YAMAHA PortaTone
PSR-275
PSR-273
Használati útmutató
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ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük a használatba vétel előtt figyelmesen elolvasni!
 FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, hogy megelőzze a súlyos sérülés, esetleg
halálos baleset, áramütés, rövidzárlat miatt keletkező károsodás vagy tűz veszélyét!
Áramellátás/Hálózati adapter

• A hangszert kizárólag az előírt hálózati feszültségű árammal működtessük! Ennek értéke a hangszer
típustábláján látható.
• Csak az előírt (PA-3C, PA-3B vagy azonos értékű, a Yamaha által ajánlott) adapter használható. Nem
megfelelő adapter alkalmazása károsodáshoz vagy túlmelegedéshez vezethet.
• Rendszeresen ellenőrizzük a villásdugót, és távolítsuk el róla a szennyeződést!
• Az adapter kábelét soha ne helyezzük meleg helyre, pl. fűtőtest közelébe, ne hajlítsuk meg túlságosan, ne
tegyünk rá nehéz tárgyakat és ne fektessük le ott, ahol ráléphetnek, belebotolhatnak vagy áthajthatnak rajta!

Ne nyissuk fel a hangszert!

• 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.

Óvjuk a nedvességtől!

• Ügyeljünk rá, hogy a hangszerre ne essen rá az eső, ne használjuk víz közelében vagy nedves környezetben,
és ne helyezzünk rá folyadékot tartalmazó edényt, amely kiborulhat, és a folyadék befolyhat a nyílásokon!
• Tisztítás előtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves kézzel!

Tűzveszély!

• Ne helyezzünk égő tárgyat, pl. gyertyát a hangszerre, mert felborulhat és tüzet okozhat!

Ha valamilyen, a normálistól eltérő jelenséget észlelünk...

• 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 ellenőriztessük a
berendezést szakemberrel!

 VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket, a
hangszer vagy más tárgyak károsodását!
Áramellátás/Hálózati adapter

• Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
• Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval (T-dugó)! Ez rontja a hangminőséget, a konnektor
pedig túlmelegedhet.
• Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!

Áramellátás elemmel

• Az elemeket úgy helyezzük be, hogy a polaritásuk a jelzésnek megfelelő legyen! Ellenkező esetben az elemek
túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak vagy kifolyhat belőlük a sav.
• Az összes elemet egyszerre kell kicserélni. Nem szabad többféle elemtípust vegyesen használni, mert az
elemek túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak vagy kifolyhat belőlük a sav.
• Ne dobjuk az elemeket tűzbe!
• Ne próbáljunk újra feltölteni egyszeri használatra gyártott elemeket!
• Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, vegyük ki az elemeket, nehogy kifolyjon
belőlük a sav!
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• Olyan helyen tartsuk az elemeket, ahol gyermekek nem férnek hozzájuk!
• Ha az elemek folynak, kerüljük az érintkezést a folyadékkal! Ha mégis a kezünkre, a szemünkbe vagy
szánkba kerülne, azonnal mossuk le bő vízzel, és forduljunk orvoshoz! Az elem folyadéka maró hatású,
látáskárosodást és bőrsérüléseket okozhat.

Üzembe helyezés

• Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsőséges hőhatásoknak (pl. ne tartsuk fűtőtest
közelében vagy napon álló, lezárt járműben), mert a kezelőfelület megolvadhat vagy károsodhatnak a belső
részek!
• Ne használjuk a hangszert elektromos berendezések, pl. tévé, rádió vagy hangszóró közelében, mert ez
zavarokat okozhat az utóbbiak működésében!
• Ne tegyük a hangszert olyan helyre, ahonnan lebillenhet!
• Mielőtt megmozdítanánk a hangszert, húzzuk ki az összes kábelcsatlakozást!
• Csak az előírt állványt használjuk! A szereléshez a hangszerrel szállított csavarokat alkalmazzuk!
Máskülönben a hangszer megsérülhet vagy felborulhat.

Csatlakozások

• Mielőtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit! Bekapcsolás
előtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!

Karbantartás

• Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert, tisztítószert vagy
ezzel átitatott tisztítókendőt!

Kezelés

• Ne dugjuk be az ujjunkat a hangszer nyílásaiba!
• Ne dugjunk be papírt, fémdarabokat vagy más tárgyakat a kezelőfelület vagy a billentyűzet nyílásaiba! Ha
ilyesmi megtörténne, azonnal kapcsoljuk ki a hangszert és húzzuk ki a dugót a konnektorból! A hangszert
ezután ellenőriztetni kell egy szakképzett Yamaha-szerelővel.
• Ne tegyünk vinil, műanyag vagy gumi tárgyakat a hangszerre, mert elszíneződhet a kezelőfelület vagy a
billentyűzet!
• Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne nyomjuk túl nagy erővel a
gombokat, billentyűket és csatlakozókat!
• Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerővel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha halláscsökkenést vagy
fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!
A Yamaha nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a hangszer helytelen kezeléséből vagy
átalakításából fakadnak, sem az adatok elveszéséért.
Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!
Még ha a hangszer STANDBY állapotban van is, fogyaszt bizonyos mennyiségű áramot, ezért ha hosszabb ideig
nem használjuk, húzzuk ki az adaptert a konnektorból!
Az elemek kidobásánál ügyeljünk a helyi előírások betartására!
• A használati útmutató ábrái csak szemléltetésül szolgálnak, a hangszer kijelzőjének képe esetenként eltérhet
ezektől.
• Amennyiben nem áll más a szövegben, a kezelőfelület, a billentyűzet és a kijelző ábrái a PSR-275-ről
származnak.

 A hangszer az alábbi zeneszámot tartalmazza:
Cím:
An Englishman in New York
Szerző: Sumner 0590545
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Jogtulajdonos: G M SUMNER LTD
FIGYELEM! Minden jog fenntartva; a zeneszám engedély nélküli soksorosítása, nyilvánosság előtti előadása
vagy lejátszása szigorúan tilos!
 A szerzői jogok védelme
Ez a termék számos olyan számítógépes programot és adatot tartalmaz, amelyeket a Yamaha saját szerzői joga
vagy a másoktól megvásárolt használati engedély véd. Ez a szerzői jog által védett anyag felöleli az összes
szoftvert, a stílusfájlokat, a MIDI-fájlokat, a WAVE-adatokat és hangfelvételeket. Ezek engedély nélküli
felhasználása, eltekintve a magántermészetűtől, sérti a szerzői jogokat, és bűncselekménynek minősül. TILOS
EZEKRŐL ILLEGÁLIS MÁSOLATOKAT KÉSZÍTENI, EZEKET FELHASZNÁLNI VAGY TERJESZTENI!
 Márkajelzések
• Apple és Macintosh az Egyesült Államokban és más országokban az Apple Computer, Inc. bejegyzett
márkajele.
• Windows a Microsoft® Corporation bejegyzett márkajelzése.
Minden további márkajelzés tulajdonosa birtokát képezi.
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Szívélyes üdvözletünk!
Ön most egy YAMAHA PSR-275/273 PortaTone hordozható keyboard büszke tulajdonosa. A
hangszer egyesíti a legkorszerűbb funkciókat, a kiváló hangzást és a szokatlanul egyszerű
kezelést. Átlagon felüli felszereltségének köszönhetően a PSR-275/273 lenyűgözően kifejező
és sokoldalú hangszer.
Az első játék közben olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy a hangszerben rejlő
lehetőségeket minél teljesebben ki tudja használni!

