
YAMAHA PSR-175 PortaTone

Használati útmutató

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük a használatba vétel elõtt figyelmesen elolvasni!

 FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, hogy megelõzze a súlyos sérülés, esetleg
halálos baleset, áramütés, rövidzárlat miatt keletkezõ károsodás vagy tûz veszélyét! 



•Soha ne  próbáljuk meg a hangszert  felnyitni,  a  belsejében  valamit  szétszerelni  vagy megváltoztatni!  A
hangszernek nincsenek olyan részei, amelyeket a használónak kellene karbantartani. Bízzuk ezt a Yamaha
ügyfélszolgálat szakképzett munkatársaira.
•Ügyeljünk rá, hogy a hangszerre ne essen rá az esõ, ne használjuk víz közelében vagy nedves környezetben,
és ne helyezzünk rá folyadékot tartalmazó edényt, amely kiborulhat, és a folyadék befolyhat a nyílásokon!
•Ha az adapter kábelja megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot, füstöt
észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki az adaptert a konnektorból, és ellenõriztessük a
berendezést szakemberrel!
•Csak az elõírt (PA-3B vagy azonos értékû, a Yamaha által ajánlott) adapter használható. Nem megfelelõ
adapter alkalmazása károsodáshoz vagy túlmelegedéshez vezethet.
•Tisztítás elõtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves kézzel!

•Rendszeresen ellenõrizzük a hálózati csatlakozót, és töröljük le róla az idõközben megtelepedett port!
 VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsa be az alábbi alapvetõ óvintézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket, a
hangszer vagy más tárgyak károsodását!

•Az adapter kábelét soha ne helyezzük meleg helyre, pl. fûtõtest közelébe, ne hajlítsuk meg túlságosan, ne
tegyünk rá nehéz tárgyakat, és ne fektessük le ott, ahol ráléphetnek, belebotolhatnak vagy áthajthatnak rajta!
•Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
•Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval (T-dugóval)! Ez rontja a hangminõséget, a konnektor
pedig túlmelegedhet.
•Ha a készüléket elõreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!
•Az elemeket úgy helyezzük be,  hogy a polaritásuk a  jelzésnek megfelelõ legyen! Ellenkezõ esetben az
elemek túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak vagy kifolyhat belõlük a sav.
•Az összes elemet egyszerre kell kicserélni. Nem szabad többféle elemtípust vegyesen használni, mert az
elemek túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak vagy kifolyhat belõlük a sav.
•Ne dobjuk az elemeket tûzbe!
•Ne próbáljunk feltölteni olyan elemeket, amelyeket nem ezzel a céllal gyártottak!
•Ha az elemek kimerültek, vagy a készüléket elõreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, vegyük ki az
elemeket, nehogy kifolyjon belõlük a sav!
•Ne tartsuk az elemeket olyan helyen, ahol gyerekek hozzáférhetnek!
•Ha egy elem folyik, kerüljünk minden érintkezést a folyadékkal! Ha az mégis a szembe, szájba vagy a bõrre
kerül,  mossuk le  bõ vízzel,  és  forduljunk orvoshoz! Az elemben lévõ folyadék savas,  látáskárosodást  és
égéshez hasonló sérüléseket okozhat.
•Mielõtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit! Bekapcsolás
elõtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!
•Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsõséges hõhatásoknak (pl. ne tartsuk fûtõtest
közelében vagy napon álló, lezárt jármûben), mert a kezelõfelület megolvadhat vagy károsodhatnak a belsõ
részek.
•Ne használjuk a hangszert  elektromos berendezések,  pl.  tévé,  rádió  vagy hangszóró közelében,  mert  ez
zavarokat okozhat az utóbbiak mûködésében.
•Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert, tisztítószert vagy
ezzel  átitatott  tisztítókendõt! Ne tegyünk továbbá gumi, vinil vagy mûanyag tárgyakat a hangszerre,  mert
elszínezõdhet a kezelõfelület vagy a billentyûzet!
•Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne nyomjuk túl nagy erõvel
a gombokat, billentyûket és csatlakozókat!
•A hangszert csak az erre a célra szolgáló állványra helyezzük! Az állvány összeszereléséhez csak a vele
szállított csavarokat használjuk, különben megsérülhetnek az állvány egyes részei, és nem lesz elég stabil!

•Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerõvel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha halláscsökkenést vagy
fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!

A Yamaha nem vállal felelõsséget az olyan károkért, amelyek a hangszer helytelen
kezelésébõl vagy átalakításából fakadnak, sem az adatok elveszéséért.

Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!
Ügyeljünk arra, hogy a kimerült elemeket a helyi elõírásoknak megfelelõen semmisítsük meg!

Az eredeti útmutató ábrái csak illusztrációként szolgálnak, esetenként a kijelzõn látható ábrák
és kiírások eltérhetnek tõlük!

Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy egy YAMAHA PSR-175



hordozható keyboard büszke tulajdonosa lett! A hangszer egyesíti a
legkorszerûbb funkciókat, a kiváló hangzást és a szokatlanul

egyszerû kezelést.  Átlagon felüli felszereltségének köszönhetõen a
Porta Tone lenyûgözõen kifejezõ és sokoldalú hangszer.

Az elsõ játék közben olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy a
hangszerben rejlõ lehetõségeket minél teljesebben ki tudja

használni!

A legfõbb tulajdonságok

A PSR-175 nagy értékû, mégis egyszerûen kezelhetõ keyboard, amely az alábbi
tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik:

 Yamaha Education Suite
A  Yamaha  újdonsága  a  tanulást  segíti  elõ.  Megkönnyíti  és  érdekesebbé  teszi  a

zenetanulást és gyakorlást.  Szolgáltatásai: 
 Lesson (Lecke). Ez a praktikus funkció türelmes tanárként vezetõ Önt egy song

részein  keresztül!  Kiválasztjuk  a  100  zeneszám  egyikét,  és  elõbb  külön
begyakoroljuk a jobb és bal kezes szólamot, majd a kettõt együtt. Minden lecke
négy lépésben tanítja be a zeneszámot: Timing, Waiting (várakozás), Minus One
(mínusz egy szólam) és Both Hands (kétkezes).

 Grade  & Talking (Minõségi fokozatok és beszéd)  A "Grade" virtuális tanár,
amely  kiértékeli  a  gyakorlást,  az  elõadásunkat.  A  Talking-funkció  elõre
"bemondja" a lecke minden lépését, és értékeli a "színvonalunkat". 

 Dictionary  (Akkordkönyv): Ez  beépített  "akkordenciklopédia",  amely
megtanítja, hogyan kell lefogni egy akkordot. 

 Portable Grand
Ez valósághû zongorahangszín, "Stereo Sampled Piano", amelyet egy gombnyomásra

elõ lehet hívni. Ekkor a PortaTone teljes konfigurációja ehhez igazodik. Tartoznak
még hozzá saját stílusok, "csak zongorakísérettel".



További hasznos funkciók egyebek mellett:
•100  valósághû  és  dinamikus  hangszín  (Voices),  amelyek  digitálisan  felvett  valódi
hangszerhangzáson alapulnak.
•100  stílus  (ritmus)  a  basszus/akkord  kísérethez,  mindegyikbõl   több  szekció  a
bevezetéshez (Intro), kettõ a fõrészekhez (Main A és B) és a lezáráshoz (Ending). Az Auto
Fill-funkció dinamikus betéteket biztosít, amikor szekcióváltás történik.
•A  nagy  méretû,  jól  áttekinthetõ  kijelzõrõl  egy  szempillantás  alatt  áttekinthetjük
valamennyi aktuális beállítást.
•100  song,  amelyet  nemcsak  meghallgathatunk,  hanem  a  Yamaha  Education  Suite
segítségével be is tanulhatunk.
•A kíséret stílusainak egyszerû vezérelhetõsége. A kíséret hangereje külön szabályozható,
tempóját beállíthatjuk a megszokott módon és "lekopogással" (Tap Tempo) is.
•Négy Multi Pad, amelyek segítségével különleges betétekkel gazdagíthatjuk a játékunkat.
•One Touch Setting (egy érintéses beállítás, a továbbiakban OTS), automatikus beállítás,
amellyel a kiválasztott stílushoz illõ hangszínt egy gombnyomással elõhívhatjuk.
•MIDI-csatlakozópontok

•Beépített stereo erõsítõ és hangszóró 

Kezelõelemek és csatlakozó aljzatok        6.old.

?  Elõlap

1{MASTER VOLUME}-szabályozó - összhangerõ-szabályozó.
2{STAND BY/ON} - be/kikapcsoló.
3LESSON {L} (bal) és {R} (jobb) - Ezzel indítjuk be a gyakorló leckéket az illetõ kézhez a
kiválasztott zeneszámhoz.
4{DICT.}-gomb - A Dictionary, azaz akkordkönyv-funkció be- és kikapcsolására szolgál.
5{OVERALL}-gomb  - Ezzel különbözõ átfogó jellegû funkciókat, beállításokat és
mûveleteket hívhatunk elõ.
6{SONG}-gomb a SONG (zeneszám) üzemmód elõhívásához
7{VOICE}-gomb a VOICE (hangszín) üzemmód elõhívásához. Ha lenyomva tartjuk,
elõhívjuk vele a "Melody Change Voice" (Dallamhangszín-váltás) funkciót.

8 {STYLE}-gomb a STYLE (stílus) üzemmód elõhívásához
 {PORTABLE GRAND}-gomb - Közvetlenül elõhívja a hangversenyzongora hangszínt és a

hozzáillõ stílust.
1 {METRONOME}-gomb - Ezzel kapcsoljuk be/ki a metronómot

2 {DJ}-gomb - Ezzel hívunk elõ egy speciális DJ-hangszínt, -songot és -stílust.

  DJ
Ez a funkció szenzációs újdonság, amellyel egy sor egészen idõszerû hangzást és ritmust

egy gombnyomással  elõhívhatunk.  Megnyomjuk  a  {DJ}-gombot,  amellyel  elõhívunk
egy DJ-zeneszámot ("DJ GAME"), vele együtt egy DJ-stílust, a megfelelõ hangszínnel
és effektekkel együtt.



