Amikor a csomag elhagyja a gyárat, a
hátoldal részeit csavarokkal a fa
rögzítőpárnákhoz csavarozzák. Mielőtt
elkezdi a hátoldal összeszerelését, ezeket
a csavarokat ki kell csavarni.

A részek kicsavarozása:
Tegyen két csomagolópárnát (a ládában a
hátoldali darabokkal található) a hátlapok
alá és távolítsa el a rajznak megfelelően a
csavarokat.

∆ VIGYÁZAT
- Ezeket  a  rögzítő  csavarokat  ne

használja  a  Clavinova
összeszerelésénél.

Hátoldal (közép)
                                    Rögzítő párna 
[GRAFIKA]
                                két, egymásra rakott  
                                    csomagolópárna
Hátoldal (bal, jobb)
[GRAFIKA] 1

Helyezze be a középső hátoldalt.
Úgy helyezze a középső hátoldalt, hogy a „Clavinova”
felirat előre nézzen (billentyűzet oldala). Ezt követően
dugja be a rajznak megfelelően a tábla stiftjeit a fő-
építési csoport nyílásaiba.

[GRAFIKA]

∆ VIGYÁZAT
- Ha a középső hátoldalt a fő-építési csoportra

erősítette,  ne  gyakoroljon  erős  nyomást
szemből  vagy hátulról  a  középső  hátoldalra.
Ellenkező  esetben  letörhetnek  a  stiftek  a
hátoldalról, s a tábla leeshet és megsérülhet.

CLP-F01   A billentyűzet-állvány összeszerelése
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2 Csavarozza fel a bal és jobb hátoldalt.

1 A középső hátoldal minden szélénél csavarozzon
be ujjaival két rövidcsavart (6 x 14 mm), úgy, hogy a
csavarmenetből még nagyjából 10 mm kiálljon a
felszínből. Ügyeljen arra, hogy a csavarok ne essenek
ki helyükről. 

2 Győződjön meg, hogy az egyes lépésben
elhelyezett csavarok nem estek ki helyükről. Ezután
helyezze a bal hátoldal kézi fogantyúját a hátoldalhoz
és akassza be, amint azt a 2. ábra mutatja, a bal
hátoldalon található összekapcsoló elemet a kiálló
csavarokba. Ügyeljen arra, hogy a középső hátoldalt
az összekapcsoló elem ne karcolja meg.

3 Igazítsa a bal hátoldali fogantyú alatti lyukakat a fő-
építési csoport lyukaihoz, majd húzzon meg két
hosszú csavart (6 x 45 mm), s ezzel rögzítse a
hátoldalt a fő-építési csoporthoz.

4 Csavarjon két rövid csavart (6 x 14 mm) a fő-építési
csoport összekapcsoló elemébe, és rögzítse a
hátoldalt a fő-építési csoporthoz, de hagyjon némi
szabad mozgást (játékot).

[GRAFIKA]
Helyezze el a bal hátoldal hátulján található
összekapcsoló elemet.

5 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a jobb hátoldal
felszereléséhez.

3 Szilárdan erősítse fel a hátoldali részeket.

Húzza meg a csavarokat az ábrán mutatott
sorrendben. Ügyeljen arra, hogy elülső felületek
egymáshoz képest ne toldjanak el, hanem egy
magasságban legyenek és a hátoldali felületek között
(közép, bal és jobb) ne legyenek hézagok.

[GRAFIKA]  Az éleknek egy magasságban kell lenni.
                    [GRAFIKA]
                    Nem maradhatnak hézagok.

4 Szerelje fel a dőlésbiztosító elemeket.
Illessze a dőlésbiztosító elem második és negyedik
nyílásást a fő-építési csoport alján található
lyukakhoz, és rögzítse az elemet két rövid (6 x 14
mm) csavarral.

[GRAFIKA]

5 Állítsa be a feszültségválasztót és
csatlakoztassa a hálózati kábelt.

1 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fő-építési
csoport hátoldalán található AC INLET aljzathoz.

2 Rögzítse a kábeltartót a hálózati kábel vezetési
vonala mentén, a hátoldalon, és szorítsa be a kábelt a
tartócsapok alá.

[GRAFIKA]

[GRAFIKA]
Kábeltartók

Feszültségválasztó
Mielőtt csatlakoztatja a hálózati kábelt, kérjük,
győződjön meg a feszültségválasztó helyes állásáról,
amelyet néhány országban beépítenek. Használjon
laposfejű csavarhúzót a feszültségválasztó
beállításához, s forgassa úgy, hogy az országára
érvényes hálózati feszültséget (110 v, 127 V, 220 V
vagy 240 V) mutassa a kezelőpanel melletti mutató. A
feszültségválasztót a szállítás előtt 240 V-ra állítják
be. A helyes feszültség kiválasztása után
csatlakoztassa a kábelt a berendezésen erre beépített
aljzathoz, valamint a hálózati aljzathoz. Bizonyos
országokban ezen kívül csatlakozó-adaptert is talál a
tartozékok között, amelyek a helyi aljzatokhoz
kapcsolhatók.

∆ VIGYÁZAT
- Ha a középső hátoldalt a fő-építési csoportra

erősítette,  ne  gyakoroljon  erős  nyomást
szemből  vagy hátulról  a  középső  hátoldalra.
Ellenkező  esetben  letörhetnek  a  stiftek  a
hátoldalról, s a tábla leeshet és megsérülhet.