A legfontosabb tulajdonságok
A PSR-275/273 nagy értékű, mégis egyszerűen kezelhető keyboard, amely az alábbi
tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik:
 Hangversenyzongorától vett sztereó hangminta
A hangszer egyik különleges hangszíne a „Portable Grand Piano”, amelyet a legújabb
sztereó sampling technikával vettek fel és a Yamaha AWM (Advanced Wave Memory)
hangképző rendszerével kerül reprodukálásra.
 Billentésdinamika
A kezelőfelületen be- és kikapcsolható, a természetesnek megfelelő billentésérzékenység
(Touch Response) kifejezőbbé teheti játékunkat. Ez a funkció egy dinamikaszűrővel
működik együtt, amely a hangszín jellegét a billentés erősségétől függően változtatja –
akárcsak egy akusztikus hangszernél!
 Yamaha Education Suite
A Yamaha újdonsága a tanulást segíti elő. Megkönnyíti és érdekesebbé teszi a zenetanulást és
gyakorlást.
 One Touch Setting (Egyérintéses beállítás)
Ez olyan automatikus beállítási mód, amellyel a kiválasztott stílushoz leginkább illő
hangszínt egy gombnyomással előhívhatjuk. Minden stílushoz két memóriahely tartozik,
ahová OTS-beállításokat menthetünk el, és ezeket játék közben egy gombnyomással
előhívhatjuk.
 Nagy teljesítményű erősítőrendszer
A PSR-275/273 belső sztereó erősítő/hangszórórendszere, amely kiemeli a basszusokat,
különösen jó minőségű hangzással szolgál.
 GM System Level 1
Ez a MIDI-szabvány továbbfejlesztése, amely biztosítja, hogy bármely GM-kompatibilis
zenei adat valósághűen szólaljon meg különböző gyártók GM-hangszerein. A GM-logó jelzi
a kompatibilitást.
 XG Lite
Mint a nevéből is sejthető, az „XGlite” a Yamaha XG-hangképző rendszerének
egyszerűsített változata. Természetesen valamennyi XG-songadat lejátszására képes, de a
hangzás a kevesebb vezérlő paraméter és effekt miatt eltérhet az eredetitől.
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Kezelőelemek és csatlakozópontok
Előlap
1, [STAND BY/ON] - Be/kikapcsoló.
2, [MASTER VOLUME]-szabályozó - Összhangerő-szabályozó.
3, [TOUCH]-gomb - A TOUCH (billentésérzékenység) be/kikapcsolására és az ütemmérték
beállítása kijelzőjének előhívására szolgál.
4, [Dict.]-gomb - A Dictionary, azaz akkordkönyv-funkció be- és kikapcsolására szolgál.
5, LESSON [L] (bal) és [R] (jobb) - Ezekkel indítjuk be a gyakorló leckéket az illető kézhez
a kiválasztott zeneszámhoz.
6, [FUNCTION]-gomb – Ezzel hívjuk be a FUNCTION üzemmódot, és mentjük el a FlashROM memóriába a pillanatnyi kezelőfelületi beállítást.
7, [DEMO]-gomb - A demoszámok lejátszására szolgál.
8, [PORTABLE GRAND]-gomb - Ezzel hívjuk elő a Grand Piano-hangszínt, és egy sajátos
Piano-songot és -stílust.
9, [METRONOME]-gomb - Ezzel kapcsoljuk be/ki a metronómot.
10, [PC]-gomb - Ezzel a megadott MIDI-beállításokat bármikor elmenthetjük és behívhatjuk,
elérve ezzel a hangszer és egy másik MIDI-berendezés vagy egy számítógép optimális
együttműködését.
11, Számgombok, [+/ON] és [-/OFF] gombok - Ezekkel választjuk ki a hangszíneket,
songokat, stílusokat, végzünk el beállításokat, válaszolunk a kijelzőről érkező kérdésekre.
12, [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
működteti.
13, [SYNC START]/[PAUSE]-gomb - Ezzel kapcsoljuk be és ki a szinkronizált start
funkciót. Song-üzemmódbn a lejátszás átmeneti felfüggesztésére szolgál.
14, [START/STOP]-gomb - Stílus üzemmódban az automatikus kíséret indítására és
leállítására, Song üzemmódban a lejátszás indítására és leállítására szolgál.
15, [INTRO/ENDING]/[REW]-gomb - Stílus üzemmódban a bevezető (Intro) és záró
(Ending) részt vezéreljük vele. Song üzemmódban visszacsévélésre használjuk.
16, [MAIN/AUTO FILL]/[FF]-gomb - Stílus üzemmódban ezzel váltjuk a kísérő
szekciókat és vezéreljük az Auto Fill-funkciót. Song üzemmódban előre mozoghatunk a
zeneszámon belül.
17, [TEMPO/TAP]-gomb - Ezzel hívjuk elő a tempó beállítást, amelyet utána elvégezhetünk
a számgombokkal vagy a [-]/[+] gombokkal. A tempót azonban megadhatjuk a gomb
bizonyos ritmusban történő ütögetésével is.
18,[SONG]-gomb a SONG (zeneszám) üzemmód előhívásához.
19, [STYLE]-gomb a STYLE (stílus) üzemmód előhívásához.
20, [VOICE]-gomb a VOICE (hangszín) üzemmód előhívásához. Ha lenyomva tartjuk,
behívjuk a „Melody Voice Change” funkciót, azaz dallamhangszín-váltást.
21, [HARMONY]-gomb - Ezzel kapcsoljuk be és ki a harmóniaeffektet.
22, [DUAL]-gomb – Ezzel kapcsoljuk be és ki a Dual, azaz kettős hangzást.
23, [SPLIT]-gomb – Az osztott hangszínnel való játék be- és kikapcsolása
24, [SUSTAIN]-gomb – Ezzel kapcsoljuk be és ki a sustain (hangkitartás) funkciót.
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 Hátoldal
25, PHONES/OUTPUT - Ide lehet csatlakoztatni egy sztereó fejhallgatót vagy erősítőt ill.
hangszórót.
26, DC IN 10-12V - Kapcsolóhüvely adapter (Yamaha PA-3B vagy PA-3C)
csatlakoztatásához.
27, MIDI IN és OUT - Itt köthetjük össze a hangszert más MIDI-hangszerekkel és
berendezésekkel
28, SUSTAIN-aljzat - Ide csatlakoztathatunk egy külön megvásárolható FC4 vagy FC5
pedált a sustain funkció működtetéséhez.

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

Áramellátás
Noha a PSR-275/273 áramellátása biztosítható hálózati adapterrel és elemmel egyaránt, a
Yamaha a környezetkímélő hálózati megoldást javasolja.

 Hálózati adapter használata
 Először ellenőrizzük, hogy a [STANDBY/ON]-kapcsoló STANDBY állásban van-e!
 Kössük rá a külön megvásárolható Yamaha PA-3B vagy PA-3C hálózati adapter
egyenáramú kábelét a PSR-275/273 hátoldalán lévő DC IN 10-12V aljzatára!
 Utána dugjuk be az adaptert a konnektorba!
 - Csak Yamaha PA-3B ill. 3C (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 a dugót a konnektorból, amikor a hangszert nem használjuk, vagy vihar esetén!

 Működtetés elemmel
A hangszer hat 1,5 voltos, D méretű, R20P (LR20) típusú vagy ezzel egyenértékű elemmel
vagy akkumulátorral működik. Amikor az elem már túl gyenge, problémák lépnek fel.
Ilyenkor kapcsoljuk ki a hangszert, és cseréljük ki az elemeket, mind a hatot egyszerre!
 Fordítsuk meg a hangszert, és vegyük le az alján található elemrekesz fedelét!
 Helyezzünk be a rajznak megfelelően hat elemet ill. feltöltött akkut a polaritásra ügyelve!
 Tegyük vissza a tetőt!
 - Nem szabad különböző típusú (pl. alkáli és mangán), sem új és használt elemeket egyszerre használni.
- Ha a hangszert sokáig nem használjuk, vegyük ki az elemeket, mert az elemek folyhatnak!
- Akkumulátorral az üzemidő rövidebb lehet, mint elemmel.

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 mennyiségű áramot. Ezért ha a
hangszert előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, tanácsos kihúzni az adaptert a konnektorból vagy
kivenni az elemet.
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Tartozékok és más készülékek csatlakoztatása
 Fejhallgató használata
A zavartalan gyakorláshoz vagy éjszakai játékhoz sztereó fejhallgatót használhatunk, amelyet
a hátoldali PHONES/OUTPUT-ra csatlakoztatunk. Ezután a hangszóró automatikusan
kikapcsol.
 Keyboarderősítő vagy sztereó berendezés csatlakoztatása
Bár a hangszernek van saját hangszórója, a hangzás külső erősítő és hangszóró segítségével is
kiadható. Csatlakoztatás előtt minden berendezés legyen kikapcsolva! Ezután csatlakoztassuk
a sztereó kábel egyik végét a másik berendezés LINE IN vagy AUX IN bemenetére, a másik
végét pedig a hangszer hátoldalán lévő PHONES/OUTPUT aljzatra.
 A hangszóró károsodásának megelőzésére a külső berendezések hangerejét állítsuk a minimumra! Egyébként is
célszerű a funkciók indításakor a hangerőket a minimumra állítani, és játék közben felhangosítani.

 Lábkapcsoló használata
A hátoldali SUSTAIN-aljzatra csatlakoztathatunk egy külön megvásárolható Yamaha FC4
vagy FC5 lábkapcsolót a billentyűn játszott hangok kitartására. A pedál úgy működik, mint a
tompító pedál a zongoránál - ha működtetjük, a hangok hosszabban kitartanak, míg a pedál
felengedésekor normál módon hangzanak.
 - Bekapcsolás előtt győződjünk meg arról, hogy a pedál dugója rendesen ül az aljzatban!
- A hangszer bekapcsolásakor ne működtessük a lábkapcsolót, mert ettől megfordulhatnak a be/ki
állapotokhoz rendelt funkciók!

 A MIDI-aljzatok használata
A MIDI-aljzatokkal a hangszer más MIDI-berendezésekkel köthető össze. Bővebben l.
később.

„Gyorstalpaló” bevezető

Első lépés - Hangszínek
A zongorahangszínnel való játék
Egy gombnyomással átállíthatjuk az egész hangszert [PORTABLE GRAND]-hangszínnel
való játékra.
 Megnyomjuk a [PORTABLE GRAND]-gombot. Automatikusan beáll a "Grand Piano"
(hangversenyzongora) hangszín.
 Játszunk a billentyűzeten.
Játék metronómmal
Megnyomjuk a [METRONOME]-gombot. Ugyanazzal a gombbal kapcsoljuk ki.
A metronóm beállításáról l. később.

Más hangszínek kiválasztása
A PSR-275/273 480 dinamikus és valósághű hangszínnel (Voices) rendelkezik.
 Bekapcsoljuk a Voice-üzemmódot a [VOICE]-gombbal.
 A számgombokkal vagy a tárcsával kijelölünk egy hangszínt.
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 A megfelelő kategóriát a [ ]/[ ] CATEGORY-gombokkal is kiválaszthatjuk.

 Játszunk a billentyűzeten.
A kezelőfelületi hangszínek listáját az eredeti használati utasítás 13.oldalán találjuk.

Második lépés - Songok (zeneszámok)
Songok lejátszása
A PSR-275/273 100 zeneszámot tartalmaz, ebből egy demo, amely külön a hangzás
lehetőségeinek bemutatására szolgál. További 99 segítségével gyakorolhatjuk a játékot a
LESSON-funkcióval.
A demoszám lejátszása
A hangszerben egy demoszám (001) található. Ennek alapján fogalmat alkothatunk a
valósághű hangszínekről és a dinamikus kíséretről.
 Megnyomjuk a [DEMO]-gombot.
Lejátszás közben egyszerűen átválthatunk egy másik song számára, és akkor az hangzik fel.
 Leállítjuk a lejátszást a [START/STOP] vagy a [DEMO]-gombbal.
 A PSR-275/273 rendelkezik egy demo-megszakító funkcióval, amellyel leállíthatjuk a demosongok
lejátszását. Lenyomva tartjuk a [DEMO]-gombot, és közben bekapcsoljuk a hangszert. Ezek után a [DEMO]
gomb megnyomása hatástalan marad- A demo funkció visszakapcsolásához kikapcsoljuk a hangszert, majd újból
bekapcsoljuk, de közben nem nyomjuk le a [DEMO]-bombot.