1 Számgombok, {+/ON} és {-/OFF} gombok - Ezekkel választjuk ki a hangszíneket,
songokat, stílusokat, végzünk el beállításokat, válaszolunk a kijelzõrõl érkezõ kérdésekre
2 {ACMP ON/OFF}/{A-B REPEAT}-gomb - Style üzemmódban ezzel kapcsolhatjuk
be/ki a basszus/akkord kíséretet. Song üzemmódban az A-B pont közötti ismétlés
funkcióját mûködteti.
3 {SYNC START}/{PAUSE}-gomb - Ezzel kapcsoljuk be és ki  Style üzemmódban a
szinkron start funkciót. Song-üzemmódban a lejátszás átmeneti felfüggesztésére szolgál.
4{START/STOP}-gomb - Style üzemmódban az automatikus kíséret indítására és
leállítására, Song üzemmódban a lejátszás indítására és leállítására szolgál
5  {INTRO/ENDING}/{REW}-gomb - Style üzemmódban a bevezetõ (Intro) és záró
(Ending) részt vezéreljük vele. Song üzemmódban visszacsévélésre használjuk.
6  {MAIN/AUTO FILL}/{ FF} -gombok - Style üzemmódban ezzel váltjuk a kísérõ
szekciókat és vezéreljük az Auto Fill-funkciót. Song üzemmódban elõre mozoghatunk a
zeneszámon belül.
7  {TEMPO/TAP}-gomb - Ezzel hívjuk elõ a tempó beállítást, amelyet utána
elvégezhetünk a számgombokkal vagy a {-}/{+} gombokkal. A tempót azonban
megadhatjuk a gomb bizonyos ritmusban történõ ütögetésével
8 {DEMO}-gomb - a demoszámok lejátszására szolgál.

9 {MULTI PAD/DJ GAME}-gombok - Ezekkel elõre beprogramozott zenei frázisokat
játszik be a hangszer automatikusan, továbbá megszólaltatják a DJ GAME-eket.

Hátoldal
1  MIDI IN és OUT - Itt köthetjük össze a hangszert más MIDI-hangszerekkel és
berendezésekkel
2 SUSTAIN-aljzat - Ide köthetjük be a külön tartozékként megvásárolható, Yamaha FC4
vagy FC5 lábkapcsolót.
3  PHONES/OUTPUT - Ide lehet csatlakoztatni egy stereo fejhallgatót vagy erõsítõt ill.
hangszórót.

4 Buchse DC IN 12V - kapcsolóhüvely adapter (Yamaha PA-5C) csatlakoztatásához.

                             Beállítások                   8. old

Ebben a részben arról lesz szó, hogyan helyezhetjük a hangszert
játékkészültségbe. Használat elõtt ezt a részt olvassuk el figyelmesen.

Áramellátás
Bár a PSR-175 áramellátása biztosítható hálózati adapterrel vagy elemmel, a Yamaha a
környezetkímélõ hálózati megoldást javasolja.

 Hálózati adapterrel történõ üzemeltetés

Csak  a  Yamaha  által  ajánlott  típust  használjuk,  különben  a  hangszer  komoly  károkat
szenvedhet! 
Ellenõrizzük,  hogy  a  hangszer  {STANDBY/ON}.kapcsolója  STANDBY  állásban  van-e!
Elõször  dugjuk  be  a  külön  megvásárolható  Yamaha  PA-3B  hálózati  adapter  egyenáramú
kábelját a konnektorba, majd pedig a PSR-175 hátoldalán lévõ DC IN 10-12V aljzatba!

 Felvétel közben soha ne szakítsuk meg az áramellátást, mert ez az adatok elveszítéséhez vezet!
 - Csak Yamaha PA-5C(vagy más, de csak a Yamaha által kifejezetten ajánlott típusú) adaptert használjunk,
különben úgy az adapter, mint a hangszer olyan károsodást szenvedhet, amelyet meg sem lehet javítani!
   - Húzzuk ki az adaptert a konnektorból, amikor a hangszert nem használjuk vagy vihar esetén!



 Mûködtetés elemmel
•Az elem behelyezése
Fordítsuk meg a hangszert, és vegyük le az alján található elemrekesz fedelét! Helyezzünk be
a rajznak megfelelõen hat  1,5  voltos  elemet  (R20P,  SUM-1 ill.  "D" méretû) a polaritásra
ügyelve! Tegyük vissza a tetõt!
•Amikor az elemek elhasználódnak
Amikor az elem már túl gyenge, problémák lépnek fel. Ilyenkor kapcsoljuk ki a hangszert, és
cseréljük ki az elemeket, mind a hatot egyszerre!

 - Nem szabad különbözõ típusú (pl. alkáli és mangán), sem új és használt elemeket egyszerre. használni.
    - Ha a hangszert sokáig nem használjuk, vegyük ki az elemeket, mert folyhatnak.

A hangszer bekapcsolása

Az adapter csatlakoztatása vagy az elemek behelyezése után nyomjuk meg a STANDBY/ON-
kapcsolót úgy, hogy ON állásban maradjon! Használat után ne felejtsük el a hangszert
kikapcsolni!
 Még ha a kapcsoló STANDBY állásban van is, a hangszer fogyaszt bizonyos mennyiségû áramot. Ezért ha a
hangszert elõreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, tanácsos kihúzni az adaptert a konnektorból vagy
kivenni az elemet.

Tartozékok /Más készülékek  csatlakoztatása

 Fejhallgató használata
A zavartalan gyakorláshoz vagy éjszakai játékhoz stereo fejhallgatót használhatunk, amelyet a
hátoldali PHONES/OUTPUT-ra csatlakoztatunk. Ezután a hangszóró automatikusan
kikapcsol.

 Keyboard erõsítõ vagy stereo berendezés csatlakoztatása
Bár a hangszernek van saját hangszórója, a hangzás külsõ erõsítõ és hangszóró segítségével is
kiadható. Csatlakoztatás elõtt minden berendezés legyen kikapcsolva! Ezután csatlakoztassuk
a stereo kábel egyik végét a másik berendezés LINE IN vagy AUX IN bementére, a másik
végét pedig a hangszer hátoldalán lévõ PHONES/OUTPUT aljzatra.
 A hangszóró károsodásának megelõzésére a külsõ berendezések hangerejét állítsuk a minimumra! Egyébként
is célszerû a funkciók indításakor a hangerõket a minimumra állítani, és játék közben felhangosítani.

 Sustain lábkapcsoló használata
Ezzel  a  pedállal  (Yamaha  FC4  vagy  FC5)  kitarthatjuk  a  hangokat  ugyanúgy,  mint  egy
akusztikus  zongoránál.  A  hangok  kitartásához  megnyomjuk  a  pedált,  miközben  a
billentyûzeten játszunk.
 - Bekapcsolás elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy a pedál dugója rendesen be van dugva az aljzatba!
   - Bekapcsoláskor nem szabad megnyomni a pedált, mert ezzel felcseréljük a polaritást és egyben a funkció is
megfordul.

 A MIDI-aljzatok használata
A MIDI-aljzatokkal a hangszer más MIDI-berendezésekkel köthetõ össze.

Kottatartó
A kottatartó alsó részén lévõ két stiftet egyszerûen beillesztjük a hangszer kezelõfelületén
lévõ két résbe.

ELSÕ LÉPÉS - HANGSZÍNEK
A zongorahangszínnel való  játék 



Egy gombnyomással átállíthatjuk az egész hangszert zongora -hangszínnel való játékra.
 Megnyomjuk a {PORTABLE GRAND }-gombot.

 Játszunk a billentyûzeten.

Metronómmal való játék

Megnyomjuk a {METRONOME}-gombot.
A metronóm beállításáról l. késõbb.

Más hangszínek kiválasztása

A PSR-175 100 hangszínnel (Voices) rendelkezik:

 Bekapcsoljuk a Voice-üzemmódot a {VOICE}-gombbal.

 A számgombokkal kijelölünk egy hangszínt.

 Játszunk a billentyûzeten.

Játék a DJ-funkcióval
Ezzel az új funkcióval egy sor új diszkó- és DJ-hangzást hozhatunk létre. A valós idejû
keveréssel és Groove-okkal különbözõ modern ritmusokat hozhatunk létre.

 Megnyomjuk a {DJ}-gombot.

 Megnyomjuk a LESSON{L} vagy {R}-gombot.

 Játszunk a DJ GAME-hangszínen.

A kezelõfelületi hangszínek listáját az eredeti használati utasítás 10-11 oldalán találja.

MÁSODIK LÉPÉS - SONGOK (ZENESZÁMOK) 10.old

Songok lejátszása

A PSR-175 100 zeneszámot tartalmaz, ebbõl 5 demosong.

A demoszámok lejátszása

A demoszámok (001-005) alapján fogalmat alkothatunk a valósághû hangszínekrõl és a
dinamikus kíséretrõl. Ezeket most lejátsszuk, a 001. számúval kezdve...

 Megnyomjuk a {DEMO}-gombot.

 Leállítjuk a lejátszást a {START/STOP}-gombbal.
Más kategóriákból is lejátszhatunk songokat. Lejátszás közben egyszerûen betápláljuk 
a megfelelõ számsort.

Egyetlen song lejátszása



Lejátszhatunk egyetlen számot is a 001-100 számúak közül.

Song-üzemmódra kapcsolunk (SONG-gomb).

 A számgombokkal kijelölünk egy zeneszámot.

 A song lejátszását elindítjuk, illetve leállítjuk a {START/STOP}-gombbal.

A song hangerejének megváltoztatása

A songok hangerejét a következõ módon igazíthatjuk hozzá játékunk hangerejéhez:

 Megnyomjuk az {OVERALL}-gombot, esetleg többször is, amíg a kijelzõ szélén 
lévõ sötét nyíl az ACMP/SONG VOLUME sorra nem mutat.

 Beállítjuk a hangerõt a {+}/{-}-gombbal vagy a számgombokkal.

A 100 dal listája az eredeti útmutató 13. oldalán található

 HARMADIK LÉPÉS - AUTOMATIKUS KÍSÉRET     14.OLD

Az automatikus basszus/akkord kíséret használata

A PSR-175 nagy teljesítményû, könnyen kezelhetõ kísérõ automatikával rendelkezik. Elég, ha
a billentyûzet kísérõ szakaszán bal kézzel játszunk, a hangszer automatikusan basszus-,
akkord- és ritmuskíséretet nyújt. Ha jobb kézzel dallamot játszunk hozzá, az összhatás olyan
lesz, mintha egy egész zenekar játszana! A rajz a billentyûzet kíséreti és dallamszakaszra való
felosztását mutatja.
 Az akkordlefogással kapcsolatos további információkat a Multifingering és az Akkordok kikeresése a
Dictionary-ben fejezetekben talál.