CLP-F01   A billentyűzet-állvány összeszerelése
Kérjük, az összeszerelés után ellenőrizze a következőket.
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- Megmaradtak alkatrészek?
→ Olvassa el még egyszer a szerelési
útmutatást, és javítsa ki az esetleges
hibákat.
- Elégséges a Clavinova és az ajtók,
valamint más mozgó tárgyak között
távolság?
 → Állítsa fel a Clavinovát a megfelelő
helyen
- Zörög a Clavinova, ha megmozgatja?
→ Húzzon meg minden csavart.
→ Ügyeljen a dőlésbiztosító elemek stabil
rögzítésére.
- Szilárdan csatlakozik a hálózati kábel a
hálózati aljzathoz?
→ Ellenőrizze az összeköttetést.
- Ha a fő-építési csoport játék közben
nyikorog, vagy egyéb módon instabil,
nézze meg újra az összeszerelésről
szóló képeket és húzzon meg minden
csavart.

Ha mozgatja az összeszerelt hangszert,
ügyeljen arra, hogy a billentyűzet alsó felén
található fogantyúknál fogja meg.

∆ VIGYÁZAT
Ne emelje meg a billentyűzet fedelénél
fogva. A szakszerűtlen bánásmód
megrongálhatja a hangszert, vagy
sérülést okozhat.

                 Billentyűzet fedele
[GRAFIKA]
   Itt fogja meg

                Itt ne fogja meg

CLP-F01   A billentyűzet-állvány összeszerelése
A preset-hangszínek listája
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Hangszín neve Szter
eó-
sam
pling
(mint
avéte
l)

Bille
ntés-
érzé
keny
ség

Dina
miku
s-
sam
pling
(mint
avéte
l) *1

Key-
Off-
sam
pling
(mint
avéte
l) *2

A hangszínek leírása

GRANDPIANO 1
(versenyzongora
1)

O O O O Egy versenyzongoráról felvett hangminták. Ezen kívül
tartalmaz három dinamikus-sampling szintet, sustain-
mintákat és key-off-mintákat az akusztikus
versenyzongora hihetetlenül valósághű hangzásának
elérése érdekében. Tökéletesen alkalmas klasszikus
művekhez, valamint minden stílushoz, ahol szükség
van az akusztikus zongorahangzásra.

VARIATION O O O O Meleg és puha zongorahang. Jól alkalmazható
klasszikus darabokhoz.

GRANDPIANO 2
(versenyzongora
2)

O O - - Telt és tiszta zongorahang világos utózengéssel. Jól
alkalmazható popzenében.

VARIATION O O - - Világos, telt zongorahang. Jól alkalmazható pop- vagy
rockzenében.

GARNDPIANO 3
(versenyzongora
3)

O O O O Nagyon fényes zongorahang, amely jól használható
rockzenében.

VARIATION O O O O Honky-tonk zongorahang, amely a versenyzongora-
hangzás tetszetős változata.

E.PIANO 1
(elektromos
zongora 1)

- O O - Egy elektromos zongora FM-szintézis útján létrehozott
hangja. Kifejezetten jó hangszín, amely a billentési
dinamikától függően változtatja hangszínét. Jól
alkalmazható popzenében.

VARIATION - O - - Egy szintetizátor által előállított elektromos zongora-
hangzás, amely a popzenében gyakran hallható.
„Duál”-módban jól kombinálható a versenyzongora
hangzással.

E.PIANO 2
(elektromos
zongora 2)

- O O - Elektromos zongora hangszín, amely a
kalapácsmechanikát szimulálja. Lágy hangzás lágy
játéknál, kemény hangzás kemény játéknál.

VARIATION - O O - Az elektromos zongora kissé eltérő, rock- és
popzenében gyakran hallható, hangja.

HARPSICHORD
(csembaló)

O - - O Csembaló, a barokk zene leggyakrabban használt
billentyűs hangszere. Mivel a csembalónál a húrokat
megpengetik, itt nincs billentésérzékenység.
Megjelenik azonban egy másfajta, jellemző hangzás a
billentyűk felengedésekor.

VARIATION O - - O Ugyanazt a hangot egy oktávval magasabban játszva,
sugárzóbb hangzást ér el.

VIBRAPHONE
(vibrafon)

O O O - Viszonylag lágy faelemekből álló vibrafon hangja. A
hangszín erősebb leütésnél fémesebbé válik.

VARIATION O O O - Sztereó-hangmintájú testes és valósághű
marimabafon.

CHURCH
ORGAN
(templomi
orgona)

O - - - Ez egy tipikus orgonasíp-hangzás (8 láb + 4 láb +2
láb). Jól használható barokk egyházi zenékben.

VARIATION O - - - Az orgona jól felismerhető hangja, amelyet gyakran
Bach „Toccata és Fuga” művével kötnek össze.

JAZZ ORGAN
(jazz orgona)

- - - - Elektronikus orgonahangzás. „Tone Wheel”
(Hammond orgona). Gyakran használatos jazz- és
rockzenében.

VARIATION - - - - Rotary-speaker (forgó hangszóró) effektet használ
más sebességgel. A variációs sebesség gyorsabb. Ha
ezt a variációt kitartott akkordnál választjuk, az effekt
sebessége lassan növekszik.

CLP-F01   A preset-hangszínek listája
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Hangszín neve Szter
eó-
sam
pling
(mint
avéte
l)

Bille
ntés-
érzé
keny
ség

Dina
miku
s-
sam
pling
(mint
avéte
l) *1

Key-
Off-
sam
pling
(mint
avéte
l) *2

A hangszínek leírása

STRINGS
(vonósok)

O O - - Sztereó mintavételű nagy vonószenekar valósághű
utózengéssel. Próbálja ki ezt a hangzást
„duál”-módban a PIANO-val.