Egyetlen song lejátszása
 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 song hangerejét hozzáigazíthatjuk a billentyűzeten való játék hangerejéhez.
 A [FUNCTION]-gombot addig nyomjuk, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„SongVol” rövidítés.
 A [+]/[-]- vagy a számgombokkal beállítjuk a hangerőt.
A zeneszámok listáját az eredeti útmutató 15. oldalán látjuk.

Harmadik lépés – Zenei stílusok
A stílusok használata
Az automatikus kíséret professzionális hangszeres kíséretet nyújt játékunkhoz. Bal kézzel
akkordokat fogunk le, és a hangszer automatikusan ahhoz illő basszus-, akkord- és

10

ritmuskísérettel szolgál. Jobb kézzel dallamot játszunk, és egymagunk egész zenekart
szólaltathatunk meg!
A rajz a billentyűzet kíséreti és dallamszakaszra való felosztását mutatja.
 A helyes akkordlefogásról l. az automatikus kíséretről szóló fejezetet. A Dictionary akkordtár használatát l. az
alábbiakban.

 Megnyomjuk a [STYLE]-gombot.
 Kiválasztunk egy stílust a számgombokkal.
 Az [ACMP ON/OFF]-gombbal elindítjuk a kíséretet.

Akkordok kikeresése a „Dictionary”-ből
Ez a kényelmes funkció megtanítja, hogyan kell egy akkordot leütni úgy, hogy mutatja az
egyes hangokat.
A billentyűzet szakaszolása: C1 – B2
Akkordok bevitele
C3 – B4
Az akkordtípus megadására szolgáló billentyűk
C5 – B5
Az akkord alaphangjának megadására szolgáló
billentyűk
Megtanuljuk, hogyan kell egy akkordot lefogni
Példa: GM7-akkord (Alaphang: G, Akkordtípus: M7)
 Megnyomjuk a [DICTIONARY]-gombot.
 Meghatározzuk az akkord alaphangját (a példában ez G). Ehhez leütjük a billentyűt a
Chord Roote szakaszon.
 Meghatározzuk az akkord típusát (a példában ez M7). Ehhez leütjük a megfelelő
billentyűt a Chord Type szakaszon.
 A kijelző billentyűzetrajzán megjelölt hangokat (billentyűket) lefogjuk. Ha ezt jól
csináljuk, a rajz hangjai villognak.
 A funkcióból a [DICTIONARY] újbóli megnyomásával lépünk ki.
 Bekapcsoljuk a szinkronstartot.
 Bal kézzel játszunk egy akkordot. A stílus indul, amint játszani kezdünk a billentyűzeten,
és a kísérethez játszhatjuk a dallamot. Ha az akkordjátékhoz segítségre van szükségünk,
olvassuk el az "Akkordok kikeresése a Dictionary-ből" szakaszt!
 Kiválasztunk egy kíséreti szekciót.
Ez lehet Intro (bevezetés), Main A/B (fő rész) és Ending (záró rész).
 Leállítjuk a stílust a [START/STOP]-gombbal

A kijelző alapvető funkciói és kezelési fogások
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Az eredeti útmutató 18. oldalán látható ábrák magyarázata:
A hangerő beállítása
Elfordítjuk a [MASTER VOLUME] szabályzót. A MIN felé csökken, a MAX felé nő a
hangerő.
Cím és szám kijelzése (Song/Style/Voice)
A kijelző bal felső sarkában jelenik meg a song, stílus vagy hangszín elnevezése és száma. A
példában egy songot választottunk ki.
Funkciós beállítások és adatkijelzés
A [FUNCTION] gombbal különböző beállítási lehetőségekhez férünk hozzá:
OVERALL
általános beállítások
VOLUME
hangerő
MAIN VOICE
fő hangszín
DUAL VOICE
másodhangszín
SPLIT VOICE
megosztott billentyűzet két hangszíne
EFFECT/HARMONY
effektek
UTILITY
hasznos segédfunkciók
Az egyes funkciók kiválasztásakor a kijelző szélén lévő sorok a funkció kategóriájára
mutatnak, míg a funkció neve és értéke a kijelzőben jelenik meg.
Ha pl. a kiválasztott funkció „Transpose”, a kijelző szélén lévő nyíl az OVERALL funkcióra
mutat, miközben a kijelző legfelső sorában látható az érték és a funkció megnevezése.
Beállított értékek
● Az értékek beállításához a számgombokat vagy a [-]/[+]-gombokat használhatjuk.
A [-]-gomb egy-egy lépssel csökkenti, a [+]-gomb egy-egy lépéssel emeli az értéket. Az érték
folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez lenyomva tartjuk a [+] ill. [-]-gombot.
Negatív értékek megadásához lenyomva tartjuk a [-] gombot, és betápláljuk a számértéket.
Az eredeti útmutató 19. oldalán látható ábrák magyarázata:
Üzemmódok közötti váltás (Song,Style vagy Voice)
● A [SONG], [STYLE] vagy [VOICE]-gomb megnyomásával hívjuk be az azonos nevű
üzemmódot. A kijelző szélén lévő oszlop mutatja az aktuálisan élő üzemmódot, amelyekben
egy songot, egy stílust vagy egy hangszínt választhatunk ki.
● Amikor Song vagy Stíle üzemmódban megnyomjuk a [VOICE] gombot, a VOICE mellett
egy teli, a SONG ill. STYLE mellett egy „kiharapott” oszlop látható.
Számok bevitele
● A számértékek egyesével való megváltoztatásához a [-]/[+] gombot használhatjuk. Ha
ezeket lenyomva tartjuk, az érték folyamatosan változik.
● A számok közvetlen betáplálásához a számgombokat használjuk
 A „0”-t csak akkor kell lenyomni, ha a szám közepén van, ha az elején, akkor nem kell.
„PRESS AND HOLD FOR A WHILE” (hosszabb
lenyomás) kijelző
Az ezzel a piktogrammal ellátott gombokat arra használhatjuk, hogy egy másik funkciót
hívjunk elő vele (nem az eredetit). Addig tartjuk lenyomva, ameddig a kijelzőn meg nem
jelenik az illető funkció neve.
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 Kottatartó
Az alsó szélét behelyezzük a PSR-275/273 kezelőfelületének nyílásába.
Az eredeti útmutató 20. oldalán látható ábrák magyarázata:
Kottarajz
Itt rendszerint az látható, melyik hang szól ill. a Dictionary funkciónál az, melyik hangot kell
leütni.
 - Azok a hangok, amelyek a billentyűzet terjedelmén kívül kerülnének, a „8va” (oktáv) jelzést kapják.
- Bizonyos akkordoknál nem jelenik az összes kottavonal a kijelző mérete miatt.

MEASURE (Ütemszám)
Mutatja a song vagy stílus éppen szóló ütemét.
BEAT (Ütés)
A tapsoló kezek mutatják a taktusütéseket egy song vagy egy stílus alatt.
ACMP ON (Kíséret bekapcsolva)
Világít, amikor a kíséret be van kapcsolva.
KEYBOARD (Billentyűzet)
Mutatja az éppen játszott hangot, és kiegészítőleg egy akkord hangjait – akkor, amikor éppen
leütjük, vagy amikor a Dictionary funkciót használjuk.
CHORD (Akkord)
Mutatja az akkord nevét Song vagy Style üzemmódban.
DUAL (Kettős hangszín)
Mutatja, hogy a Dual funkció (egyszerre két hangszínen való játék) él.
HARMONY (Harmóniahangok)
Mutatja, hogy a Harmony effektfunkció él.
SPLIT (Két hangszín megosztott billentyűzeten)
Mutatja, hogy a Split funkció (a bal és a jobb kezes szólam más hangszínen szól) él.
SUSTAIN (Hang kitartása)
Mutatja, hogy a Sustain funkció (hangok kitartása) él.
TOUCH (Billentésérzékenység)
Mutatja, hogy a billentyűzet billentésre érzékeny.

PORTABLE GRAND

(Hangversenyzongora)

13

Ezzel a kényelmes funkcióval automatikusan kiléphetünk az aktuális üzemmódból és
átléphetünk a "Grand Piano" (hangversenyzongora) hangszínbe.

A hangversenyzongora („Portable Grand”) hangszínnel való játék
Megnyomjuk a [PORTABLE GRAND]-gombot.
Ezzel kiválasztottuk a „Stereo Sampled Piano” különleges hangversenyzongora-hangszínt.

A metronóm használata
1 A [TEMPO/TAP]-gombbal előhívjuk a tempóbeállítást.
2 Beállítjuk a kívánt értéket a számgombokkal, a tárcsával vagy a [+]/[-] gombokkal.
3 Bekapcsoljuk a metronómot a [METRONOME]-gombbal. Ugyanígy kapcsoljuk ki.
A standard tempóérték visszaállítása
Minden songot és stílust adott tempóértékkel programoztak. Ha a tempót megváltoztattuk,
majd vissza akarjuk állítani az eredetit, egyszerre megnyomjuk a [+] és [-] gombot, amikor a
„Tempo” él.
A metronómütések beállítása
Negyedeken alapuló ütemfajták állíthatók be itt vagy a FUNCTION üzemmódban.
Tartsuk lenyomva a [METRONOME]-gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Time
Sig" jelzés, és nyomjuk meg a megfelelő számgombot vagy a [-]/[+] gombokkal hívjuk be az
alábbi értékek valamelyikét:
Számgomb
Ütem
01
1/4
(csak „1”-re üt, magasabban hangzik)
02
2/4
03
3/4
04
4/4
.
.
.
.
15
15/4
0
(minden ütés hangsúlytalan, csak mély hangszínű ütések)
 Egy stílus vagy song kiválasztásánál az ütemmérték megfelelő módon változik.