 Style-üzemmódra kapcsolunk a {STYLE}- gombbal.
 Kijelölünk egy stílust a számgombokkal.
 Bekapcsoljuk az automatikus basszus/akkord kíséretet az {ACMP ON/OFF}-
gombbal.

 Elindítjuk a szinkronindítás funkciót (SYNC START)
 Bal kézzel játszunk egy akkordot. Ha az akkordjátékhoz segítségre van szükségünk, 
     olvassuk el az "Akkordok kikeresése a Dictionary-ben" szakaszt!
 Szekciót választunk. Próbáljuk ki az Intro (Bevezetés), Main (Alapritmus) A/B és Ending 
      (Zárás) szekciókat!
 Leállítjuk a kíséretet a {START/STOP}-gombbal.



Akkordok kikeresése a „Dictionary”-ben

Ez a kényelmes funkció megtanítja, hogyan kell egy akkordot leütni úgy, hogy mutatja az
egyes hangokat. A példában a GM7 akkord szerepel.

Megtanuljuk, hogyan kell egy akkordot leütni

Példa: GM7-akkord (Alaphang: G, Akkordtípus: M7)

 Megnyomjuk a {Dict.}-gombot.
 Meghatározzuk az akkord alaphangját (a példában ez G). Ehhez leütjük a billentyût.
 Meghatározzuk az akkord típusát (a példában ez M7). Ehhez leütjük a megfelelõ 

billentyût.
 A kijelzõ billentyûzet rajzán megjelölt hangokat (billentyûket) lefogjuk. Ha ezt jól 

csináljuk, a rajz hangjai villognak, és felhangzik egy "gratuláló" dallam.

 A funkcióból a {Dict.} újbóli megnyomásával lépünk ki.

NEGYEDIK LÉPÉS - LECKÉK

A LESSON-funkció használata

A zeneszámokat úgy programozták, hogy alkalmasak legyenek a LESSON-funkcóban való
használatra. Ebben a funkcióban gyerekjáték lesz betanulni egy zeneszámot. Minden számhoz
külön begyakorolhatjuk a jobb- és balkezes szólamot, ehhez csak megnyomjuk a {L} (bal}
vagy {R} (jobb) gombot. A gyakorlás lépéseit mindkét kézzel végigcsináljuk.

 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot. ({SONG}-gomb, számgombok).

 Az {L} (bal) vagy {R} (jobb) gombbal kiválasztjuk a szólamot, amelyet be 
akarunk gyakorolni.

 Ahányszor megnyomjuk e két gomb egyikét, kijelöljük a következõ (1-3) leckét. A két gomb együttes
megnyomásával hívjuk be a 4. leckét, kétkezes gyakorlást (Both Hands)

 Indítjuk a leckét egy billentyû leütésével.

 Ha kész vagyunk a gyakorlással, leállítjuk a leckét a {START/STOP}-gombbal.
 Másik lehetõség: addig nyomkodjuk a {L} vagy {R}-gombot, amíg a kijelzõn meg nem jelenik az "OFF".

1. lecke -  Timing (Ritmustartás)

Ennél a lépésnél a hangok idõzítését gyakorolhatjuk. Ebben a leckében a ténylegesen leütött
hang lényegtelen, a fontos a "timing", a ritmus megfelelõ betartása.

2. lecke - Waiting (Várakozás)

Itt tanuljuk meg a hangok korrekt megszólaltatását, ahogyan a kijelzõ mutatja. A kíséret addig
szünetel, várakozik, amíg a helyes hangot le nem ütjük, csak azután folytatódik.



3. lecke - Minus One (Egy szólam hiányzik)

Itt egy rész elnémul, a hiányzó szólamot nekünk kell bejátszanunk a megfelelõ
ritmuskísérettel.

4. lecke - Both Hands (Mindkét kéz)

Ez hasonló a 3. leckéhez, csak itt mindkét kéz szólama elnémul, így egyszerre mindkettõt
begyakorolhatjuk.

Grade (Minõségi fokozat)

A hangszer, mint egy jó tanár, "megdícsér" minket a gyakorlás minõsége alapján: "OK",
"Good" (jó), "Very good" (nagyon jó) és "Excellent" (kitûnõ).

Talking (Beszéd)

Ezzel a funkcióval a hangszer "beszél" hozzánk a hangszórón át, közli a lecke témáját és a
minõsítéseket.

A tempó megváltoztatása

A song tempóját megváltoztathatjuk, a nehezebb részeket pl. lelassíthatjuk, majd fokozatosan
felgyorsíthatjuk, amíg nem megy a játék normál tempóban.

 Megnyomjuk a {TEMPO/TAP}-gombot.

 A számgombokkal beállítjuk a kívánt tempót.
 A Tap Tempo-funkcióval még kényelmesebben állíthatjuk be a tempót - l. késõbb.

Elsõ lépések - A demo-számok lejátszása 
Miután a hangszert felállítottuk, érdemes elõször a beprogramozott demo-számokat
meghallgatni, hogy képet alkothassunk a hangszer képességeirõl.

1 Bekapcsoljuk a hangszert a {STANDBY/ON}-kapcsolóval.
2 Beállítjuk elõzetesen a hangerõt.

A{MASTER VOLUME}-szabályozót a MIN-állástól elfordítjuk egy negyed 
fordulattal jobbra. A kívánt hangerõt a lejátszás indulása után állítjuk be.
3 Megnyomjuk a {DEMO}-gombot.

Ezzel indul a lejátszás. A hangszer mind az öt számot lejátssza. Más kategóriák 
zeneszámait is meghallgathatjuk. Ehhez elég, ha beütjük a kívánt song számát. A 
kijelzõn látható az aktuális zeneszám címe és száma, a dallam akkordjai és a billentyûzet
rajzén a hangok is.

   A lejátszást a {START/STOP}-gombbal állíthatjuk le.

 - A Demo Cancel funkcióval megszakíthatjuk a demofunkciót. Ehhez lenyomva tartjuk a {DEMO}- gombot,
és közben bekapcsoljuk a hangszert. Ezután a {DEMO}-gomb hatástalan marad. A demofunkció
visszakapcsolásához elõbb ki-, majd ismét bekapcsoljuk a hangszert, ezúttal azonban nem nyomjuk meg a
{DEMO}-gombot.



A demo lejátszása közben...
   Több funkció is alkalmazható, hogy változtassunk a hangzáson:

•tempó
•hangerõ
•hangolás

•szünet, elõre- és visszacsévélés

            A kijelzõ alapvetõ funkciói           19. old.

A PSR-175 többfunkciós folyékonykristály-kijelzõvel rendelkezik,
amely tájékoztató és a beavatkozásra lehetõséget nyújtó ablakként

szolgál. Az alábbiakból nagy vonalakban megismerheti a kijelzõ
feladatait, a paraméterek beállításának módját, a kijelzõn látható

piktogramok, ábrák jelentését.
1 Üzemmódok 
- a 19. oldalon látható rajzok szerint kis oszlopok mutatják az éppen élõ üzemmódot

2 OVERALL-funkciómutató 
-  Az éppen kijelölt funkció mellett (amely a kezelõpultra van nyomtatva) elsötétül egy nyíl.

3 Hangjegyek /4 Billentyûzet rajza
 - Ez a két kijelzõ mutatja az aktuális hangot. Daloknál a dallam-, stílusoknál az
akkordhangok is megjelennek. Ha magunk játszunk a billentyûzeten, a leütött hangok
láthatók.
A kottavonalak alatti illetve feletti "8va" jelzés azt jelenti, hogy az éppen játszott hangok a
mutatottnál egy oktávval lejjebb vagy feljebb szólnak.
 Bizonyos akkordoknál nem jelenik meg az összes hang a kijelzõ mérete miatt.

5 Ütemszám/Tempó és taktusütés (Beat) kijelzése
- Mutatja az aktuális ütemet song lejátszása  vagy a tempót stílus lejátszása közben. A villogó
tapsoló kezek a taktusütéseket mutatják song vagy stílus megszólaltatása közben.

6 Akkord 
- Zeneszámoknál mutatja az aktuális akkord alaphangját és típusát. Automatikus kíséretnél itt
a kíséreti szakaszon játszott akkordokat is láthatjuk.

7 Song/Voice/Style neve és száma, tempó
 - Mutatja a zeneszám, a hangszín, a stílus nevét/címét és számát. Itt láthatók az OVERALL-
funkciók  nevei  és  aktuális  beállításai,  a  funkciós  paraméterek  valamint  az  üzemmel

"Kagyló" a SONG, 
"vastag" vonal a VOICE mellett: 
A számgombokkal kiválasztjuk a
hangszín számát. A
{START/STOP}-gombbal
indíthatjuk a song lejátszását.

"Vastag" vonal a SONG mellett:
A számgombokkal kiválasztjuk a song
számát. A {START/STOP}-gombbal
indíthatjuk a song lejátszását

"Vastag" vonal a VOICE, "kagyló"
a STYLE mellett:
A számgombokkal kiválasztjuk a
hangszín számát. A {START/STOP}-
gombbal indíthatjuk a stílus lejátszását.

. Vastag vonal a STYLE mellett:
A számgombokkal kiválasztjuk a
stílus számát. A {START/STOP}-
gombbal indíthatjuk a stílus
lejátszását.



kapcsolatos fontos jelzések. Ha a tempóbeállítás él, annak az értékét is mutatja.

Portable Grand (Hangversenyzongora)  22.old

Ezzel a hasznos funkcióval átléphetünk a "Grand Piano" (hangversenyzongora) hangszínbe.

A hangversenyzongora "Portable Grand"hangszínen való játék

Megnyomjuk a zongora alakú {PORTABLE GRAND}-gombot.

 Ha megnyomjuk a {PORTABLE GRAND}-gombot, az One Touch-beállítás automatikusan bekapcsol.

Ezzel az aktuális üzemmód ill.  kijelölt  funkció megszûnik,  és a hangszer konfigurációja a
"Stereo  Sampling  Piano"  hangszínre  vált.  Életbe  lép  a  Song  üzemmód,  amelyen  belül
automatikusan  a 006. song ( "Für Elise") áll készenlétbe, amelyet a {START/STOP}-gomb
megnyomásával indíthatunk.
A  PORTABLE  GRAND-beállításhoz  még  speciális  játékstílusok  (081-100)  is  tartoznak.
Amikor az automatikus kíséret él, ezek a stílusok "csak zongora"-kíséretet szolgáltatnak több
zenei irányzathoz.