VARIATION O O - - Telt hangzású vonószenekar lassú attack-al (berezgési
idő).  Próbálja ki ezt a hangzást „duál”-módban a
PIANO-val vagy E.PIANO-val.

CHOIR
(kórus)

- O - - Nagy, telt kórus-hangzás. Tökéletes lassú darabok
gazdag harmóniáinak létrehozásához.

VARIATION - O - - Lassú berezgési idejű kórus-hang. Próbálja ki ezt a
hangzást „duál”-módban a PIANO-val vagy E.PIANO-
val.

GUITAR/CLAVI.
(gitár)

- O - - Meleg, természetes hangú nylonhúros gitár. Élvezze a
nylonhúrok nyugodt hangulatát.

VARIATION - O - O Billentyűs hangszer kalapácsmechanikával, amely
elektronikus hangszedőt használ, s gyakran hallható a
funk- és soulzenében. Hangzása leginkább a billentyűk
felengedésekor hallható összetéveszthetetlen „sound”
miatt ismert. 

WOOD BASS
(nagybőgő)

- O - - Pengetett nagybőgő. Ideális jazz- és latin zenékhez.

VARIATION - O - - A basszushanghoz öblös-hangot kölcsönöz. Ideális
jazzmelódiák egyszerű nagybőgős kiséretéhez.

E.BASS
(elektromos
basszus)

- O - - Elektromos basszus sok műfajhoz, mint jazz, rock, pop
stb.

VARIATION - O - - Fretless (bund nélküli) basszusgitár, amely jól
alkalmazható jazz, fusion és egyéb területeken.

*1. A dinamikus-sampling változó leütési erősségű mintákat hoz létre, hogy pontosan szimulálja az akusztikus
hangszer hangszínét.
*2. A billentyűk felengedésekor keletkező nagyon finom hangot szimulálja.

CLP-F01   A preset-hangszínek listája
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A hangszín neve Cím Szerző
GRAND PIANO 1 Consolation No.3 F. Liszt
HARPSICHORD Gavotte J.S. Bach

A fent felsorolt demo-darabok az eredeti művek rövid, újrahangszerelt részletei. Az összes többi dal eredeti
szerzemény (©2004 Yamaha Corporation).

A zongorahangszín demo-k leírása
 
A hangszín neve Zongora-hangszín-demo
GRAND PIANO 1 Sztereó-sampling
GRAND PIANO 2 Mono-sampling
GRAND PIANO 3 Dinamikus-sampling; mezzopiano
E.PIANO 1 Dinamikus-sampling; mezzoforte
E.PIANO 2 Dinamikus-sampling; forte
HARPSICHORD Sustain-samplinggel
VIBRAPHONE Sustain-sampling nélkül
CHURCH ORGAN Key-Off-samplinggel
JAZZ ORGAN Key-Off-samplng nélkül

CLP-F01   A demo-dalok listája
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A gyári beállítások listája

Backup csoport
Hangszín GRAND PIANO 1
Variáció OFF
Duál-mód OFF
Split-mód OFF
Split-mód bal hangszín Preset minden hangszínhez
Reverb-típus Preset minden hangszínhez
Reverb-mélység Preset minden hangszínhez
Effekt-típus Preset minden hangszínhez
Effekt-mélység Preset minden hangszínhez
Billentésérzékenység MEDIUM
Hangerő a FIXED-módban 64

F9.1

Metronóm OFF –
Metronóm idő 0 F9.1
Tempó 120 –
Transzponálás 0 F9.3

Funkció

Funkció

száma

Funkció Alapértelmezés Backup csoport

F1 Hangolás A3=440Hz
F2.1 Skála 1 (egyenletesen temperált)
F2.2 Alaphang C

F9.3

F3.1 Duál-egyensúly Preset minden hangszínváltozathoz
F3.2 Duál-elhangolás Preset minden hangszínváltozathoz
F3.3,F3.4 Duál oktávugrás Preset minden hangszínváltozathoz
F3.5,F3.6 Duál-effekt-mélység Preset minden hangszínváltozathoz
F4.1 Split-pont F#2
F4.2 Split-egyensúly Preset minden hangszínváltozathoz
F4.3, F4.4 Split-oktáv-eltolás Preset minden hangszínváltozathoz
F4.5, F4.6 Split-effektmélység Preset minden hangszínváltozathoz
F4.7 Tompító pedál mérték ALL

F9.1

F5.1 Bal pedál-mód 1 (soft-pedál)
F5.2 Soft-pedál effektmélység 3
F5.3 Sutain-hangminta mélység 12
F5.4 Keyoff-hangminta hangerő 10

F9.4

F6 Metronóm hangerő 10
F7 Preset-dal-szólam némítás hangereje 5

F9.1

F8.1 MIDI átvivő csatorna 1 F9.2
F8.2 MIDI vevő csatorna ALL
F8.3 Belső irányítás ON
F8.4 Programváltás küld & fogad ON
F8.5 Control váltás küld & fogad ON
F8.6 MIDI átvitel transzponálás 0
F9 Tartalék ALL OFF Állandó tartalék

CLP-F01   Függelék
MIDI-adatformátum

Ha már ismeri a MIDI-t, vagy számítógépet használ a MIDI-irányítási üzenetek közvetítéséhez, használhatja a CLP-F01
irányításához a következő fejezetben felsorolt adatokat.
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1. HANG KI/BE
Adatformátum: [9nH] -> [kk] -> [vv]

9nH = Hang ON/OFF (n= csatorna száma)
kk = hang száma (átvitel: 09H ~ 78H = A-2 ~ C8 /
        Vétel: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8)*
vv = sebesség (billentyű On = 01H ~ 7FH, kulcs OFF = 00H)

Adatformátum:  [9nH] -> [kk] -> [vv] csak vétel

8nH = Hang ON/OFF (n= csatorna száma)
kk = hang száma: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8
vv = sebesség 

* Ha a fogadott érték átlépi a kiválasztott hangszínre
érvényes mértéket, a hangot a megfelelő mennyiségű
oktávval változtatja.