A metronóm hangerejének beállítása
A metronóm hangereje a többi hangerőtől függetlenül beállítható a FUNCTION
üzemmódban. A beállítás tartománya 000 -127.

A hangszínek megszólaltatása
A PSR-275/273 480 autentikus hangszínt kínál, ezen belül 3600 XG-hangszínt, továbbá
dobszeteket is, mindezt a Yamaha AWM (Advanced Wave Memory) hanggeneráto-
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rának köszönhetően. A hangszer emellett képes Dual és Split funkcióban több hangszínt
megszólaltatni.

Egy hangszínnel való játék
1 VOICE üzemmódra kapcsolunk a [VOICE]-gombbal.
2 Kiválasztjuk a hangszín számát. Az alapkategóriák listája a fedőlapon látható, a teljes
hangszínlistát az eredeti használati utasítás 65. oldalán találjuk.
 Az OTS-hangszín (#000) hívja elő az éppen kiválasztott stílushoz vagy songhoz illő hangszínt.

3 Játszunk a hangszínen.
Mivel a háttérben vagy a SONG, vagy a Style üzemmód él, VOICE üzemmódban songokat és
stílusokat is megszólaltathatunk úgy, hogy megnyomjuk a [START/STOP]-gombot. Ekkor
felhangzik az utoljára kijelölt song ill. stílus.
Az alábbi paramétereket lehet FUNCTION üzemmódban beállítani:
CATEGORY
Main Voice

SELECT
Volume (Hangerő)
Octave
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)

A dobszetek listája (Eredeti használati utasítás 24. oldala)
Ezekkel különböző dob- és ütős hangzásokat szólaltathatunk meg a billentyűkön.

#000 OTS
Ez voltaképpen nem hangszín, hanem kényelmes funkció, amely automatikusan kiválasztja
számunkra a legmegfelelőbb hangszínt, ha már kijelöltünk egy stílust.
Kijelöljük a #000 számú hangszínt (One Touch Setting).

Dual Voice
Ezzel a funkcióval egymásra rétegezhetünk két hangszínt – egy fő hangszínt (Main Voice),
amelyet a megszokott módon választunk ki, és egy másod-, Dual hangszínt, amelyet a
FUNCTION üzemmódban adunk meg. A két hangszínt eltérő paraméterekkel láthatjuk el, így
javíthatjuk a két hangszín egymáshoz való viszonyát.
Az alábbi paramétereket lehet FUNCTION üzemmódban beállítani:
CATEGORY
Dual Voice

SELECT
Voice (Hangszín)
Volume (Hangerő)
Octave
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)

A Dual hangszín be- és kikapcsolásához megnyomjuk a [DUAL]-gombot.

Split Voice
Ezzel a funkcióval a billentyűzetet két szakaszra osztjuk, és ezekhez különböző hangszíneket
rendelünk hozzá, amelyeket bal és jobb kézzel szólaltatunk meg. Így pl. bal kézzel basszussal,
jobb kézzel zongorán játszhatunk. A jobbkezes hangszínt Main Voice-ként a VOICE
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üzemmóban választjuk ki, míg a balkezes hangszínt az alábbi paraméterekkel együtt
FUNCTION üzemmódban állítjuk be.
Az alábbi paramétereket lehet FUNCTION üzemmódban beállítani:
CATEGORY
Split Voice

SELECT
Voice (Hangszín)
Volume (Hangerő)
Octave
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)

A Split hangszín be- és kikapcsolásához megnyomjuk a [SPLIT]-gombot.

A Split-pont (osztáspont) beállítása
Az osztáspont a Split hangszín legmagasabb billentyűzete. FUNCTION üzemmódban
állítható be.
 Ez a beállítás a kíséret billentyűzetszakaszának meghatározására is kihat.

Billentés (Touch) és billentésérzékenység
A TOUCH-funkció kifejezőbb játékot tesz lehetővé. Amikor ez él, az erősebb leütés nagyobb
hangerőt eredményez.
1, A billentés-érzékenységet a [TOUCH]-gombbal kapcsolhatjuk ki/be.
2, A billentésérzékenység értékét megváltoztathatjuk.
Ehhez
megnyomjuk a [TOUCH] gombot, és közben pedig a megfelelő
számgombot: 1, 2 vagy 3. Használhatjuk a [+]/[-] gombokat is.
 A standard érték 2 (középérték). Ezt a [+]/[-] gombok együttes megnyomásával hívhatjuk vissza, amikor a
„Touch Sensitivity” funkcióban vagyunk,

A Sensitivity beállítása FUNCTION-üzemmódban végezhető el.
 Beállítások:
1 (lágy)
2 (középérték)
3 (kemény)

Ez korlátozott érzékenységet és viszonylag szűk dinamika-terjedelmet biztosít, akármilyen
erővel ütjük le a billentyűket.
Ez normál dinamika-terjedelmet biztosít.
Ez a beállítás nagyon halk részekhez illik. Pontosabban ellenőrzésünk alatt tarthatjuk a
hangzást halkabb játéknál is.

Ha a TOUCH funkciót kikapcsoltuk, a hangszer „80” értékű állandó hangerőn szól.

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 fő
hangszínnek, valamint az automatikus kíséretnek szólnia kell. Hasonlóképpen hat a songokra.
Így a hangszer hangzását hozzáigazíthatjuk más hangszerekéhez vagy egy énekeséhez, vagy
nehezebb hangnemben írt darabokat megszokott fogásokkal adhatunk elő. Beállítási
tartomány: ± 12 félhang (±1 oktáv)
 A dobszetekre (109 -120) nem hat.

A transzponálás FUNCTION-üzemmódban végezhető el.
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 Hangolás…………………………………………………………………………………….
A Tuning-funkció beállításával meghatározhatjuk a fő hangszín és az automatikus kíséret,
valamint a songok hangmagasságát, így a hangszer hangzását hozzáigazíthatjuk más
hangszerekéhez. Beállítási tartomány: ± 100 (kb. ± 1 félhang).
A hangolás FUNCTION-üzemmódban végezhető el.
 A dobszetekre (109 -120) nem hat.

Effektek
A PSR-275/273 számos effektet tartlamaz, amellyel kiemelhetjük vagy érdekesebbé
tehetjük a hangszínt. Három effektcsoportból – Harmony, Reverb (téreffekt) és Chorus
– választhatunk, mindegyik több típussal rendelkezik.

Harmony
Ez egy sor játékeffektet nyújt, amelyek az általunk játszott dallamot egészítik ki vagy díszítik,
amikor automatikus kíséret mellett játszunk. 26 típusból választhatunk, ezek liítáját l. az
alábbiakban.
A termoló, trilla és echo (visszhang) akkor is használható, amikor az automatikus kíséret nem
él.
Van öt különböző harmóniatípus, amely a felső billentyűzetszakaszon játszott hangokhoz
automatikusan a kísérő akkordhoz illő harmóniaszólamot képez.
 - Az első öt harmóniatípusnál (Duett, Trio, Block, Country és Octave) az akkordokat a kíséreti szakaszon kell
leütni. A Harmony-hangszín hangnemet vált, hogy illeszkedjen a játék hangneméhez.
- A trilla, a tremoló és a visszhang sebessége a tempóbeállításról függ.

A Harmony-effektet a [HARMONY]-gombbal kapcsolhatjuk be és ki.
 A PSR-275/273 minden hangszínének van saját Harmony-beállítása.

A beállításokat a FUNCTION üzemmódban végezhetjük el.

Reverb (Téreffekt)
A reverb olyan "háttérzajt" biztosít, amilyet hangszeres játéknál egy szobában vagy egy
koncertteremben érzékelünk. KIlenc típusból lehet választani, ezek különböző tereket
szimulálnak.
 - Minden stílushoz tartozik saját Reverb-beállítás.
- Amikor a hangszert más MIDI-készülékkel kapcsoljuk össze, további kilenc Reverb-típus áll rendelkezésre.

Az alábbi paramétereket lehet FUNCTION üzemmódban beállítani:
CATEGORY
Effekt
Main Voice (Fő hangszín)
Dual Voice (Másodhangszín)
Split Voice megadása

SELECT
Reverb típusa
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)
Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje)

Chorus (Kóruseffekt)
Ezzel az effekttel a hangmagasság modulálásával teltebbé tehetjük a hangzást. Kétféle kórus
közül választhatunk: Chorus (melegebb, teltebb, élőbb hangzás) és Flanger (fémes hangzás).
Összesen négy típus áll rendelkezésre.
Az alábbi paramétereket lehet FUNCTION üzemmódban beállítani:
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CATEGORY
Effekt
Main Voice (Fő hangszín)
Dual Voice (Másodhangszín)
Split Voice megadása

SELECT
Chorus típusa
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)
Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje)

Sustain
Ez az effekt a hangszínekhez automatikusan egy lassabb lecsengési fázist (Decay) tesz hozzá,
amely akkor indul, amikor felengedjük a billentyűt.
Az effektet a [SUSTAIN] gombbal kapcsoljuk be és ki.
 Effekttípusok
 Harmony-típusok
Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Típus
Duett
Trio
Block
Country
Octáv
Trilla 1/4 hang
Trilla 1/6
Trilla 1/8
Trilla 1/12
Trilla 1/16
Trilla 1/24
Trilla 1/32
Tremoló 1/4 hang
Tremoló 1/6
Tremoló 1/8
Tremoló 1/12
Tremoló 1/16
Tremoló 1/24
Tremoló 1/32
Echo 1/4 hang
Echo 1/6
Echo 1/8
Echo 1/12
Echo 1/16
Echo 1/24
Echo 1/32

Paraméter neve
Duett
Trio
Block
Country
Octave
Tril1/4
Tril1/6
Tril1/8
Tril1/12
Tril1/16
Tril1/24
Tril1/32
Trem1/4
Trem1/6
Trem1/8
Trem1/12
Trem1/16
Trem1/24
Trem1/32
Echo1/4
Echo1/6
Echo1/8
Echo1/12
Echo1/16
Echo1/24
Echo1/32

 Az 1 -5 harmóniatípusok hangmagasság-effektek, és egy-, két- vagy háromhangú harmóniával gazdagítják a
jobb kezes szólam hangjait. Csak akkor képződik harmónia, ha közben bal kézzel akkordokat is játszunk.
 A 6 - 26 harmóniatípusok ritmuseffektek, és az automatikus kísérethez képeznek díszítéseket vagy késleltetett
ismétléseket. Az effektek mind ki-, mind bekapcsolt kíséret mellett működnek. Az effekt sebessége az aktuális
tempóbeállítástól függ. Az egyes harmóniatípusok sajátos hangértékénél fogva az effekteket szinkronba lehet
hozni a ritmussal. Triolabeállítások is vannak: 1/6 = negyed triola, 1/12 = nyolcad triola, 1/24 = tizenhatod triola
• A trilla (6 - 12) két hang gyors váltakozását eredményezi, ha két billentyűt nyomunk le.
• A tremolóval (13 - 19) kitartott hangok (max. 4) ismétlődnek.
• Az echók (20 - 26) a játszott hangok késleltetett ismétlését eredményezik.