 A metronóm használata

1.  A {TEMPO/TAP}-gombbal elõhívjuk a tempóbeállítást.

2.  Beállítjuk a kívánt értéket a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal.

3.  Bekapcsoljuk a metronómot a {METRONOME}-gombbal. Ugyanígy kapcsoljuk ki.

A metronómütések beállítása
Negyedeken alapuló ütemfajta állítható be, ami a kijelölt stílusnak ill. zeneszámnak
megfelelõen változik.

 Egy stílus vagy song kiválasztásakor az ütemmérték beállítása automatikus.

Tartsuk lenyomva a {METRONOME}-gombot, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a
"TIME SIG", és üssük le a megfelelõ számgombot:

     Számgomb                    Ütem
01  1/4  (csak az elsõ, hangsúlyos, magas ütések hallhatók)
02  2/4
03  3/4
04  4/4
05  5/4
 *     *
 *     *
 9  9/4

              0  (csak a hangsúlytalan, mély ütések hallhatók)

A metronóm hangerejének beállítása
A metronóm hangereje a többi hangerõtõl függetlenül beállítható. A beállítás tartománya 
000 -127.



1. Az {OVERALL}-gombbal elõhívjuk a METRONOME VOLUME funkcióját. A 
kijelzõn megjelenik a "MTR VOL" rövidítés.

2.         Beállítjuk a kívánt értéket a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal.

A metronóm standard hangerejének (100) visszaállítása
Ehhez megnyomjuk egyszerre a {+}/{-} gombot (ha a metronóm hangerejét az Overall 

menüben kijelöltük).

                                 DJ                         22.old  
Ezzel a különleges funkcióval egy mozdulattal dinamikus DJ-hangzást hozhatunk létre és DJ-
stílust hívhatunk elõ, hogy modern diszkózenét játsszunk.

DJ-játék

1 Megnyomjuk a {DJ}-gombot.
Ekkor az egész hangszer automatikusan átáll a különleges programozású DJ-

zeneszámokra és DJ-hangszínekre.
2 Bekapcsoljuk  a LESSON-funkciót,  és  kiválasztjuk a leckén belül  a  megfelelõ  

lépést.
Az {L} és {R} egyszeri vagy többszöri megnyomásával hívjuk elõ az 1-3 lépést. 
A DJ-hangszínek, mint az eredeti útmutató 22. oldalán látható, "blokkokra" oszlanak. 
Minden blokk másképp hangzik.
Az 1. leckében minden hangot leüthetünk a billentyûzeten. A többi leckénél a 

megfelelõ oktávblokkot játsszuk.
Ha indul a song lejátszása, és a "DJ-tanár" azt mondja:"Go", leütünk egy billentyût a 
kijelzõn mutatott blokkon belül. (Ha a Talking-funkció él, a 2. leckénél a blokkokat a 
hangszer "be is jelenti").
Amikor a "DJ-tanár" játszik, a blokkok száma egymás után jelenik meg a kijelzõn a 
ritmusnak megfelelõen.

  Ha két tizenhatodhangot kell játszani, a megfelelõ blokkszámok egymás után jelennek meg ugyanazon a
helyen. Ha ugyanazt a blokkot kell kétszer egymás után tizenhatodhangként játszani, ez a kijelzõn a blokkszám
után egy egyenlõségjel formájában látható.
       3  1      Azt mutatja, hogy a harmadik és az elsõ blokkot egymás után következõ           

tizenhatodként kell játszani.
      3  =      Azt mutatja, hogy a harmadik blokkot két tizenhatod hangként kell játszani.
 Ha a DJ-songban nincs jobb- és balkezes szólam, az {L} és {R} gombokat azonos szerepben használhatjuk.
      A 3. és 4. lecke emiatt azonos.
3 A {START/STOP}-gombbal állítjuk le a zeneszámot.
 Tipp: Próbáljuk megszólaltatni az egyik speciális DJ-hangszínt (609-618) vagy DJ GAME-et
(Song: 091-100)

   A hangszínek megszólaltatása       23.old

A VOICE üzemmód 100 autentikus hangszínt nyújt a Yamaha AWM
(Advanced Wave Memory) hanggenerátorának köszönhetõen.
Közülük több elõzetes beállításokkal és díszítésekkel kerültek

programozásra. A hangszíneket hangszer-kategóriák és az
alkalmazott effektek szerint osztották csoportokba.

Egy hangszín kiválasztása és megszólaltatása



1  VOICE üzemmódra kapcsolunk a {VOICE}-gombbal.
2   Kiválasztjuk a hangszín számát. 

                     Az alapkategóriák listája a fedõlapon látható.
 A hangszín kijelölése a számgombokkal - Az egy- és kétjegyû számok elé 
nyomhatunk egy illetve két nullát, de nem szükséges.
 A hangszín kijelölése {+}/{-} gombokkal - Ezekkel tovább- vagy visszaléphetünk a

  beállítotthoz viszonyított legközelebbi hangszínekre. Ha a gombot lenyomva
tartjuk,   a számok folyamatosan változnak.
 - Egy hangszín kijelölésekor automatikusan annak optimális oktávfekvése lép életbe. Az egyvonalas C
billentyûje ezért egyes hangszíneknél magasabb vagy mélyebb hangzást ad, mint másoknál.
    - Az orgonahangszínek közül négy "effektpárokat" alkot, amelyek között a {+}/{-} gombokkal
válthatunk. A 10. és 11. hangszín pl. vibrato-pár, ahol az effekt az elõbbinél ki, az utóbbinál be van
kapcsolva. Ugyanez érvényes a Harmony-, Attack- és Wave-hangszínekre (012 -017)
    - A {+} {-}-gombok együttes megnyomásával elõhívjuk a One Touch Setting (egyérintéses beállítás)
funkciót - l. a következõ részben.

3   Játszunk a hangszínen. 
 A hangszer egyszerre max. 16 hangot tud megszólaltatni. (Egyes hangszíneknél kevesebbet, mint pl. a
Dual - kettõs - és Split - megosztott - hangszíneknél) Ezen nemcsak a billentyûkön játszott hangokat,
hanem a stílusminta, a Multi Pad stb. hangjait is értjük. Ha tehát túl sok hangot akarunk egyszerre
megszólaltatni, egy részüket a hangszer törli.

A Harmony-hangszínek (059 - 068) az orgonához automatikusan, egy-, két- vagy
háromhangú harmóniát fûznek hozzá.
A különleges Split hangszíneknél (megosztott hangszínek, 069-073) - a billentyûzet két részre
oszlik, az alsó rész a B2 billentyûig tart, a felsõ a C3 billentyûvel kezdõdik. A kitartott
hangszíneknél (074-078) a hangok a billentyû felengedése után is tovább szólnak (a lassú
vagy legato részeknél különösen alkalmas). Az Echo-hangszíneknél  (079-088) az orgonához
késleltetett visszhangeffekt társul. A Dual (kettõs) hangszíneknél (089-097) két hangszín
alkot telt hangzást.
Egy különleges beállítással elõhívhatjuk a DJ-hangszíneket (098, 099), amely számos
modern zenei stílushoz kínál dinamikus, szokatlan hangzásokat.
A PortaTone dobszettjei (088, Echo-hatással, 100) segítségével billentyûzeten állíthatunk elõ
dobhangzást. Az egyes hangok a billentyûzet felett olvashatók.(a listát az eredeti használati
utasítás 25. oldalán találjuk.)
 A harmóniahangokról
Mivel a harmóniaeffekt az általunk leütött billentyûkhöz automatikusan két vagy több harmóniahangot ad hozzá,
a billentyûzeten mindig csak egy hangot üthetünk le. Ha többet is leütünk, a hangszer csak az utoljára leütöttet
vagy a legmagasabbat használja a harmóniaeffekthez.

One Touch Setting - Egy érintéses beállítás

Ez kényelmes funkció, amely automatikusan kiválasztja számunkra a legmegfelelõbb
hangszínt és egyéb beállításokat, ha már kijelöltünk egy stílust vagy songot.

1 Megnyomjuk a {VOICE}-gombot.
2  Kijelöljük a 000 számú hangszínt (One Touch Setting)

 Ez a funkció automatikusan elõhívja a stílushoz vagy songhoz leginkább megfelelõ 
 hangszínt. A funkció kikapcsolásához beadhatunk bármilyen más hangszínszámot.

Transzponálás és hangolás

Szükség esetén a hangszert áthangolhatjuk (Tuning-funkció) vagy más hangnembe
helyezhetjük (Transpose-funkció).

 Transzponálás



A Transpose-funkció beállításával meghatározhatjuk a hangnemet, amelyben a kijelölt
hangszínnek, valamint az automatikus kíséretnek szólnia kell. Hasonlóképpen hat a songokra
és a Multi Pad-ekre.Így a hangszer hangzását hozzáigazíthatjuk más hangszerekéhez vagy egy
énekeséhez, vagy nehezebb hangnemben írt darabokat megszokott fogásokkal adhatunk elõ.
Beállítási tartomány: ± 12 félhang  (±1 oktáv)

1 Elõhívjuk a TRANSPOSE-funkciót (a kijelzõtõl balra). Ehhez addig nyomjuk az 
{OVERALL}-gombot, amíg a kijelzõn megjelenik a jel a "TRANSPOS" mellett.

2. Megváltoztatjuk az értéket a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal. Ha ez 
utóbbiakat lenyomva tartjuk, az érték folyamatosan változik. Ha a számgombokkal 
negatív értéket akarunk beadni, közben lenyomjuk a {–}-gombot is.
A {+}/{-} gombok együttes lenyomásával visszaállíthatjuk a gyári beállítást ("00")
 A dobszettekre  nem hat.

 Hangolás

A Tuning-funkció beállításával meghatározhatjuk a hangszín és az automatikus kíséret,
valamint a songok és a Multi Pad-ek hangmagasságát, így a hangszer hangzását
hozzáigazíthatjuk más hangszerekéhez. Beállítási tartomány: ± 150 (kb. ± 0,5 félhang).