2. IRÁNYÍTÁSVÁLTOZTATÁS

Adatformátum:  [BnH] -> [cc] -> [vv] 
BnH = irányításváltoztatás (n= csatorna száma)
cc = irányítási szám
vv = adatsebesség

(1) Bank választása
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
00H bankválasztás MSB    00H: normál
20H bankválasztás LSB     00H…7FH
A bankválasztási feldolgozás nem jelenik meg a következő
programváltoztatási üzenet beérkezéséig.

(2) Fő hangerő (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
07H hangerő MSB              00H…7FH

(3) Expression
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
0BH expression MSB          00H…7FH

(4) Tompító
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
40H tompító MSB               00H…7FH

(5) Sostenuto
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
42H sostenuto                    00H-3FH:off, 40H-7FH:on

(6) Soft-pedál
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
43H sostenuto                    00H-3FH:off, 40H-7FH:on

(7) Effekt 1 mélység (reverb küldési mélység)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
5BH Effekt 1 mélység         00H…7FH

(8) Effekt 4 mélység (reverb küldési mélység)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
5EH Effekt 4 mélység         00H…7FH

3. MÓD ÜZENETEK

Adatformátum:  [BnH] -> [cc] -> [vv] 
BnH = irányítás esemény (n= csatorna száma)
cc = irányítási szám
vv = adatsebesség

(1) Minden hang KI
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
78H minden hang KI       00H
A csatorna minden hangját kikapcsolja. Nem állítja vissza a
Note ON és Hold On állásokat, amelyeket a csatorna-
üzenetek hoztak létre.
(2) Minden irányító visszaállítása
ccH paraméter                                      adatsebesség (vvH)
78H minden irányító visszaállítása       00H
Irányítók visszaállítása a következő módon
Irányító  érték
Expression                       127 (maximum)
Tompító-pedál                  0 (off)
Sostenuto                         0 (off)
Soft-pedál                         0 (off)

(3) Belső irányítás (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7AH belső irányítás            00H

(4) Minden hang ki
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7BH belső irányítás            00H
Minden hangot kikapcsol, amelyek az adott csatornán éppen
ON állásban vannak. A tompító vagy sostenuto pedál által
tartott hangok tovább szólnak a pedál felengedéséig.

(5) Omni Off (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7CH Omni off                      00H
Ugyanaz a feldolgozás, mint a „Minden hang ki”

(6) Omni On (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7DH Omni off                      00H
Ugyanaz a feldolgozás, mint a „Minden hang ki”

(7) Mono (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7EH Mono                          00H
Ugyanaz a feldolgozás, mint a „Minden hang ki”

(8) Poly (csak fogadás)
ccH paraméter                    adatsebesség (vvH)
7FH Poly                             00H
Ugyanaz a feldolgozás, mint a „Minden hang ki”

• Ha az irányításváltási fogadás a funkció-módban OFF,
az irányításváltoztatási adatokat nem továbbítja és
fogadja, kivéve a Bank select (kiválasztás) és mód
üzeneteket.

• A Belső on/off és OMNI on/off nem közvetített. (A
megfelelő hang-ki szám a „minden hang ki” folyamathoz
csatolva.)

• Ha egy hang-bank MSB/LSB fogadott, a számot
eltárolja a belső buffer-ban függetlenül a fogadási
sorrendtől, majd a tárolt értéket felhasználja a
megfelelő hangszín kiválasztásához, ha beérkezik a
programváltási üzenet.

• A multitimbrális és a Poly-módok mindig aktívak. Nincs
változás, ha OMNI ON-, OMNI OFF-, MONO- vagy
POLY –mód üzenetek érkeznek.

CLP-F01   Függelék
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4. PROGRAMVÁLTÁS
Adat formátum: [CnH] -> [ppH]
CnH = Program esemény (n ` csatornaszám)
ppH ` Programváltási szám
P.C.# = Programváltási szám

Hangszín neve MSB LSB P.C.# (1-
128)

GRANDPIANO 1
(versenyzongora 1)

0 122 1

VARIATION 0 123              1
GRANDPIANO 2
(versenyzongora 2)

0 112 1

VARIATION 0 112 2
GARNDPIANO 3
(versenyzongora 3)

0 122 2

VARIATION 0 122 4
E.PIANO 1 (elektromos zongora
1)

0 122 6

VARIATION 0 122 89
E.PIANO 2 (elektromos zongora
2)

0 122 5

VARIATION 0 123 5
HARPSICHORD (csembaló) 0 122 7
VARIATION 0 123 7
VIBRAPHONE (vibrafon) 0 122 12
VARIATION 0 122 13
CHURCH ORGAN (templomi
orgona)

0 123 20

VARIATION 0 122 20
JAZZ ORGAN (jazz orgona) 0 122 17
VARIATION 0 123 17
STRINGS (vonósok) 0 122 49
VARIATION 0 122 50
CHOIR (kórus) 0 122 53
VARIATION 0 123 53
GUITAR/CLAVI. (gitár) 0 122 25
VARIATION 0 122 8
WOOD BASS (nagybőgő) 0 122 33
VARIATION 0 124 33
E.BASS (elektromos basszus) 0 122 34
VARIATION 0 122 36

• Ha 0-tól 127-ig jelöl ki programváltási számokat, vonjon ki egyet (1) a fenti
lista programváltási számából (P.C.#). Például, ha a P.C.#1-es számú
programhoz akar váltani, válassza ki a 0-t.