 Reverb-típusok
Szám
1
2
3

Típus
Hall 1
Hall 2
Hall 3

Paraméter neve
Hall 1
Hall 2
Hall 3

Leírás
Koncerttermi hangzás
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4
5
6
7
8
9
10

Room 1
Room 2
Stage 1
Stage 2
Plate 1
Plate 2
Off

Room 1
Room 2
Stage 1
Stage 2
Plate 1
Plate 2
Off

Kisebb helyiség légköre

Paraméter neve
Chorus 1
Chorus 2
Flanger 1
Flanger 2
Off

Leírás
Hagyományos, meleg kórushangzás

(Színpad) Téreffekt szólóhangszerekhez
Térlemez-szimuláció
Nincs effekt

 Kóruseffekt-típusok
Szám
1
2
3
4
5

Típus
Chorus 1
Chorus 2
Flanger 1
Flanger 2
Off

Erős, fémes hangzást eredményező
háromfázisú moduláció
Nincs effekt

Stílusok kiválasztása és megszólaltatása
A PSR-275/273 számos dinamikus ritmus/kíséreti mintát kínál, a mintákhoz illő
hangszín-beállításokkal együtt, különböző népszerű zenei irányzatokhoz.
100 stílusból választhatunk. Mindegyik "szekciókból" (szakaszokból) áll: Intro (bevezetés),
Main (alaptéma) A és B valamint Ending (lezárás). Ezeket játék közben tetszés szerint
lehívhatjuk.
Az automatikus kíséret izgalmas hangszeres kíséretet biztosít. Ezt a játszott akkordok
vezérlik. Az automatikus kíséretnél a billentyűzet két részre oszlik: a jobb oldal a dallamé, a
bal (F#2 és attól balra) a kíséreté.
A Style üzemmódban találunk még egy akkordjátékot segítő részleget, amely megkönnyíti az
akkordok megtanulását és lejátszását (Dictionary) úgy, hogy a kijelzőn láthatjuk a hangokat,
amelyeket le kell ütnünk.

Egy stílus kiválasztása
1 STYLE üzemmódra kapcsolunk a [STYLE]-gombbal.
2 Kiválasztjuk a stílus számát. Az alapkategóriák listája a fedőlapon látható, a teljes listát
az eredeti használati útmutató 69. oldalán találjuk.
 A számgombok használata
Akár a hangszíneknél, a számgombokkal választhatjuk ki a stílust, de emellett válthatunk az
eggyel feljebb vagy lejjebb lévőre a [+]/[-] gombokkal.
 Ha a Pianist-stílusok egyikét (93-100) választjuk, a ritmusok és a fill-in szekciók nem állnak rendelkezésre.

A kíséret megszólaltatása
Az alábbi kezelőfelületi gombokkal vezéreljük a kíséretet:
ACMP ON/OFF
kapcsolhatjuk be és ki az automatikus basszus/akkord kíséretet.
SYNC START
be és ki a szinkron start funkciót.
START/STOP
kapcsoljuk be és ki a kíséretet.
INTRO/ENDING
a bevezető és záró szakaszokat.

Ezzel
Ezzel kapcsoljuk
Ezzel
Ezzel vezéreljük
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MAIN/AUTO FILL
A és a B főrész között. A részek közötti váltás előtt
automatikusan egy Fill-in ritmusmintát fűz be a hangszer.

Ezzel váltunk az

1 Bekapcsoljuk az automatikus kíséretet az [ACMP ON/OFF]-gombbal.
2 Elindítjuk a kíséretet.
Erre több lehetőségünk 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] megnyomása előtt kijelölhetjük a megfelelő gombbal
(MAIN A vagy B). Ekkor a kijelzőn megjelenik a " MAIN A" vagy "MAIN B".
 Indítás Tap Tempóval
Ezzel a funkcióval előre megadhatjuk az automatikus kíséret tempóját. Egyszerűen négyszer
(3/4-es tempónál háromszor) ráütünk a gombra a kívánt tempóban, és a kíséret az ennek
megfelelő tempóban indul. A módszert játék közben is használhatjuk, ha a kívánt tempóban
kétszer ráütünk a [TEMPO/TAP]-gombra.
 Szinkronizált start
Ez lehetővé teszi, hogy a ritmus és a kíséret az első leütésre szinkronban induljon. Ehhez a
[SYNC START]-gombot kell megnyomni (az ütéseket jelző nyilak a stílusnév alatt villogással
jelzik a szinkronkészültséget), majd leütni az első billentyűt. (Ha az automatikus kíséret be
van kapcsolva, a bal oldalon kell leütni egy billentyűt ill. játszani egy akkordot.)
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 főrészt, amely a
bevezetés után fog következni. A kijelző 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 főrészt, amely a
bevezetés után fog következni.
2) Megnyomjuk az [INTRO/ENDING]-gombot.
3) Ezután a [SYNC START]-gombot kell megnyomni, majd leütni az első billentyűt.
(Ha az automatikus kíséret be van kapcsolva, a bal oldalon kell leütni egy billentyűt
ill. játszani egy akkordot.)

3 Megváltoztatjuk az akkordokat az automatikus kíséret segítségével. Most játsszunk
kísérletképpen egymás után néhány akkordot, és figyeljük meg, hogyan változik a kíséret
az egyes akkordok leütésétől függően.
 Tipp:Az automatikus kíséret valamennyi fenti indítással működik. A funkciót az [ACMP]-gombbal
bekapcsolhatjuk, bármelyik kezelési lépésnél, így dinamikus ritmusszünetekkel drámai hatást lehet elérni.
 A kíséret szakaszán játszott akkorodokat a hangszer kikapcsolt kíséretnél is felismeri és megszólaltatja.
Ilyenkor a bal oldalon basszust és akkordokat játszunk, míg jobb oldalon dallamot.
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4 A kíséretet leállítjuk.
Erre három lehetőségünk 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.
 Megnyomjuk a [SYNC START]-gombot. Ekkor a kíséret azonnal leáll, és ismét
szinkronkészültségre kapcsol, így a kíséret ismét indítható egy akkord vagy egy billentyű
leütésével a kíséreti oldalon.
Ha a zárlatnak fokozatosan lelassulva (ritardando) kell lecsengenie, nyomjuk meg az
[INTRO/ENDING]-gombot gyorsan kétszer egymás után!

A tempó megváltoztatása
A stílus tempója beállítható 32 - 280 negyed/perc tartományon belül.
 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.

1 Előhívjuk 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.
A standard tempó visszaállítása
Minden songhoz és stílushoz tartozik egy standard tempó. A [+]/[-] gombok együttes lenyomásával
visszaállíthatjuk a gyári beállítást. Másik lehetőség: lenyomva tartjuk a [TEMPO/TAP]-gombot, és
megmozdítjuk a tárcsát.
 A tempót játék közben a Tap Tempo-funkcióval is beállíthatjuk, így az új tempót azonnal halljuk is.

A Beat-kijelzőről
A kijelzőnek ez a része a songok és a stílusok lejátszása alatt praktikus, könnyen érthető
tájékoztatást nyújt a ritmus alakulásáról. A villogó tapsoló kezek az eredeti útmutató 38.
oldalán látható módon jelöli a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütéseket:
Összecsapott kezek csillaggal
Mutatják az
első, hangsúlyos ütést.
Kezek széttárva
Egy
hangsúlytalan ütést mutat.
Összecsapott kezek
Hangsúlyos ütést mutat, amely nem az első.

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 ütős betét) egyike, amely
tisztán átmegy a következő 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 előtt
megnyomjuk a [MAIN/AUTO FILL]-gombot.
A Fill-in ritmusmintákról
• Ha a [MAIN/AUTO FILL]-gombot a 4. taktusütés előtt 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

21

következő taktus első ütésénél indul.