1. Elõhívjuk a Tuning-funkciót (a kijelzõtõl balra). Ehhez addig nyomjuk az 
{OVERALL}-gombot, amíg a kijelzõn megjelenik a jelzés a  "TUNING" mellett.
2. Megváltoztatjuk az értéket a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal. Ha ez 

utóbbiakat lenyomva tartjuk, az érték folyamatosan változik. Ha a számgombokkal 
negatív értéket akarunk beadni, közben lenyomjuk a {-}-gombot is.
A {+}/{-} gombok együttes lenyomásával visszaállíthatjuk a gyári beállítást ("00").
 A dobszettekre nem hat.

                       Számok lejátszása               29.oldal

Ebben az üzemmódban 100 zeneszám található. A zeneszámokat
elsõsorban meghallgatásra szánták, de emellett a LESSON-

funkcióban gyakorlás céljából lehet hozzájuk játszani is. 
Ezen a módon szinte játszva betanulhatunk zeneszámokat.

 A következõket látjuk a kijelzõn egy song lejátszásakor:

Egy zeneszám kiválasztása és lejátszása

1 Elõhívjuk a SONG-menüt a {SONG}-gombbal.
2 Egy zeneszám számát kijelöljük a {+}/{-} gombokkal vagy a számgombokkal, 

ugyanúgy, mint a hangszíneknél.
3 Indítjuk a lejátszást.

A lejátszás indul, amint megnyomjuk a {START/STOP} gombot. Lejátszás közben 
láthatjuk a kijelzõn az aktuális taktust valamint a dallam akkordjait és hangjait.
 A zeneszámhoz billentyûzeten is játszhatunk az aktuális hangszínen, vagy megváltoztathatjuk a
hangszínt úgy, hogy a song lejátszása közben belépünk a VOICE-üzemmódba, és ott kiválasztjuk a
hangszínt. Emellett a Melody Voice Change funkcióval az aktuálisan kijelölt hangszínt tehetjük meg a
zeneszám dallamhangszínévé.
 A Tap Tempo funkcióval "kopogással" kényelmesen beállíthatjuk a tempót, ennek módját l. késõbb.

4 A lejátszás leállítása. Amint vége a számnak, a lejátszás automatikusan leáll. 



Egyébként a lejátszást leállíthatjuk a {START/STOP}-gombbal.

A dallamvonal hangszínének megváltoztatása (Melody Voice Change)

A zeneszámhoz a billentyûzeten is játszhatunk az aktuális hangszínen, vagy
megváltoztathatjuk a hangszínt úgy, hogy a song lejátszása közben belépünk a VOICE-
üzemmódba, és ott kiválasztjuk a hangszínt. Az itteni funkcióval még egy lépéssel tovább
mehetünk - megváltoztathatjuk a song dallamának eredeti hangszínét, és helyettesíthetjük
bármelyik kezelõfelületi hangszínnel. Ha pl. az aktuálisan kijelölt hangszín zongora, a
zeneszám dallamvonalát viszont fuvola játssza, akkor a fuvolahangzás zongorára vált át.

1 Kiválasztjuk a kívánt zeneszámot. Ehhez megnyomjuk a {SONG}-gombot, majd a 
számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal kiválasztjuk a songot.

2 Kiválasztjuk az új hangszínt. Megnyomjuk a {VOICE}-gombot, majd a 
számgombokkal vagy a {+{/{-} gombokkal kiválasztjuk a hangszínt.

3 Megnyomjuk a  {VOICE}-gombot, és legalább egy másodpercig lenyomva tartjuk. A
kijelzõn megjelenik a "MELODY VOICE CHANGE" (Dallamhangszín-váltás) üzenet.
Ez jelzi, hogy az eredeti hangszínt lecseréltük a beállítottra.

A tempó megváltoztatása
 
A song lejátszásának tempója beállítható 40 - 240 negyed/perc tartományon belül.

1 Elõhívjuk a tempó beállítását a {TEMPO/TAP}-gombbal.
2 Megváltoztatjuk az értéket a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal. Ha ez 

utóbbiakat lenyomva tartjuk, az érték folyamatosan változik.
 Minden songhoz tartozik egy standard tempó. A {+}/{-} gombok együttes lenyomásával
visszaállíthatjuk a gyári beállítást.
Egy másik song kiválasztásakor automatikusan annak a standard beállítása lép érvénybe. Ha viszont
lejátszás közben másik stílusra váltunk, megmarad a beállított tempó.

A taktusütések kijelzése:

Összeütött kezek csillaggal: Az elsõ hangsúlyos ütés

Széttárt kezek:                         Hangsúlytalan ütés

Összeütött kezek csillag nélkül: További hangsúlyos ütés az elsõ után

                                                



A song hangerejének beállítása

A song lejátszásának hangereje szükség szerint megváltoztatható 000 és 127 közötti
tartományban.
1 Az {OVERALL}-gombbal kiválasztjuk a Song Volume funkciót. A kijelzõn 
megjelenik a "SONG VOL" rövidítés.
2 Megváltoztatjuk az értéket. Ez a megszokott módon történik: a számgombokkal 

vagy  a {+}/{-} gombokkal. Az utóbbi gombokat folyamatosan lenyomva az értékek 
folyamatosan emelkednek vagy csökkennek.
A gyári értéket ("110") visszaállíthatjuk a {+}/{-} gombok egyidejû megnyomásával.

A song lejátszását vezérlõ elemek

A kijelzõ alatt az alábbi gombokkal vezérelhetjük egy song lejátszását:
az ábra a 32. oldalon.

A-B REPEAT: Ezzel vezéreljük az ismétlõ funkciót (l. a következõ részben)
PAUSE: Ezzel állítjuk meg, majd folytatjuk ugyanonnan a lejátszást.
START/STOP: Ezzel indítjuk és fejezzük be a lejátszást.
REW: Ez visszacsévélõ gomb, amellyel a taktusszámokon belül visszafelé 

mozoghatunk. Használható lejátszás közben, annak befejeztével vagy 
Pause állapotban is.

FF: Ez elõre csévélõ gomb, amellyel a taktusszámokon belül elõre 
mozoghatunk. Használható lejátszás közben, annak befejeztével vagy 
Pause állapotban is.

A - B Repeat 

Az A-B REPEAT-funkcióval egy zeneszám két meghatározott pont közötti részét többször
egymás után le lehet játszani, ami segíti a gyakorlást.

1 Egy song lejátszása közben kijelöljük az "A", azaz startpontot. Ehhez a kívánt 
ponton leütjük az {A-B REPEAT}-gombot.

2 Ugyanezzel a módszerrel meghatározzuk a "B", azaz végpontot. Ettõl kezdve a 
kijelölt szakasz mindaddig ismétlõdik, amíg a lejátszást le nem állítjuk.
 A különösen nehéz részek begyakorlásához a szakasz tempóját is lelassíthatjuk. Sõt, ezt 
       megtehetjük a szakasz végpontjainak beállítása elõtt is, akkor pontosabban tudjuk     
       elvégezni a beállítást.
 Az A-B Repeat funkciót akkor is beállíthatjuk, ha a zeneszám nem szól, ilyenkor az 
              {<<REW} és {>>FF} gombbal kikeressük a megfelelõ ütemet, és mindkétszer 
          megnyomjuk az {A-B REPEAT}-gombot. Ezután indítjuk a lejátszást.
 Ha az A pontot a zeneszám elejére akarjuk tenni, akkor a lejátszás elõtt nyomjuk meg 
       az {A-B REPEAT}-gombot.
 Ha egy másik zeneszámot vagy egy stílust választunk ki, az "A-B Repeat" funkció automatikusan 
       törlõdik.

3 Szükség esetén megszakítjuk vagy leállítjuk a lejátszást. Ehhez a {PAUSE} illetve 
{START/STOP}-gombot használjuk. Ilyenkor az ismétlõ funkció tovább él.

A  kijelzõnek  ez  a  része  a
songok  és  stílusok
megszólaltatása  közben
praktikusan  és  könnyen
érthetõen  mutatja  a  ritmust.  A
villogó  tapsoló  kezek  a
hangsúlyos  és  hangsúlytalan
ütéseket  az  alábbiak  szerint
mutatják:



4 Kilépünk az ismétlõ funkcióból az {A-B REPEAT}-gomb megnyomásával. Ez 
lehetséges a lejátszás közben vagy annak megszakításakor is.

Egy zeneszám betanulása (Song Lesson)
Ezzel a funkcióval könnyedén megtanulhatjuk a kottaolvasást és a

billentyûkön való játékot. A 001-100 zeneszámokat úgy
programozták, hogy alkalmasak legyenek a LESSON-funkcóban

való használatra. Minden számhoz külön begyakorolhatjuk a jobb-
és balkezes szólamot, ehhez csak megnyomjuk a {L} (bal} vagy {R}
(jobb) gombot. A gyakorlás lépéseit mindkét kézzel végigcsináljuk.

 1. lecke - Timing (Szinkronizálás)
Ennél a lépésnél a hangok idõzítését gyakorolhatjuk. Ebben a leckében a ténylegesen

leütött hang lényegtelen, a fontos a "timing", a ritmus megfelelõ betartása.

 2. lecke - Waiting (Várakozás)
Itt tanuljuk meg a hangok korrekt megszólaltatását, ahogyan a kijelzõ mutatja. A kíséret

addig szünetel, várakozik, amíg a helyes hangot le nem ütjük, csak azután folytatódik.

  3. lecke - Minus One (Egy rész hiányzik)
Itt egy rész elnémul, a hiányzó szólamot nekünk kell bejátszanunk a megfelelõ

ritmuskísérettel.

4. lecke - Both Hands (Mindkét kéz)
Ez hasonló a 3. leckéhez, csak itt mindkét kéz szólama elnémul, így egyszerre mindkettõt

begyakorolhatjuk.