• Ha a funkció-módban kikapcsolja a programváltás fogadását (OFF), akkor
nem kerül átvitelre vagy fogadásra programváltási adat.

5. RENDSZER REALTIME ÜZENETEK
[rrH]
F8H: időzítő óra
FAH: start
FCH: stop
FEH: aktív érzékelés

Adatok Átvitel Fogadás
F8H Átvitel: minden 96 órát 96-óra tempóidőzítésként

fogadva, ha nincs a MIDI-óra
külsőre állítva

FAH Felvevő start Felvevő start
Nincs fogadás, ha a MIDI-óra
belsőre van állítva

FCH Felvevő stop Felvevő stop
Nincs fogadás, ha a MIDI-óra
belsőre van állítva

FEH Minden 2000.
milliszekundumban
átvitel

Ha egy jelet a MIDI-n keresztül
több mint 400 milliszekundumon
keresztül nem vesz, ugyanaz a
feldolgozás indul el, mint
„minden hang ki” és „minden
irányító reset” esetében.

• Vigyázat: Ha hiba lép fel MIDI-fogadása közben, a tompító, sostenuto és
soft effekt minden csatornán kikapcsol és megjeleni a „Minden hang ki”.

6. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK
(Yamaha MIDI formátum)

Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [=CH] -> … -> [F7H]
F0H, 43H, 0nH, 7CH (n: csatornaszám)
00H, 2DH, (adat hossz)
43H, 4CH, 20H, 20H (CL)
43H, 4CH, 50H, 27H, 30H, 34H, (CLP’04)
30H, 30H (x,y változat)
[PANEL ADATOK]
[CHECK SUM (1byte)] = 0-(43H+4CH+220H+…..+Adat vége)

• Panel adat tartalom

1. 1. hangszín
2. duál ki/be
3. duál hangszín
4. duál egyensúly
5. duál elhangolás
6. duál hangszín 1 oktáv
7. duál hangszín 2 oktáv
8. duál hangszín 1 effekt

mélység
9. duál hangszín 2 effekt

mélység
10. split ki/be
11. split hangszín
12. split pont
13. split egyensúly
14. split hangszín 1 oktáv
15. split hangszín 2 oktáv
16. split hangszín 1 effekt

mélység
17. split hangszín 2 effekt

mélység

18. split blokk mód
19. reverb típus 1
20. reverb típus 2
21. reverb mélység 1
22. reverb mélység 2
23. effekt típus 1
24. effekt típus 2
25. effekt mélység
26. variáció ki/be
27. billentésérzékenység
28. fixed adatok
29. bal pedál
30. soft pedál mélység
31. abszolút tempó alacsony byte
32. abszolút tempó magas byte
33. Key-Off sampling mélység

• panel adat küldési kéréseket nem fogad.

7. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK
(Universal System Exclusive)

(1) Universal realtime üzenet
Adatformátum: [F0H] -> [7FH] -> [XnH] -> [04H] -> [01H] -> 
[IIH] -> [mmH] -> [F7H]

MIDI Master Volume

• Egyidejűleg változtatja minden csatorna hangerejét.
• Ha MIDI Master volume üzenetet kap, a hangerő csak a MIDI

vevőcsatornára hat, nem a panel Master volume-ra.

F0H = kizárólagos státusz
7FH = univerzális valósidő
7FH = céleszköz ID-ja
04H = Sub-ID #1 = eszközirányítási üzenet
01H = Sub-ID #2 = Master volume
//H = hangerő LSB
mmH = hangerő MSB
F7H = kizárólagos vége
Vagy
F0H = kizárólagos státusz
7FH = univerzális valósidő
XnH = ha n-t fogadja n=0~F, bármelyiket is fogadja
           X = mindegy
04H = Sub-ID #1 = eszközirányítási üzenet
01H = Sub-ID #2 = Master volume
//H = hangerő LSB
F7H = kizárólagos vége

CLP-F01   Függelék
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(2) Universal non-realtime üzenet

Generál MIDI-mód ON

Adatformátum: [F0H] -> [7EH] -> [XnH] -> [09H] -> [01H] -> 
[F7H]

F0H = kizárólagos státusz
7EH = univerzális nem-valósidő
7FH = céleszköz ID-ja
09H = Sub-ID #1 = generál MIDI-üzenet
01H = Sub-ID #2 = generál MIDI On
F7H = kizárólagos vége
Vagy
F0H = kizárólagos státusz
7EH = univerzális nem-valósidő
XnH = ha fogadja, n=0~F
           X = mindegy
04H = Sub-ID #1 = generál MIDI-üzenet 
01H = Sub-ID #2 = generál MIDI On
F7H = kizárólagos vége
Ha beérkezik a generál MIDI-mód ON üzenet, a MIDI rendszer visszaáll az
eredeti beállításokhoz.
Ezt az üzenetet körülbelül 50 ms alatt dolgozza fel, tehát engedjünk elég időt a
következő üzenet küldése előtt.

8. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK (XG Standard)

(1) XG helyi paraméterváltás

Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [4CH] -> [hhH] -> 
[mmH] -> [//H] -> [ddH] -> [F7H]

F0H = kizárólagos státusz
43H = YAMAHA ID
1nH = fogadáskor, n=0~F
          átveitelkor, n=0
4CH = XG Model ID-ja 
hhH = cím magas
mmH = cím közép
//H = cím mély
ddH = adatok
    I
F7H = kizárólagos vége
Az adatok méretének meg kell egyezni a paraméter nagysággal (2 vagy 4 byte).
Ha beérkezik az XG rendszer ON üzenet, a MIDI rendszer visszaáll az eredeti
beállításokhoz.
Ezt az üzenetet körülbelül 50 ms alatt dolgozza fel, tehát engedjünk elég időt a
következő üzenet küldése előtt.