A kíséret hangerejének beállítása
A kíséret hangereje szükség szerint megváltoztatható FUNCTION üzemmódban. Ez a
paraméter csak a stílus hangerejére hat.
A metronóm hangerejének hatérértékei 000 és 127.
 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 billentyűket a kíséret oldalán. Ezt kétféleképpen tehetjük:
leegyszerűsítve (Single Finger) és normál módon (Fingered). A Single Finger-variációnál
akkordokat egy, két vagy három billentyű leütésével játszhatunk. A Fingered-változatnál az
akkordokat normál módon fogjuk le. Az akkordokat tetszés szerint bárhogy leüthetjük - a
hangszer meg tudja különböztetni a két akkordlefogási módot, és alkalmas kíséretet nyújt
hozzá.
 Single Finger-akkordok
A Single Finger-módszerrel dúr-, moll-, szept- és moll-szept-akkordokat egyszerűen
megszólaltathatunk. Az eredeti útmutató 43. oldalán látható, hogyan lehet a négy akkordfajtát
egyszerűsítve lefogni. A példákon C-dúr akkordokról van szó, de ugyanez érvényes a többi
hangnemre is. Bβ7 például úgy hangzik, mint Bβ és A.
Dúr-akkord:
Az akkord
alaphangját (a "tonikát") ütjük le.
Moll-akkord:
Az akkord
alaphangját és a következő balra eső fekete billentyűt ütjük
le.
Szeptim-akkord:
Az akkord
alaphangját és a következő balra lévő fehér billentyűt ütjük
le.
Moll-szeptim-akkord: Az akkord alaphangját, valamint a következő balra lévő fehér és fekete
billentyűt
ütjük le.
 Fingered-akkordjáték
Az eredeti útmutató 41. oldalán láthatjuk, mely akkordokat ismer fel és szólaltat meg a
hangszer. A példa a C-dúr hangnemen alapul. A zárójelbe tett akkordok opcionálisak. A
hangszer nélkülük is felismeri az akkordokat.
Az eredeti útmutató 41. oldalán látható akkordlistához fűzött megjegyzések a következők:
 - A zárójelben lévő hangokat nem kell leütni.
- Ha egyszerre leütjük ugyanazt az alaphangot két szomszédos oktávban, olyan kíséret hangzik fel, amely csak
az alaphangon alapul.
- Egy tiszta kvint (1 + 5) egy csak az alaphangon és kvintjén alapuló kíséretet hoz létre, amely sok dúr és
moll-akkordhoz megfelel.
- Az akkordokat "alaphang-pozíció" szerint sorolták fel, ám az alábbi kivételekkel más megfordítások is
alkalmazhatók: m7, m7b5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), 1+2+5
- A 7sus4 és m7(11) akkordok megfordítását a hangszer csak akkor ismeri fel, ha a zárójelben lévő hangot is
leütjük.
- Az automatikus kíséret némelykor nem alkot variációkat, ha egymáshoz közel álló akkordokat játszunk
egymás után (pl. néhány moll-akkordot egy moll-szept-akkord követ).
- A két hang lefogásából álló akkordok az előzőként játszott akkordon alapulnak.
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DICTIONARY
Itt egy beépített "akkordlexikonról" 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 billentyűzeten azt a CHORD
ROOT-billentyűt (a kezelőfelületen látható), amely a kívánt alaphangnak felel meg. A
példában ez a G hang.
3 Meghatározzuk az akkordtípust (dúr, moll, szept stb.) Lenyomjuk azt a CHORD
TYPE-billentyűt, amely megfelel az akkordtípusnak (a kezelőfelületen látható). A példában
ez az M7, azaz dúr-szeptim akkord.
A kijelzőn látható az akkord neve és a hangok, mind a kottában, mind a billentyűzeten.
- Némely akkordnál nem látható minden hang a kijelző hangvonalain, hely hiányában.
- A [+]/[-]-gombok segítségével kiírathatjuk az akkordok megfordítását.

4 Leütjük az akkordot. Nyomjuk le az akkordot a kijelzőnek megfelelően a billentyűzet
kíséreti szakaszán. Az akkordnév villog, ha a megfelelő billentyűket fogtuk le. (Számos
akkordot a hangszer megfordított formában is felismer.)
A funkcióból a [Dict.]-gombbal léphetünk ki.

 MI AZ AZ AKKORD? 
Az egyszerű válasz: legalább három, egyszerre megszólaló hang ad egy akkordot. (Két
egyszerre megszólaló hangot harmóniának nevezünk.) A hangközöktől függően lehet az
akkord jó hangzású (harmonikus) vagy kellemetlenül hangzó (disszonáns).
Az eredeti útmutató 43. oldalán lévő felső 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 első, a harmadik
pedig három félhanggal a második felett. Ha az alaphangot megtartjuk, és a másik kettőt egy
félhanggal feljebb vagy lejjebb toljuk, azaz megemeljük vagy leszállítjuk, négy különböző
akkordot kapunk: az ábrán egy dúr, egy moll, egy bővített és egy szűkített akkord látható.
Az akkordhangok "helyzete" is megváltoztatható, pl. az akkord játszható más hangsorrenddel
("megfordítás"), vagy másik oktávban, anélkül, hogy az akkord alapvető jellegén
változtatnánk.
Így szépen hangzó harmóniákat varázsolhatunk elő. A harmóniák és akkordok a zene
alapelemei. Különböző akkordfajtákkal és azok sorrendjével különböző érzelmeket és
hangulatokat adhatunk vissza a zenében.

 AZ AKKORDNEVEK ÍRÁSA 
Az akkordnevek olvasása és írása egyszerűen megtanulható, és a zenélés egyik alapvető
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
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"gyorsírással" jelölik, amely alapján könnyen azonosítható (emellett megvan az a
szabadságunk, hogy az akkordot megfordítva játsszuk). Ha egyszer elsajátítottuk a harmóniaés akkordtan alapjait, gyerekjáték lesz az egy zeneszámban használt akkordok lejegyzése.
Az akkord alaphangját nagybetűvel jelöljük. Ha felemelt vagy leszállított hangról van szó,
ennek jelét a hang után tesszük. Az akkord típusának rövidítését kisbetűvel utána írjuk:
C
Cm
Caug
Cdim

dúrakkord
mollakkord
bővített akkord
szűkített 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 44. oldalának ábrái illusztrálják a hangközöket és az akkordtípusokat.

Songok kiválasztása és lejátszása
Ebben az üzemmódban 100 zeneszám található, amelyek közül 99 gyakorló funkciót is
ellát. A speciális demoszámot a [DEMO]-gombbal indíthatjuk el.

Egy zeneszám kiválasztása
1 Előhívjuk a SONG-menüt a [SONG]-gomb megnyomásával.
2 Egy zeneszám számát kijelöljük. A songok kategóriái és a hozzájuk tartozó számok a
kezelőfelületen láthatók. A rendelkezésre álló stílusok listáját az eredeti útmutató 15.
oldalán találjuk.
 A számgombok használata
Akár a hangszíneknél, a számgombokkal választhatjuk ki a songot, de emellett válthatunk az
eggyel feljebb vagy lejjebb lévőre a [+]/[-] gombokkal.

Songok lejátszása
Az alábbi gombok szolgálnak a lejátszás vezérlésére:
[A-B REPEAT]
B pont között
[PAUSE]
[START/STOP]
a lejátszást.
[REW]
Visszacsévélés
[FF]
Előrecsévélés

1 Indítjuk a lejátszást.

Ismétlés az A és
Szünet
Indítja és leállítja
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A lejátszás indul, amint megnyomjuk a [START/STOP]-gombot. Lejátszás közben láthatjuk a
kijelzőn az aktuális taktust és akkordot.
 A zeneszámhoz billentyűzeten is játszhatunk az aktuális hangszínen, vagy megváltoztathatjuk a hangszínt úgy,
hogy a song lejátszása közben belépünk a VOICE-üzemmódba, és ott kiválasztjuk a hangszínt.

2 A lejátszás leállítása. Amint vége a számnak, a lejátszás automatikusan leáll. Egyébként a
lejátszást leállíthatjuk a [START/STOP]-gombbal.

A - B Repeat (Kijelölt szakasz ismétlése)
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.
 - Az A és B pontok csak egy taktus első ütésére eshetnek, nem a taktus bármelyik pontjára!
- Ha az A pontot a song kezdetére akarjuk tenni, még a lejátszás indítása előtt megnyomjuk az
[A-B REPEAT]-gombot.

2 Ugyanezzel a módszerrel meghatározzuk a "B", azaz végpontot. Ettől kezdve a kijelölt
szakasz mindaddig ismétlődik, amíg a lejátszást le nem állítjuk.
 A különösen nehéz részek begyakorlásához a szakasz tempóját is lelassíthatjuk. Sőt, ezt megtehetjük a
szakasz végpontjainak beállítása előtt 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 megfelelő ütemet, és mindkétszer megnyomjuk az [A-B REPEAT]-gombot. Ezután
indítjuk a lejátszást.

3 Szükség esetén megszakítjuk vagy leállítjuk a lejátszást. Ehhez a [PAUSE] illetve a
[START/STOP]-gombot használjuk. Ilyenkor az ismétlő funkció tovább él.
4 Kilépünk az ismétlő funkcióból az [A-B REPEAT]-gomb megnyomásával.

A dallamvonal hangszínének megváltoztatása
A zeneszámhoz billentyűzeten 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
kezelőfelületi 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 kiválaszjuk 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
kijelzőn megjelenik a "MELODY VOICE CHANGE" (Dallamhangszín-váltás) üzenet. Ez
jelzi, hogy az eredeti hangszínt lecseréltük a beállítottra.
 Az a hangszín, amelyet a dallam átalakításához választottunk, esetenként másképp hangzik, mint az eredeti
hangszín, mivel az új hangszín az éppen kiválasztott songnál effektként működik.

A song hangerejének beállítása
A song lejátszásának hangerejét a FUNCTION üzemmódban állíthatjuk be. Ez a beállítás csak
a songra hat. Beállítási tartomány: 000 – 127.
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 A song hangereje csak SONG üzemmódban változtatható meg (STYLE üzemmódban pedig a kíséreté).