A LESSON-funkció használata

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon. A begyakorolható 
zeneszámok mûfaj alapján több kategóriára vannak osztva. 100 zeneszámból 
választhatunk.
2 Az {L} (bal), vagy {R} (jobb) gombbal kiválasztjuk a balkezes vagy a jobbkezes 

szólamot, amelyet be akarunk gyakorolni.
Ahányszor megnyomjuk e két gomb egyikét, kijelöljük a következõ (1-3) leckét. A 
gombok megnyomásával a funkciók a következõ sorrendben állíthatók be: L 1 (1. 
lecke)  L 2  L 3  Virtual (Lesson-funkció kikapcsolva)  L 1 stb. A két gomb 
együttes megnyomásával hívjuk be a 4. leckét, kétkezes gyakorlást (Both Hands)

     Ha a Talking-funkció él, a hangszer "bemondja" az aktuális leckét.
     Ha egy DJ-zeneszámot választottunk, a bal- és jobbkezes szólam (L és R) azonos.
3 A lecke és a song lejátszása azonnal indul, amint kijelöltük a leckét (bevezetõ 

számolás után). A lecke befejezésével a hangszer "értékeli" elõadásunkat (ha a Grade-
funkciót bekapcsoltuk) Rövid szünet után a lecke újra indul.
Az aláhúzott csillagok jelzik az idõzítést, mikor kell leütni a hangot. A csillagsor egy 
teljes ütemet jelez. A csillag változása és egy kereszt segítségével a kijelzõ tizenhat 
hangot mutat (a szabad tempójú számoknál ez a kijelzõ nem mûködik)

4  Ha kész vagyunk a gyakorlással, leállítjuk a leckét a {START/STOP}-gombbal.

1. lecke - Timing (Szinkronizálás)

Ennél a lépésnél a hangok idõzítését gyakorolhatjuk. Ebben a leckében a ténylegesen leütött
hang lényegtelen, a fontos a "timing", a ritmus megfelelõ betartása. Kiválasztunk egy hangot.



Bal kézzel játszunk egy hangot a kíséret szakaszán. Jobb kézre választunk egy másik hangot
F#2 fölött. A hang kitartásának idejére nem kell ügyelnünk - csakis arra, hogy minden hangot
a ritmuskísérettel összhangban játsszunk.
 A dallamhang csak akkor szólal meg, ha a ritmusnak megfelelõen játszunk.

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az {L} (bal), vagy {R} (jobb) gombbal kiválasztjuk az 1. leckét.
3 Játsszunk a song közben.

A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzõn láthatók a megfelelõ hangok. Az 1.
leckében csak egy-egy hangot játszunk a ritmussal összhangban.
A balkezes szólamot illetõen a hangszer kétféle songtípussal rendelkezik: 1) Songok,
amelyekben a bal kéz normál akkordokat játszik; 2) Songok, amelyeknél a bal kéz arpeggiót
vagy a jobb kézhez dallam díszítéseket játszik.
Az elsõ esetben bal kézzel a billentyûzet automatikus kíséreti szakaszán játszunk.

2. lecke - Waiting (Várakozás)

Itt tanuljuk meg a hangok korrekt megszólaltatását, ahogyan a kijelzõ mutatja. A kíséret addig
szünetel, várakozik, amíg a helyes hangot le nem ütjük, csak azután folytatódik.

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az {L} (bal), vagy {R} (jobb) gombbal kiválasztjuk a 2. leckét.

 Egyes songoknál a ritmusszólam esetleg nem szól ennél a leckénél.

3 Játsszunk a song közben!

A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzõn láthatók a megfelelõ hangok. A
hangokat igyekszünk helyesen leütni a saját magunk által kiválasztott tempóban. A cél, hogy a
dallamot a megadott ritmusban tudjuk játszani.

3. lecke - Minus One (Egy rész hiányzik)

Itt egy rész elnémul, a hiányzó szólamot nekünk kell bejátszanunk a megfelelõ
ritmuskísérettel, hogy begyakoroljuk a részt a megfelelõ ritmusban és tempóban. A hangokat,
amelyeket le kell ütnünk, a kijelzõ mutatja.

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az {L} (bal)´vagy {R} (jobb) gombbal kiválasztjuk a 3. leckét.
3 Játsszunk a song közben!

A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzõn láthatók a megfelelõ hangok. A
másik szólamra odafigyelve játsszuk a kikapcsolt szólamot.

4. lecke - Both Hands (Mindkét kéz)



Ez hasonló a 3. leckéhez, csak itt mindkét kéz szólama elnémul, így egyszerre mindkettõt
begyakorolhatjuk. Ide csak akkor kapcsoljunk át, amikor a 3. leckét már jól elsajátítottuk! A
kétkezes játékot a ritmussal és a kijelzõn feltûnõ hangokkal összhangban tartjuk.

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.

2  Az {L} (bal) és {R} (jobb) gomb együttes lenyomásával kiválasztjuk a 4. leckét.

3 Játsszunk a songhoz mindkét kézzel!

A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzõn láthatók a megfelelõ hangok. Ebben
a leckében mi játsszuk az egész zeneszámot.

Grade (Minõségi fokozatok)

A funkcióhoz tartozik a minõségi ellenõrzés is, amely figyeli és értékeli a játékunkat
gyakorlás közben. A minõség alapján a hangszer négy fokozatban értékeli munkánkat: "OK",
"Good" (jó), "Very Good" (nagyon jó) és "Excellent" (kitûnõ). Ha a Talking-funkció él, a
hangszer az értékelést ki is mondja.

1 Kiválasztjuk a Grade-funkciót az {OVERALL}-gombbal, amelyet addig nyomunk,
amíg a kijelzõn meg nem jelenik a "GRADE" szó. 

          A "Grade" a hangszer alapbeállítása szerint mindig mûködik.

2  A funkciót be- és kikapcsolhatjuk a {+}/{-}-gombokkal.

                             Talking (Beszéd)                       40.oldal

Ennél a funkciónál a hangszer "szól" hozzánk a hangszórón át,
közli az értékelést, valamint bemondja a leckék címét és a

funkciókat.
1 Kiválasztjuk a Talking-funkciót az {OVERALL}-gombbal, amelyet addig 
nyomunk, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a "TALKING" szó.

 A "Talking" a hangszer alapbeállítása szerint mindig mûködik.

2  A funkciót be- és kikapcsolhatjuk a {+}/{-}-gombokkal.

A "Talking" funkció az alábbiakat "közli":
•DJ
•LESSON1
•LESSON2
•LESSON3
•LESSON4

•OK
•Good
•Very good

•Excellent

Dictionary

                      Dictionary (Akkordkönyv)             41.oldal

Itt egy beépített "akkordkönyvrõl" van szó, amely megmutatja az
akkordok egyes hangjait. Ez nagy segítség az akkordok gyors

megtanulásához.

1 Megnyomjuk a {Dict.}-gombot.
2 Meghatározzuk az akkord alaphangját. Megnyomjuk a billentyûzeten azt a ROOT-

billentyût (a kezelõfelületen látható), amely a kívánt alaphangnak felel meg. A 



példában ez a G hang.
3 Meghatározzuk az akkordtípust (dúr, moll, szeptim stb.) Lenyomjuk azt a CHORD

TYPE-billentyût, amely megfelel az akkordtípusnak (a kezelõfelületen látható). A 
példában ez az M7, azaz dúr-szeptim akkord.

A kijelzõn látható az akkord neve és a hangok, mind a kottában, mind a billentyûzeten.
 Némely akkordnál nem látható minden hang a kijelzõ hangvonalain, hely hiányában.

4 Leütjük az akkordot. Nyomjuk le az akkordot a kijelzõnek megfelelõen a 
billentyûzet kíséreti szakaszán. Az akkordnév villog, ha a megfelelõ billentyûket 
fogtuk le (és felhangzik egy dallam, amellyel a hangszer "gratulál") (Számos akkordot a
hangszer megfordított formában is felismer.)

A funkcióból a {Dict.}-gombbal léphetünk ki.

A stílusok kiválasztása és megszólaltatása
A Style üzemmód dinamikus ritmus/kíséret mintákat kínál, a

mintához illõ hangszín-beállításokkal együtt, különbözõ népszerû
zenei irányzatokhoz.

100 stílusból választhatunk. Mindegyik "szekciókból" áll: Intro (bevezetés), Main (fõrész) A
és B (két betéttel) és Ending (lezárás). Ezeket játék közben tetszés szerint lehívhatjuk.
Az automatikus kíséret izgalmas hangszeres kíséretet biztosít. Ezt a játszott akkordok
vezérlik. Az automatikus kíséretnél a billentyûzet két részre oszlik: a jobb oldal a dallamé, a
bal (F#2 és attól balra) a kíséreté.
A Style üzemmódban találunk még egy akkordjátékot segítõ részleget, amely megkönnyíti az
akkordok megtanulását és lejátszását (Dictionary) úgy, hogy a kijelzõn láthatjuk a hangokat,
amelyeket le kell ütnünk.

Egy stílus kiválasztása és megszólaltatása

1          STYLE üzemmódra kapcsolunk a {STYLE}-gombbal.
2          Kiválasztjuk a stílus számát a számgombokkal. Az alapkategóriák listája a 
fedõlapon látható.

Akár a hangszíneknél, nemcsak a számgombokkal választhatjuk ki a stílust, hanem 
válthatunk az eggyel feljebb vagy lejjebb lévõre a {+}/{-} gombokkal.

A kíséret megszólaltatása

Az alábbi kezelõfelületi gombokkal vezéreljük a kíséretet:  ábra a 43.oldalon!

            
           ACCOMPANIMENT ON/OFF Ezzel kapcsolhatjuk be és ki az 

automatikus basszus/akkord kíséretet.
          SYNC START Ezzel kapcsoljuk be és ki a szinkron start 

funkciót.
          START/STOP Ezzel kapcsoljuk be és ki a kíséretet.
          INTRO/ENDING Ezzel vezéreljük a bevezetõ és záró 

szakaszokat.
          MAIN/AUTO FILL Ezzel váltunk az A és a B fõrész között. A 

részek közötti váltás elõtt automatikusan egy 
Fill-in ritmusmintát fûz be hangszer.



1 Bekapcsoljuk az automatikus kíséretet az {ACCOMPANIMENT ON/OFF}-
gombbal.

2 Elindítjuk a kíséretet.

      Erre több lehetõségünk is van:
 Megnyomjuk a {START/STOP}- gombot. A ritmus ekkor közvetlenül indul basszus-

és akkordkíséret nélkül. Az éppen kijelölt Main-szekció (A vagy B) utána indul.
A Main-szekciót még a START/STOP elõtt kijelölhetjük a megfelelõ gombbal

(MAIN/AUTO FILL).

 Indítás Tap Tempóval
Ezzel a funkcióval elõre megadhatjuk az automatikus kíséret tempóját. Egyszerûen

négyszer (3/4-es tempónál háromszor) ráütünk a gombra a kívánt tempóban, és a kíséret
az ennek megfelelõ tempóban indul. A módszert játék közben is használhatjuk, ha a
kívánt tempóban kétszer ráütünk a {TEMPO/TAP}-gombra.