(2) XG helyi tömbadatok (csak fogadás)

Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [4CH] -> [aaH] -> 
[bbH] -> [hhH] -> [mmH] -> [//H] -> [ddH] -> [ccH] -> [F7H]

F0H = kizárólagos státusz
43H = YAMAHA ID
0nH = fogadáskor, n=0~F
          átveitelkor, n=0
4CH = XG Model ID-ja
aaH = byte számláló
bbH = byte számláló
hhH = cím magas
mmH = cím közép
//H = cím mély
ddH = adatok
   I     I
   I     I
ccH = összeg ellenőrzése
F7H = kizárólagos vége

• Az  XG  SYSTEM  ON  üzenet  fogadása  a  fontos  paraméterek  és  az
irányításváltási  értékek  újrainicializálását  teszi  szükségessé.  Ezt  az
üzenetet körülbelül  50 ms alatt dolgozza fel, tehát engedjünk elég időt a
következő üzenet küldése előtt a CLP-F01 felé.

• Az XH helyi paraméterváltás tartalmazhat kettő vagy négy byte paraméter
adatot (paraméter méretétől függően):

• A cím és byte számlálási értékekről információt a lenti 1. táblázatban talál.
A táblázat totál érték mutatója a tömbblokk méretét mutatja. Csak a blokk
felső címe (00H, 00H, 00H) érvényes tömbadat címként.

9. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK
(Clavinova MIDI-formátum)

Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [xxH] -> [nnH] -> [F7H]

F0H = kizárólagos státusz
43H = Yamaha ID
73H = Clavinova ID

01H = Termék ID (általános CLP)
vagy
7FH = kiterjesztett termék ID
47H = termék ID

nnH = alstátusz
nn  irányítás
02H  beslő MIDI óra
03H  külső MIDI óra
06H  Tömbadatok (a tömbadatok 06H után következnek)

F7H = kizárólagos vége

Tömbadat formátum
F0H, 43H, 73H
7FH, 47H     = termék ID
06H    = Tömb ID
05H    = szekvencia adatok
0nH, 0nH, 0nH, 0nH    = adathosszúság
[BULK DATA]    =
[CHECK SUM (1byte)]    = 0-összeg (Tömbadatok)
F7H    = kizárólagos vége

10. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK (speciális irányítás)

  Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [7FH] -> [47H] -> 
[11H] -> [0nH] -> [ccH] -> [vvH] -> [F7H]

F0H = kizárólagos státusz
43H = Yamaha ID
73H = Clavinova ID
7FH = kiterjesztett termék ID
47H = termék ID
11H = speciális irányítás
0nH = MIDI-váltás irányítása (n=csatornaszám)
ccH = irányítás szám
vvH = érték
F7H = kizárólagos vége

Irányítás
Split-pont
Metronóm 

On
Mindig 00H
Mindig 00H

ccH
14H
1BH

vvH
14H: split kulcs
szám
00H: off
01H: -
02H: 2/4
03H: 3/4
04H: 4/4
05H: 5/4
06H: 6/4
7FH: nincs
hangsúly

Tompító szint    Ch:00H-0FH    3DH (minden csatornán állítja a tompító szintet.)
                                                                                               00H-7FH
Csatorna elhangolás  ch: 00H-0FH   43H (minden csatornán állítja az elhangolási
szintet)
                                                                                               00H-7FH
Hangszín tartalék ch: 00H-0FH  45H   00H: tartalék off 7FH: on*

*Ha a hangerő és expression reserve on állásban van, hatással vannak a a
következő key on-ra. Reserve off normál.

11. SYSTEM EXCLUSIVE ÜZENETEK(Egyéb)

Adatformátum: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [27H] -> [30H] -> 
[00H] -> [00H] -> [mmH] -> [//H] -> [ccH] -> [F7H]

A master hangolás (XG és utolsó üzenet prioritás) párhuzamosan változtatja
minden csatorna pitch-csét.

F0H = kizárólagos státusz
43H = YAMAHA ID
1nH = fogadáskor, n=0~F
          átveitelkor, n=0
27H = TG100 Model ID-ja
30H = sub ID
00H = 
00H = 
mmH = Master hangolás MSB
//H = Master hangolás LSB

CLP-F01   Függelék
ccH = mindegy (7FH alatt)

70



F7H = kizárólagos vége

<1. táblázat>

MIDI paraméter változás táblázat (SYSTEM)

Cím (H) Méret (H) Adatok (H) Paraméter Leírás Alapérték (H)
00 00 00
01
02
03

04
05
06
7E
7F
TOTÁL MÉRET 07

4

1
1
1

020C – 05F4 (*1)

00 – 7F
-
34 – 4(*2)
00
00

MASTER TUNE

MASTERVOLUME
-
TRANSPOSE
XG SYSTEM ON
RESET MINDEN
PARAMÉTER

-50 - + 50[cent]
1. bit 3-0→ bit 15-12
2. bit 3-0→ bit 11-8
3. bit 3-0→ bit 7-4
4. bit 3-0→ bit 0-127

-12 - + 12 [félhangok]
00=XG system ON
00=ON 8csak fogadás)

00 04 00 00
400

7F

40

*1: alacsonyabb mint 020CH értékek: -50 cent-et választ. 05F4H feletti értékek: választ +50 cent.
*2: 28H-tól 33H-ig tartó értékek -12 –től -1-ig értelmeződnek. 4DH-tól 58H-ig tartó értékek +1 –től +12-ig értelmeződnek. 