Egy zeneszám betanulása (Song Lesson)
A 002-100. zeneszámokat úgy programozták, hogy alkalmasak legyenek a LESSONfunkcióban való használatra. Ebben a funkcióban gyerekjáték 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. A gyakorlás négy szakaszra oszlik. Az 1 – 3. lépések az egyes kezekre külön
vonatkoznak.
 1. lecke - Timing (Szinkronizálás)
Ennél a lépésnél a hangok időzítését gyakorolhatjuk. Ebben a leckében a ténylegesen leütött
hang lényegtelen, a fontos a "timing", a ritmus megfelelő betartása.
 2. lecke - Waiting (Várakozás)
Itt tanuljuk meg a hangok korrekt megszólaltatását, ahogyan a kijelző 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 megfelelő
ritmuskísérettel.
 4. lecke - Both Hands (Mindkét kéz)
Ez hasonló a 3. leckéhez, csak itt mindkét kéz szólama elnémul, így egyszerre mindkettőt
begyakorolhatjuk.

A LESSON-funkció használata
1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon. A begyakorolható zeneszámok
műfaj alapján több kategóriára vannak osztva.
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 következő (1-3) leckét. A két gomb
együttes megnyomásával hívjuk be a 4. leckét, kétkezes gyakorlást (Both Hands)
3 A lecke és a song lejátszása azonnal indul, amint kijelöltük a leckét (bevezető
számolás után). A lecke befejezésével a hangszer "értékeli" előadásunkat (ha a Gradefunkciót bekapcsoltuk) Rövid szünet után a lecke újra indul.
Az aláhúzott csillagok jelzik, az időzítést, mikor kell leütni a hangot. A csillagsor egy teljes ütemet jelez. A
csillag változása és egy kereszt segítségével a kijelző tizenhat hangot mutat (a szabad tempójú számoknál ez a
kijelző nem működik)

4 Ha kész vagyunk a gyakorlással, leállítjuk a leckét a [START/STOP]-gombbal.

1. lecke - Timing (Szinkronizálás)
Ennél a lépésnél a hangok időzítését gyakorolhatjuk. Ebben a leckében a ténylegesen leütött
hang lényegtelen, a fontos a "timing", a ritmus megfelelő betartása. Kiválasztunk egy hangot.
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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 hangzik fel, ha az ütemnek megfelelően játszunk.

1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az [L] (bal) vagy [R] (jobb) gombbal kiválasztjuk az 1. leckét.
3 Játszunk a song közben.
A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzőn láthatók a megfelelő hangok. Az 1.
leckében csak egy-egy hangot játszunk a ritmussal összhangban.
A balkezes szólamot illetően 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 dallamdíszítéseket játszik.
Az első esetben bal kézzel a billentyűzet automatikus kíséreti szakaszán játszunk.

2. lecke - Waiting (Várakozás)
Itt tanuljuk meg a hangok korrekt megszólaltatását, ahogyan a kijelző 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.
3 Játszunk a song közben.
A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzőn láthatók a megfelelő 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 szólam hiányzik)
Itt egy szólam elnémul, a hiányzó szólamot nekünk kell bejátszanunk a megfelelő
ritmuskísérettel, hogy begyakoroljuk a részt a megfelelő ritmusban és tempóban. A hangokat,
amelyeket le kell ütnünk, a kijelző mutatja.
1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az [L] (bal) vagy [R] (jobb) gombbal kiválasztjuk a 3. leckét.
3 Játszunk a song közben.
A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzőn láthatók a megfelelő 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 mindkettőt
begyakorolhatjuk. Ide csak akkor kapcsoljunk át, amikor a 3. leckét már jól elsajáítottuk. A
kétkezes játékot a ritmussal és a kijelzőn feltűnő hangokkal összhangban tartjuk.
1 Kiválasztjuk az egyik zeneszámot a már ismert módon.
2 Az [L] (bal) vagy [R] (jobb) gombbal kiválasztjuk az 1. leckét.
3 Játszunk a song közben.
A song számolás után automatikusan indul, és a kijelzőn láthatók a megfelelő hangok. Ebben
a leckében mi játsszuk az egész zeneszámot.

Grade (Minőségi fokozatok)
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A funkcióhoz tartozik a minőségi ellenőrzés is, amely figyeli és értékeli a játékunkat
gyakorlás közben. A minőség alapján a hangszer négy fokozatban értékeli munkánkat: "Try
Again" (Próbáld meg újra!), "Good" (jó), "Very Good" (nagyon jó) és "Excellent" (kitűnő).
Az értékelés a FUNCTION üzemmódban kapcsolható be és ki.

MIDI-funkciók
A hangszer hátoldalán MIDI IN és OUT aljzatokat találunk. A MIDI-funkciókkal
kibővíthetjük a PSR-275/273 zenei lehetőségeit. Ebben a részben a MIDIalkalmazásokról lesz szó.

Mi a MIDI ?
Manapság a hangszereket "akusztikus" és "elektronikus" hangszerekre oszthatjuk fel.
Vegyünk először két tipikusan akusztikus hangszert: a gitárt és a zongorát. Ha a zongoránál
leütünk egy billentyűt, egy kalapács ráüt egy húrra, és ez által hang képződik. A gitáron egy
húrt közvetlenül az ujjunkkal pengetünk, így a hang ugyanúgy "akusztikusan" képződik.
Hogyan működik egy elektronikus hangszer hangképzése?
Leütéskor a billentyű a hanggenerátornak digitális információt továbbít, miáltal a generátor
egy sampling-hangot (beprogramozott mintahangot) hív elő és szólaltat meg hallhatóan.
Miből áll az a digitális információ, amelyen a hangképzés alapul?
Tegyük fel, hogy "GrandPiano" (hangversenyzongora) hangszínnel, egyvonalas "C"-t játszunk
negyedhang hosszan. Egy akusztikus zongorával ellentétben, amelynél a leütés átvitele a húrra
egy mechanika segítségével történik, az elektronikus hangszer adatokat állít elő, amelyek
információkat tartalmaznak a "használt hangszínről", a "leütött billentyűről" (hangról), a
"leütés időpontjáról", a "leütés erejéről" és a "billentyű felengedésének időpontjáról". Ezek az
információk a billentyűtől adatértékek formájában jut el a hanggenerátorhoz, amely ezek
alapján a megfelelő sampling-hangot megszólaltatja.
Példa:
Hangszínszám (használt hangszín)
01 (GrandPiano)
Hangjegyszám (leütött billentyű)
60 (C3)
Hang be (billentyű leütése) és
Numerikus időadatok (negyedhang)
hang ki (billentyű felengedése)
Dinamika (billentéserősség)
20 (kemény)
GM System Level 1
Ez a MIDI- szabvány kiegészítése, amely biztosítja, hogy bármely GM-kompatibilis zenei
adatot az eredetihez hűen különböző gyártók GM-hanggenerátoraival meg lehessen
szólaltatni. Minden hardver és szoftver, amely megfelel ennek a szabványnak, viseli a GMjelet, így a PSR-275/273 is.
A MIDI a "Musical Instrument Digital Interface" rövidítése, olyan csatlakozópont, amely
lehetővé teszi a kommunikációt az elektronikus hangszerek között MIDI-üzenetek - mint pl.
hangok, vezérlő üzenetek, programváltás-üzenetek stb. - cseréje útján.
A PSR-275/273 vezérelhet másik MIDI-berendezést, amennyiben annak hangokat és
hozzátartozó adatokat, valamint vezérlésadatokat továbbít. A hangszer ugyanakkor
vezérelhető kívülről MIDI-üzenetekkel, amelyek meghatározzák a hanggenerátor
üzemmódját, a MIDI-csatornákat, hangszíneket és effekteket, megváltoztatják a
paraméterértékeket.
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A MIDI-üzeneteket alapvetően két csoportra oszthatjuk: csatorna- és rendszerüzenetekre.
• Csatornaüzenetek
A PSR-275/273 16 csatornával rendelkezik, ezeken 16 különböző hangszer szólhat egyszerre,
így többszólamúság áll elő. A csatornaüzenetek olyan információkat továbbítanak, mint a
"Hang be/ki" és "Programváltás" (más hangszín) és mindezt mind a 16 csatornánál.
Üzenet
Hang be/ki
Program Change
(Programváltás)
Control Change
(Vezérlő parancsok)

PSR-275/273 művelet/kezelőfelületi beállítás
A billentyű leütésekor keletkezik. Minden üzenet tartalmazza a
hangjegy számát, egy dinamika- vagy hangerőértéket, amely a leütés
erősségét képviseli.
Hangszínbeállítás (esetleg bankkijelöléssel a "Control Change"-en
keresztül, MSB/LSB-beállítás).
Üzenetek, amelyek a hangzást befolyásolják (moduláció, hangerő,
panorámapozíció stb.)

• Rendszerüzenetek
Ezek az egész MIDI-rendszernek szólnak. Ilyenek pl. a rendszerexkluzív adatok a készülékre
vagy a gyártóra jellemző adatok továbbításához, vagy valós idejű üzenetek a MIDI-berendezés
vezérléséhez.
Üzenet
PSR-275/273 művelet/kezelőfelületi beállítás
Exkluzív üzenet
Téreffekt/kóruseffekt/DSP-beállítások stb.
Valós idejű üzenet
Start/stop üzenetek
A PSR-275/273 által küldött és fogadott üzenetek listáját az eredeti útmutató 94. oldalán
találjuk.
MIDI-aljzatok
Hogy a berendezések egymás között MIDI- adatokat tudjanak cserélni, össze kell őket
kapcsolni kábellal. A PSR-275/273 hátoldalán találhatók a MIDI-aljzatok.
MIDI IN
Veszi a MIDI-adatokat más berendezésektől.
MIDI OUT MIDI-adatok formájában játékinformációkat küld más MIDI-berendezéseknek.
 - Mindehhez speciális MIDI-kábelt kell használni, amely nem tartozik az alapfel-szereléshez, szaküzletben
megvásárolható.
- Ne használjunk 15 méternél hosszabb kábelt, mert ez zajszintnövekedést okoz!