 Szinkronizált start
Ez lehetõvé teszi, hogy a ritmus és a kíséret az elsõ leütésre szinkronban induljon. Ehhez a

{SYNC START}-gombot kell megnyomni (az ütéseket jelzõ oszlopok a stílusnév alatt
villogással jelzik a szinkronkészültséget), majd leütni az elsõ billentyût. (Ha az
automatikus kíséret be van kapcsolva, a bal oldalon kell leütni egy billentyût ill. játszani
egy akkordot.)

      A taktusütések kijelzése
        A kijelzõnek ez a része a songok és stílusok megszólaltatása közben praktikusan és könnyen 

érthetõen mutatja a ritmust. A villogó tapsoló kezek a hangsúlyos és hangsúlytalan ütéseket az
alábbiak szerint mutatják:

Összeütött kezek csillaggal:        Az elsõ hangsúlyos ütés
Széttárt kezek:        Hangsúlytalan ütés

                 Összeütött kezek csillag nélkül:        További hangsúlyos ütés az elsõ után

               Start bevezetéssel
            Minden stílushoz tartozik egy bevezetés, azaz Intro-szekció, amely két vagy négy ütem

hosszú.  Az automatikus kíséret használatánál több Intro különleges akkordváltásokat 
és díszítéseket is tartalmaz.

  1) Megnyomjuk a {MAIN/AUTO FILL}-gombot, hogy kijelöljük a fõrészt, amely a 
      bevezetés után fog következni. A kijelzõ mutatja az A vagy B MAIN-részt.
  2) Megnyomjuk az {INTRO/ENDING}-gombot.
      Az Intro és a kíséret indul, ha megnyomtuk a {START/STOP}- gombot.

     Szinkronizált start bevezetéssel
       A SYNC START-funkciót egy különleges bevezetéssel kombinálva is alkalmazhatjuk.

1) Megnyomjuk a {MAIN/AUTO FILL} gombot, hogy kijelöljük a fõrészt, amely a  
     bevezetés után fog következni.
2) Megnyomjuk az {INTRO/ENDING}-gombot.
3) Ezután a {SYNC START}-gombot kell megnyomni, majd leütni az elsõ billentyût. (Ha



az     automatikus kíséret be van kapcsolva, a bal oldalon kell leütni egy billentyût ill. játszani  
    egy akkordot.)

3 Akkordokat játszunk az automatikus kíséret alkalmazásával. Ha bal kézzel 
próbaképpen néhány akkordot játszunk, megfigyelhetjük, hogyan változik a kíséret 
minden akkordnál.

 Tipp: Az automatikus kíséret valamennyi fenti indítással mûködik. A funkciót az 
ACCOMPANIMENT ON/OFF gombbal bekapcsolhatjuk, bármelyik kezelési lépésnél, így 
dinamikus ritmusszünetekkel drámai hatást lehet elérni.

 A kíséret szakaszán játszott akkordokat a hangszer kikapcsolt kíséretnél is felismeri és 
megszólaltatja. Ilyenkor a bal oldalon basszust és akkordokat játszunk, míg jobb oldalon dallamot.

4 A kíséretet leállítjuk.
            Erre három lehetõségünk is van:

 Megnyomjuk a {START/STOP}-gombot. A ritmus és a kíséret azonnal leáll.

 A szám "lekerekítése" egy záró résszel. Megnyomjuk az {INTRO/ENDING}-
gombot. A kíséret a zárás után áll le.

 Ha a zárlatnak fokozatosan lelassulva (ritardando) kell lecsengenie, nyomjuk meg az 
{INTRO/ENDING}-gombot gyorsan kétszer egymás után!

 Megnyomjuk a {SYNC START}-gombot.  Ekkor a kíséret azonnal leáll, és ismét 
szinkronkészültségre kapcsol, így a kíséret ismét indítható egy akkord vagy egy billentyû 

leütésével a kíséreti oldalon.

A tempó megváltoztatása
 
A stílus tempója beállítható 40 - 240 negyed/perc tartományon belül. A beállítás módját l.
elõbb.

 Minden stílushoz tartozik egy standard tempó. Ha leállított kíséret mellett egy másik stílust választunk, a
tempó automatikusan az új stílus gyárilag beállított értékére áll be. Ha azonban játék közben választunk másik
stílust, megmarad az aktuális tempó.
 A tempót játék közben a Tap Tempo-funkcióval is beállíthatjuk, így az új tempót azonnal halljuk is.

Kíséreti szekciók (Main A, B és a fill-in-ek)

Mialatt a kíséret szól, fellazíthatjuk ritmusvariációkkal a {MAIN/AUTO FILL}-gomb
segítségével. Automatikusan felhangzik a fill-in-szekciók (ritmikus ütõs betét) egyike, amely
tisztán átmegy a következõ szekcióba. Pl. egy MAIN A szekció végén megnyomjuk a gombot,
ekkor a hangszer bejátszik egy Fill-in- ritmusmintát, majd következik a MAIN B szekció.
A MAIN A és B szekcióval indíthatjuk is a  ritmust, ha még a stílus beindítása elõtt
megnyomjuk a {MAIN/AUTO FILL}-gombot.
 Ha az egyik zongorastílust választjuk (081 - 100), a ritmushangzások és a fill-in-ek nem állnak rendelkezésre.

A Fill-in ritmusmintákról                                                                                       ábra a 47. oldalon

•Ha a {MAIN/AUTO FILL}-gombot a 4 taktusütés elõtt megnyomjuk, a fill-in azonnal
felhangzik, ezután az újonnan kijelölt szekció eleje következik. 

•Ha a {MAIN/AUTO FILL}-gombot egy taktus utolsó ütésénél nyomjuk meg, a fill-in a
következõ taktus elsõ ütésénél indul.

A kíséret hangerejének beállítása



A kíséret hangereje szükség szerint megváltoztatható 000 és 127 közötti tartományban. Az
itteni beállítás csak a stílus hangerejére vonatkozik.

1 Az  {OVERALL}-gombbal kiválasztjuk az ACMP VOLUME funkciót. A kijelzõn
megjelenik az "AcmpVol" rövidítés.

2 Megváltoztatjuk az értéket. Ez a megszokott módon történik: a számgombokkal 
vagy a {+}/{-} gombokkal. Az utóbbi gombokat folyamatosan lenyomva az értékek 
folyamatosan emelkednek vagy csökkennek.
A gyári értéket ("110") visszaállíthatjuk a {+}/{-} gombok egyidejû megnyomásával.
 A kíséret hangereje csak a Style üzemmódban változtatható meg.

Akkordjáték automatikus basszus/akkord kísérettel - Multi Fingering
Amikor be van kapcsolva,  az  automatikus  kíséret  bizonyos akkordkonvenciókra alapozva,
automatikus basszus- és akkordkíséretet képez, amelyhez játszunk. A kíséret akkordjait úgy
válthatjuk, hogy leütünk billentyûket a kíséret oldalán. Ezt kétféleképpen tehetjük: Egyujjas
módszerrel  és  normál  akkordfogással.  Az  egyujjas  variációnál  akkordokat  egy,  két  vagy
három billentyû leütésével  játszhatunk.  A másik változatnál  az akkordokat  normál  módon
fogjuk  le.  Az  akkordokat  tetszés  szerint  bárhogy  leüthetjük  -  a  hangszer  meg  tudja
különböztetni a két akkord lefogási módot, és alkalmas kíséretet nyújt hozzá.
 Egyujjas akkordok
Ezzel a módszerrel dúr-, moll-, szeptim- és moll-szeptim-akkordokat egyszerûen
szólaltathatunk meg. Az eredeti útmutató 48. oldalán látható, hogyan lehet a négy akkordfajtát
egyszerûsítve lefogni. A példákon C-dúr akkordokról van szó, de ugyanez érvényes a többi
hangnemre is. B?7 például úgy hangzik, mint B? és A.

Dúr-akkord: Az akkord alaphangját (a "tonikát") ütjük le.
Moll-akkord: Az akkord alaphangját és a következõ balra esõ fekete billentyût ütjük 

 le.
Szeptim-akkord: Az akkord alaphangját és a következõ balra lévõ fehér billentyût ütjük 

 le.
Moll-szeptim-akkord: Az akkord alaphangját, valamint a következõ balra lévõ fehér és 

        fekete billentyût ütjük le.

 Normál akkordjáték (Fingered)
Az eredeti útmutató 48. oldalán láthatjuk, mely akkordokat ismer fel és szólaltat meg a
hangszer. A példa a C-dúr hangnemen alapul.
Az eredeti útmutató 48. oldalán látható akkordlistához fûzött megjegyzések a
következõk:
 A hangszer az akkordok megfordítását is felismeri (pl. ha C-E-G akkordot G-E-C-ként játszunk). Az
akkordok felismerésére az alábbi szabályok érvényesek:
- A moll-szext akkordokat a hangszer csak alaphelyzetben ismeri fel. A megfordításokat moll-szeptim
akkordként, szûkített kvinttel együtt, értelmezi.
- A bõvített és szûkített szeptimakkordok megfordításakor a hangszer a legmélyebb hangot tekinti alaphangnak.
- A szûkített kvinttel játszott szeptimakkordokat az alaphanggal, vagy a szûkített szeptimeket mint a legmélyebb
hangot fogja a hangszer megszólaltatni.
- A bõvített és szûkített szeptimakkordokat a hangszer egyszerûen felemelt és leszállított akkordként értelmezi.
-A hangszer az alábbi akkordokat nem ismeri fel:h-moll-szext, b-moll-szext, bõvített h-dúr

  Mi az az akkord?


Az  egyszerû  válasz:  legalább  három,  egyszerre  megszólaló  hang  ad  egy  akkordot.  (Két
egyszerre  megszólaló  hangot  harmóniának  nevezünk.)  A  hangközöktõl  függõen  lehet  az
akkord jó hangzású (harmonikus) vagy kellemetlenül hangzó (disszonáns).
Az eredeti útmutató 46. oldalán lévõ felsõ rajzon egy harmonikus hangzású akkord látható. A
hármashangzat a legelterjedtebb akkordfajta.