<2. táblázat>

MIDI paraméter változás táblázat (EFFECT 1)

Cím (H) Méret (H) Adatok (H) Paraméter Leírás Alapérték (H)
02 01 00

02 01 40

2

2

00-7F
00-7F

00-7F
00-7F

REVERB TÍPUS MSB
REVERB TÍPUS LSB

VARIÁCIÓ TÍPUS MSB
VARIÁCIÓ TÍPUS LSB

Effect MIDI-térképre
hivatkozás
00: alap típus

Effect MIDI-térképre
hivatkozás
00: alap típus

01 (=HALL1)
00

00(=Effekt off)
00

*”Variáció” a panelen található effektre utal.

<3. táblázat>

MIDI paraméter változás táblázat (MULTI PART)

Cím (H) Méret (H) Adatok (H) Paraméter Leírás Alapérték (H)
08 nn 11
nn=szólam szám

1 00-7F SZÁRAZ SZINT 0 – 127 7f

• Effekt MIDI-térkép

REVERB
                           MSB    LSB
ROOM                02H      10H
HALL 1               01H      10H
HALL 2               01H      11H
STAGE               03H      10H
Sound Board      03H      12 H

EFFEKT
                           MSB    LSB
CHORUS           42H     10H
PHASER            48H     10H
TREMOLO         46H     10H
DELAY                05H    10H

CLP-F01   Függelék
YAMAHA   [  Clavinova  ]                                                                             Dátum: 2004. június 21.
                  Modell CLP-F01 MIDI implementációs táblázat                         Verzió: 1.0
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Funkció… Átvitt Felismert Megjegyzések
Alap         Alapértelmezett
Csatorna   Változott

1
1     -     16

1
1     -     16

Mód         Alapértelmezett
                Üzenetek
                Változtatott

3
X
**************

1                                *1
X
X

Csak poly mód

Hang
Szám:   Valós hangszín

9     -     120
************

0     -     127
0     -     127

Sebesség        Hang ON
                        Hang OFF

O  9nH, v=1-127
X 9nH, v=0

O  9nH, v=1-127
X 9nH, v=0 vagy 8nH

After-              Billentyűk
Touch            Csatornák 

X
X

X
X

Pitch hajlítás X X
Irányítás                  0,32
Váltás                          7
                                  11
                                  64
                                  66
                                  67
                                  91
                                  94

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

Bank kiválasztás
Hangerő
Expression
Tompító
Sostenuto
Soft pedál
Reverb mélység
Effekt mélység

Program
Váltás:       Valós #

O
**************

O

Rendszer kizárólagos O O
Közös  : Dal pozíció
            : Dalválasztás
            : Hangolás

X
X
X

X
X
X

Rendszer:        Óra
Valós idő:       Parancsok

O
O

O
O

Aux :     Minden hang ki
            Minden irányítót  
            visszaállít
            Belső KI/BE

Üzenetek: Minden hang
ki
                 Aktív érzékelés
                 Visszaállít

O
O

X

O
O
X

O (120, 126, 127)
O (121) 

O (122)

O (123)
O
X

Megjegyzés: *1= A fogadó mód mindig multitimbrális és poly-mód.

Mód 1 : OMNI ON, POLY     Mód 2 : OMNI ON, MONO                                O: igen
Mód 3 : OMNI OFF, POLY   Mód 4 : OMNI OFF, MONO                               X: nem

CLP-F01   Függelék
Műszaki adatok

Billentyűzet Új, fa billentyűzet 88 billentyű (A-1 - C7)
Hangforrás AWM dinamikus sztereó hangminta-vételezés
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Polifónia Maximum 64 hang
Hangválasztás 14 x 2 variáció minden hangszínhez
Effekt Zengető, effekt, fényesség
Hangerő Master Volume
Irányító szervek Duál, split, metronóm, transzponálás, érzékenység (kemény/közepes/lágy/fixed),

funkciók, hangszórók KI/BE
Felvétel/lejátszás 2-sávos felvevő/visszajátszó (3 saját dal), tempó beállítás, szinkronstart
Pedál Tompító (fél pedál használata), sostenuto, soft
Demo-dalok 14 hangszín-demo-dal, 50 preset dal
Csatlakozók MIDI (BE/KI/KERESZTÜL), FEJHALLGATÓ X 2, AUX IN, AUX OUT (L/L+R, R), AUX

OUT (FIXED SZINT) (L, R), TO HOST
Fő erősítők 40W x 2
Hangszórók 16cm x 2,5cm x 2
Méretek (SZxMxH) 1427mm x 400mm x 995mm
Súly 71kg
Kiegészítők Használati utasítás, „50 klasszikus zongorára” (kotráskönyv), Pad (tartozék vagy

opcionális, vásárlási helyszíntől függően.)

* A használati utasításban leírt műszaki adatok információként szolgálnak. A Yamaha Corp. fenntartja a jogot
termékeinek, vagy azok műszaki adatainak előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásához. Mivel a
műszaki adatok, maga a berendezés vagy a tartozékok nem minden országban azonosak, kérdéses esetben
forduljon Yamaha-kereskedőjéhez.

CLP-F01   Függelék
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

LEHETSÉGES SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL, ÁRAMÜTÉSSEL ÉS TŰZVESZÉLLYEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK LISTÁJA.
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FIGYELMEZTETÉS- Elektromos vagy elektronikus
termék használatakor kövesse az alapvető biztonsági
előírásokat. Ezek, a teljesség igénye nélkül, a
következők:

1. Olvasson el minden biztonsági előírást, szerelési
leírást, speciális megjegyzést és összeszerelési
utasítást MIELŐTT bármilyen csatlakozást hoz létre,
beleértve a hálózati csatlakoztatást.