A három hang közül  a  legmélyebb az  ún.  alaphang.  Ez,  más  néven  a  tonika,  az  akkord
legfontosabb hangja, mert ez adja meg a "hangnemet", és ez alapozza meg, hogyan érzékeljük
a többi akkordhangot.
Az akkord második hangja négy félhanggal magasabban fekszik,  mint az elsõ, a harmadik
pedig három félhanggal a második felett. Ha az alaphangot megtartjuk, és a másik kettõt egy
félhanggal feljebb vagy lejjebb toljuk,  azaz megemeljük vagy leszállítjuk,  négy különbözõ
akkordot kapunk: az ábrán egy dúr, egy moll, egy bõvített és egy szûkített akkord látható.
Az akkordhangok "helyzete" is megváltoztatható,  pl. az akkord játszható más hangsorrenddel
("megfordítás"),  vagy  másik  oktávban,  anélkül,  hogy  az  akkord  alapvetõ  jellegén
változtatnánk.
Így  szépen  hangzó  harmóniákat  varázsolhatunk  elõ.  A  harmóniák  és  akkordok  a  zene
alapelemei.  Különbözõ  akkordfajtákkal  és  azok  sorrendjével  különbözõ  érzelmeket  és
hangulatokat adhatunk vissza a zenében.

  Az akkordnevek írása


Az akkordnevek  olvasása  és  írása  egyszerûen  megtanulható,  és  a  zenélés  egyik  alapvetõ
tudnivalója.  (A továbbiakban a leírások az elektronikus hangszereknél megszokott  angolos
írásmódot használjuk, ahol a h-t B-val, a b-t Bb-vel jelölik.) Az akkordokat gyakran egyfajta
"gyorsírással"  jelölik,  amely  alapján  könnyen  azonosítható  (emellett  megvan  az  a
szabadságunk, hogy az akkordot megfordítva játsszuk). Ha egyszer elsajátítottuk a harmónia-
és akkordtan alapjait, gyerekjáték lesz az egy zeneszámban használt akkordok lejegyzése.
Az akkord alaphangját nagybetûvel jelöljük. Ha felemelt vagy leszállított  hangról van szó,
ennek jelét a hang után tesszük. Az akkord típusának rövidítését kisbetûvel utána írjuk:

C dúrakkord
Cm mollakkord
Caug bõvített akkord
Cdim szûkített akkord

Egy fontos pont: az akkordok egymás fölé helyezett hangokból állnak, és ezek a hangok az
akkordnevekben a típus rövidítésével és némelykor egy számmal azonosítható. A szám  az
alaphanghoz  viszonyított  hangközt  jelöli.  Pl.  "m6"  moll-akkord  szexttel,  "M7"  dúrakkord
nagy szeptimmel.

A hanglétra hangközei

Az eredeti útmutató 50. oldalának ábrái illusztrálják a hangközöket és az akkordtípusokat.

A Multi Pad-ek

Ezekkel gombnyomásra zenei és ritmikai frázisokat iktathatunk be játék közben. Összesen 40
frázisból választhatunk, tíz sorozat négyet-négyet tartalmaz belõlük. Ezek az aktuális
tempónak megfelelõen, a kísérõ akkorddal összhangban hangzanak fel (mint Style-, mind
Song-üzemmódban).

1  Elõhívjuk az OVERALL-menü Multi Pad-funkcióját. Megnyomjuk az 
{OVERALL}- gombot, amíg a kijelzõ nem a MULTI PAD-re mutat.
2 Kiválasztjuk a sorozatot a számgombokkal vagy a {+}/{-} gombokkal. A gyors 

váltáshoz ezeket lenyomva is tarthatjuk. A bankok listáját az eredeti útmutató 46. 
oldalán találjuk.

3  Bejátsszuk a Multi Pad-et az egyik Pad-gomb megnyomásával. Ekkor a frázis 



megszakítás nélkül elhangzik. A gomb többszöri gyors megnyomása "dadogó effektet"
idéz elõ.

  Song- ill. Style-üzemmódban a dallamos pad-frázisok a mindenkori akkordváltásokhoz
igazodnak. Minden hangzás igazodik az aktuális tempóhoz is. Ha az OTS-funkció él,
automatikusan a stílushoz illõ Multi Pad-bankok aktiválódnak. Ez érvényes a DJ- és a
Portable Grand-funkcióra is.

     DJ-játéknál egyaránt játszhatunk a Multi Pad-eken és a billentyûkön.

                               MIDI                                52.oldal

A hangszer hátoldalán MIDI IN és OUT aljzatokat találunk.

 Mi a MIDI ?
A MIDI a "Musical Instrument Digital Interface" rövidítése, olyan csatlakozópont, amely
lehetõvé teszi a kommunikációt az elektronikus hangszerek között MIDI-üzenetek  - mint pl.
hangok, vezérlõ üzenetek, programváltás-üzenetek stb. - cseréje útján.
Ahhoz, hogy két berendezés egymással kommunikálni tudjon, össze kell kötni õket egy MIDI-
kábellel. Pl. a PSR-175 MIDI IN és MIDI OUT aljzatát összekötjük egy szekvencer MIDI
OUT és MIDI IN aljzatával, így a hangszer által létrehozott zenei adatokat felvehetjük és
lejátszhatjuk.
A hangszerek kommunikációja "üzenetek" azaz MIDI-adatok adásával és vételével történik. A
küldõ hangszer az adatokat általában a tizenhat csatorna egyikéhez rendeli, és a MIDI-kábelen
továbbítja. A kábel maga azonban nem oszlik tizenhat csatornára. Ezért, akárcsak a tévénél, a
vevõ készülék csatornáját is be kell állítani. Ha a küldõ és a vevõ berendezés csatornái
nincsenek összhangban egymással, a két berendezés "nem érti meg" egymást.

 Mire használható a MIDI?
Az eredeti útmutató egy egyszerû, de jól használható példát mutat: a hangszert összekötjük
egy Yamaha QY-70 szekvencerrel a hangszer játékadatainak rögzítése és lejátszása céljából.

Mielõtt megindulna a szekvencerrel történõ felvétel, nyomjuk meg egyszer vagy kétszer
az ACMP-gombot, hogy meggyõzõdjünk róla, a megfelelõ beállítások kerülnek adásra.

 - A PortaTone-nál a következõ csatornák alkalmasak MIDI-vételre: 1,2,3,4,5,6,7,10. Az adócsatornák
kiosztása a következõ:

1: Játék a billentyûkön, harmóniaadatok
2: Basszusadatok

 
   MIDI-aljzatok
Hogy a berendezések egymás között MIDI- adatokat tudjanak cserélni, össze kell õket
kapcsolni kábellal. A PSR-175 hátoldalán találhatók a MIDI- aljzatok.

MIDI IN Veszi a MIDI- adatokat más berendezésektõl.

MIDI OUT MIDI- adatok formájában játékinformációkat küld más MIDI- 
               berendezéseknek.



3: Akkordadatok
4 - 7: Egyéb adatok
10: Ritmusadatok

- Olyan felvett darabokat, amelyek forrása a PortaTone, lehetõleg azzal is játsszunk le! Máskülönben
elképzelhetõ, hogy a hangzás nem lesz kifogástalan. Csatolt hangforrásnál elképzelhetõ, hogy a hangok más
oktávban hangzanak fel.
- Songlejátszás közben nem lehet MIDI-adatokat küldeni.
- Ne használjunk 15 méternél hosszabb MIDI-kábelt, mert ez átviteli zavarokat okozhat!
 A PSR-175 rendelkezik egy külön funkcióval a MIDI-adatokhoz tartozó hangok kijelzésére (csak 1.
csatorna)

                          Hibakeresés                53.oldal

Probléma Lehetséges ok/Elhárítás
Bekapcsoláskor a hangszóró "plottyanó" hangot
ad.

Normális jelenség.

Mobiltelefon használatakor recsegés lép fel. Ha a közelben mobiltelefon van, az zavarhatja a
hangszert. Kapcsoljuk ki a telefont, vagy menjünk
messzebb a hangszertõl telefonálás közben!

A billentyûkön való játékkor vagy egy song
lejátszásakor nincs hang.

Ellenõrizzük, nincs-e valami bedugva a
PHONES/OUTPUT aljzatba. Amikor fejhallgatót
használunk, a hangszórók nem szólnak.

A billentyûzet jobb oldalán játszva nincs hang. A Dictionary-funkció használatakor a jobbkezes
billentyûk csak az akkord alaphangjának és
típusának megadására szolgálnak.

A hangszín vagy ritmus torzan szól vagy túl halk. Lemerülõben van az elem. Cseréljük ki!

Az automatikus kíséret az {ACCOMPANIMENT
ON/OFF} megnyomására sem indul.

Mielõtt indítanánk a kíséretet, ellenõrizzük, hogy
STYLE-üzemmódban vagyunk-e! Ha nem,
nyomjuk meg a {STYLE}-gombot!

A Multi Pad frázisai nem szólalnak meg teljes
egészükben.

A PSR-175 egyszerre max. 16 hangot tud
megszólaltatni. Ha Multi Pad-et játszunk be,
miközben egy stílus vagy egy song szól, ez
utóbbiak annyi hangot foglalnak el, hogy a Multi
Pad már nem tud teljes egészében megszólalni.

Nem az összes egyszerre leütött billentyû ad
hangot.

A hangszer többszólamúságának kereteit túlléptük.
A PSR-175 egyszerre max. 16 hangot tud
megszólaltatni, ebben benne vannak a Split-,
automatikus kíséret-, songhangok is. A határt
túllépõ hangok nem szólalnak meg.

A kíséret nem jól szól. Jól van beállítva a hangerõ? (ACMP VOLUME)

Egy zongorajáték-stílusnál (081 - 100) nem hallani
a ritmust.

Teljesen normális. E stílusokat ütõs és
basszuskíséret nélkül programozták, csak
zongorakíséret tartozik hozzá. A stílus kísérete
csak akkor hallható, ha az automatikus kíséret be
van kapcsolva, és kíséret oldalán billentyûket ütünk
le.



A kottavonalakon és a billentyû képén ábrázolt
hangok nem felelnek meg a ténylegesen
játszottaknak.

Amikor bekapcsoljuk az automatikus kíséretet, 
a kijelzõ a billentyûzet kíséreti részén játszott
akkordok hangjait mutatja. Ha egy akkordot az
egyujjas módszerrel vagy megfordítva játszunk, az
akkord kijelzése helyes lesz, még ha a kijelzõ nem
a leütött billentyûket mutatja is.

A hangszín hangzása változik a hangok közötti
átmenetben.

Az AWM hanggenerátor felvett hangmintákon
alapszik. Bizonyos átmeneteknél csekély
hangzásváltozatok elõfordulhatnak.