2. Fő áramellátás vizsgálata: A Yamaha termékeit
olyan feszültség használatára tervezi, amely
feszültség a jövőbeni eladási helyen megtalálható.
Amennyiben elköltözik, vagy bármilyen kétsége
felmerül a helyes feszültségellátással kapcsolatban,
kérjük, keresse fel kereskedőjét, s kérje szaktanácsát.
A szükséges feszültséget a névtáblára nyomtattuk. A
névtábla elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a
használati utasításban szereplő „Megjegyzések”
fejezetet.

3. Ezt a terméket elláthatjuk polarizált csatlakozóval
(az egyik fém szélesebb, mint a másik). Ha nem tudja
csatlakoztatni a hálózati aljzatba a csatlakozót,
fordítsa meg és próbálja újra. Ha a probléma továbbra
is fennáll, hívjon elektromos szakembert, a csatlakozó
cseréjéhez. NE sértse meg a csatlakozó biztonsági
burkát.

4. Némely elektromos termék külső áramellátó
egységgel vagy adapterrel üzemel.  NE
csatlakoztassa az ilyen termékeket hálózati aljzathoz,
vagy más a használati utasításban vagy a névtáblán
leírtaktól eltérő adapterhez, vagy bármihez, amit nem
ajánl a Yamaha.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa ezt a terméket vagy
más tárgyat a hálózati kábelre, vagy olyan helyre, ahol
valaki ráléphet, elbukhat, vagy bármi átgördülhet a
hálózati vagy egyéb kábeleken. Hosszabbító
használata nem javasolt! Ha hosszabbítót kell
használnia a minimum hossz kb. 60 cm vagy
kevesebb. Hosszabb hosszabbító használatával
kapcsolatban kérdezzen meg elektromos szakembert.

6. Szellőzés: Az olyan elektromos eszközöket,
amelyek nem szellőzésmentes környezetre készültek
a normál szellőzéssel ellátott helyre kell állítani. Ha
nincs külön megjegyzés, szükséges az akadálytalan
szellőzés.

7. Hőmérsékleti kérdések: Az elektromos berendezést
olyan helyre kell elhelyezni, amely nem befolyásolja
jelentősen üzemhőmérsékletét. A terméket ne
helyezzük hőforrások, mint fűtőtest, hősugárzó vagy
egyéb berendezés mellé.

8. Ezt a terméket NEM nedves/párás környezetben
történő használatra tervezték, ne tegyük ki esőnek, és
ne használjuk víz mellett. Nedve/párás környezet
például: medence környéke, forrás, kád, emésztő vagy
nedves alagsor.

9. Ezt a terméket kizárólag a vele együtt szállított
alkatrészekkel használjuk, vagy olyan tárgyakkal,
amelyeket a gyártó ajánl: kocsi, láda, állvány. Ha a
fent nevezett tárgyak használtak, kérjük, vizsgálja meg
őket biztonsági szempontból a termékhez kapott leírás
alapján.

10. Ha hosszabb ideig nem használunk elektromos
berendezéseket, mindig húzzuk ki a hálózati aljzatból
a csatlakozót. Szinté húzzuk ki a kábeleket, ha
villámlás és/vagy elektromos vihar veszélye áll fenn.

11. Ügyeljen arra, hogy ne essenek tárgyak, és ne
ömöljön folyadék a borításra és nyílásokba.

12. Elektromos/elektronikus berendezéseket csak
szakképzett szerelő javítson ha:
a. megrongálódott a hálózati kábel; vagy
b. tárgyak estek, vagy szorultak, esetleg folyadék folyt
a nyílásokba; vagy
c. a terméket eső érte; vagy
d. nem működik a termék, megváltozott a működése;
vagy
e. a termék leesett, vagy megrongálódott a borítása.

13. Ne próbálja a használati utasításban leírtaktól
eltérő módon önállóan megjavítani a terméket. Minden
ezen kívül felmerülő munkálatot szakember végezzen.

14. A termék, egyedül, vagy erősítővel és
fejhallgatóval vagy hangfalakkal képes olyan hangerőt
létrehozni, amely maradandó halláskárosodást
okozhat. NE HASZNÁLJA hosszú ideig olyan magas
hangerőn, amely kellemetlen.  Ha bármilyen
halláskárosodást észlel, vagy cseng a füle, keressen
fel fül-szakorvost. 
FONTOS: Minél hangosabb a hangzás, annál
gyorsabban lép fel a sérülés.

15. Néhány Yamaha termék rendelkezik paddal és /
vagy más kiegészítőkkel, amelyek vagy a termékkel
együtt érkeznek önhöz, vagy opcionálisan
megvásárolhatók. A kiegészítők némelyikét úgy
tervezik, hogy azokat a kereskedő állítsa össze.
Kérjük, ellenőrizze a pad szilárdságát és minden
egyéb szükséges tényezőt használat ELŐTT. A
Yamaha által szállított padokat csak ülésre tervezték.
Bármely más használat nem javasolt.

KÉRJÜK, TARTSA MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A termékekkel kapcsolatos részletekről a lent felsorolt Yamaha képviseletektől, vagy a Yamahával szerződött
kereskedelmi partnerektől kaphat felvilágosítást.

ÉSZAK-AMERIKA
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KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA

EURÓPA

AFRIKA

KÖZÉP-KELET

ÁZSIA

ÓCEÁNIA
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