Csatlakozás egy számítógépre
Ha a hangszert összekapcsoljuk egy számítógéppel, a PC számára előállított MIDIsszoftvereket lejátszhatjuk a hangszerünkkel.
 A PSR-275/273 MIDI-aljzatait összekapcsoljuk a PC-re kötött MIDI-interfész
aljzataival.
 Ha egy külső MIDI-csatlakozóponttal rendelkező Macintosht használunk, akkor a
hangszer MIDI-aljzatait a számítógép RS-422-aljzataival kötjük össze (modem- vagy
nyomtatócsatlakozó).
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 - Ha Macintosh számítógépet használunk, a felhasználói szoftverben be kell állítani a MIDI-interfész
taktusbeállítását, hogy az illeszkedjen a használt MIDI-interfész beállításához. Erről bővebbet a szoftver
dokumentációjából tudunk meg.
- A MIDI 1. csatorna hangkijelzése: A PSR-275/273 rendelkezik egy különleges funkcióval, amely mutatja a
MIDI-adatokhoz tartozó hangokat a kijelzőn (csak az 1. csatornánál).

 Ha az összeköttetéshez USB-interfészt használunk, erre a Yamaha UX16 USB/MIDIinterfész a leginkább alkalmas. Az UX16-ot és a számítógépet összekötjük egy standard
USB-kábellal, majd az UX16-ot a hangszerrel kötjük össze.

Local Control (Helyi vezérlés)
Ezzel a funkcióval határozhatjuk meg, hogy a PSR-275/273 hangszíneit saját billentyűzetével
szólaltatjuk-e meg vagy sem. A beállítás a FUNCTION üzemmódban történik. Ez akkor
hasznos, amikor pl. MIDI-szekvencerrel veszünk fel hangokat. Ha a PSR-275/273 hangszíneit
a szekvencerrel játsszuk le, a Local Control beállítása „off” – így elkerüljük a „kettős
hangzást”, vagyis a hangokat nem szólaltatja meg egyszerre a PSR-275/273 és a szekvencer
is. Amikor csak a PSR-275/273-on játszunk, akkor a Local Control természetesen be van
kapcsolva („on”).
 A hangszer nem ad ki hangot, ha a Local ON/OFF ki van kapcsolva.

Az „Initial Setup Send” használata szekvencerrel
Ezt a funkciót leggyakrabban akkor használjuk, ha a szekvencerrel felveszünk egy számot,
amelyet azután a PSR-275/273-zal akarunk lejátszani. Ez a funkció rögzíti az aktuális
beállításokat és továbbítja a szekvencerhez. Ezek az adatok a szám elején, a voltaképpeni
játékadatok előtt kerül feljegyzésre, és az a célja, hogy a majdani lejátszáskor a PSR-275/273
automatikusan ugyanazokat a beállításokat végezze el. Ha a zeneszámban szünet van, itt is
átvihetjük az adatokat, hogy a szám többi részére vonatkozó beállítások is automatikusan
előjöjjenek. A beállítás a FUNCTION üzemmódban történik.
 Az Initial Send Setup folyamat befejezése után a hangszer automatikusan visszatér az addig érvényben lévő
kezelőfelületi beállításokhoz.

Külső óravezérlés (External Clock)
Meghatározza, hogy a lejátszó funkciókat a hangszer belső órája vezérelje-e („off”) vagy egy
külső szekvencer ill. számítógép („on”). Az alapbeállítás „off”.
A beállítás a FUNCTION üzemmódban történik.
 - Ha az External Clock be van kapcsolva, a stílus vagy a song lejátszása nem indul, mielőtt a hangszer nem
vesz egy külső órajelet.

MIDI LSB Receive Cancel
Meghatározza, hogy a „Bank Select”-parancs LSB-adatait a hangszer vegye-e vagy sem.
Hosszabban lenyomjuk a legmélyebb billentyűt, és a hangszert bekapcsljuk, ezzel
megváltoztatjuk a beállítást (a hangszer az LSB-üzeneteket figyelmen kívül hagyja).
A normál állapot (LSB felismerése) visszaállításához a megszokott módon kapcsoljuk be a
hangszert.

PC Mode
Számítógépes üzemmódban a MIDI-beállításokat egy lépésben átkonfigurálhatjuk PC vagy
egy MIDI-berendezés együttes használatára.
 Alapbeállítások
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„PC Mode” bekapcsolva
OFF

LOCAL ON/OFF

„PC Mode” kikapcsolva
ON

 A „PC Mode” be- és kikapcsolása:
Megnyomjuk a [PC] gombot és a [+] (bekapcsolás) vagy a [-] (kikapcsolás) gombot.
 - A PSR-275/273 nem ad hangot, ha a Local ON/OFF” ki van kapcsolva.

FUNCTION üzemmód
A PSR-275/273 számos funkcióját vezérelhetjük a FUNCTION-paraméterekkel.

A FUNCTION-paraméterek használata
1 Addig nyomjuk a [FUNCTION]-gombot, ameddig a kívánt funkció meg nem jelenik a
kijelzőn.
2 Tápláljuk be a kívánt értékeket a számgombokkal vagy a tárcsával, vagy használjuk
a [+]/[-]-gombokat!
 Negatív értékeknél a számok betáplálása közben lenyomva tartjuk a [-]-gombot.
 FUNCTION-paraméterek
CATEGORY

SELECT

Kijelző

Overall

Transpose
Tuning
Split Point
(osztáspont)

Transpos
Tuning
SplitPnt

Határértékek
-12 - +12
-100 - +100
000 – 127

Billentésérzékenység

TouchSns

1-3

Style

StyleVol

0 – 127

Song
Hangerő
Ütemmérték
Hangerő

SongVol
MtrVol
TimeSig
M. Volume

0 – 127
0 – 127
0 – 15
0 – 127

Oktáv

M. Octave

+/-2 oktáv

Téreffekt
adásszintje

M. RevLvl

0 – 127

Kóruseffekt
adásszintje

M. ChoLvl

0 – 127

Voice
Hangerő

D. Voice
D. Volume

1 - 605
0 – 127

Oktáv

D. Octave

+/-2 oktáv

Téreffekt
adásszintje

D. RevLvl

0 – 127

Kóruseffekt
adásszintje

D. ChoLvl

0 – 127

Volume
(Hangerő)
Metronóm
Main Voice
(Fő hangerő)

Dual Voice
(Másodhangszín)

Leírás
Meghatározza a teljes hangzás transzponálását.
Meghatározza a teljes hangzás finom hangolását.
Meghatározza a billentyűzeten az osztáspontot, amely a
billentyűzetet egy balkezes, kíséreti és egy jobbkezes,
dallamszakaszra osztja. A két szakaszon különböző
hangszínekkel játszhatunk: egy fő (Main) és egy Splithangszínnel. Az alapbeállítás „054” (F#2), ez a Split
Voice szakaszához tartozik.
Az „1” korlátozott érzékenységet és szűk dinamikaterjedelmet eredményez, akármilyen erősen ütjük le a
billentyűket.
Meghatározza egy stílus hangerejét, hogy megfelelő
arányban legyen saját játékunkkal.
Itt állítjuk be a songlejátszás hangerejét.
Itt állítjuk be a metronóm hangerejét.
Itt állítjuk be a metronóm ütéseinek ütemmértékét.
Meghatározza a fő hangszín hangerejét, hogy optimális
legyen a viszonya a Split és a Dual hangszínhez.
Meghatározza a fő hangszín oktávfekvését. Ezzel
transzponálhatjuk a fő hangszínt.
Meghatározza a fő hangszín jeleinek azon arányát,
amely a téreffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
Meghatározza a fő hangszín jeleinek azon arányát,
amely a kóruseffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
Kiválasztja a másodhagszínt Dual üzemmódban.
Meghatározza a Dual-hangszín hangerejét, hogy
optimális legyen a viszonya a fő hangszínhez.
Meghatározza a Dual-hangszín oktávfekvését. Ezzel
transzponálhatjuk a Dual-hangszínt.
Meghatározza a Dual-hangszín jeleinek azon arányát,
amely a téreffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
Meghatározza a Dual-hangszín jeleinek azon arányát,
amely a kóruseffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
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Split Voice

Effektek/
Harmony

MIDI

Voice
Hangerő

S. Voice
S. Volume

1 - 605
0 – 127

Oktáv

S. Octave

+/-2 oktáv

Téreffekt
adásszintje

S. RevLvl

0 – 127

Kóruseffekt
adásszintje

S. ChoLvl

0 – 127

Téreffekt
típusa
Kóruseffekt
típusa
Típus
Hangerő

Reverb

1–9

Chorus

1–5

Meghatározza a kóruseffekt típusát, beleértve a
kikapcsolt állapotot is.

HarmType
HarmVol

1 – 26
0 – 127

Local on/off

Local

On/Off

External
Clock

ExtClock

On/Off

Initial Setup
Send

InitSend

YES/NO

Meghatározza a harmónia típusát.
Meghatározza a harmóniaeffekt arányát, ha az 1 – 5
típusból választottunk. Így lesz optimális a
dallamhangok és a harmóniahangok viszony.
Itt kapcsoljuk be és ki a helyi vezérlést (a hanggenerátort
a billentyűzet vezérli). Erre a [+]/[-] gombokat
használjuk.
Itt határozzuk meg, hogy a hangszert a belső vagy egy
külső órajel vezérelje-e. Az External/Internal közötti
választásra a [+]/[-] gombokat használjuk.
Itt küldhetünk kezdeti adatokat és beállításokat rögzítés
céljából másik berendezésre. Az adatküldéshez a
[+/YES], a folyamat megszakításához a [-/NO]-gombot
nyomjuk meg.

Kiválasztja a Split-hangszínt.
Meghatározza a Split-hangszín hangerejét, hogy
optimális legyen a viszonya a fő hangszínhez.
Meghatározza a Split-hangszín oktávfekvését. Ezzel
transzponálhatjuk a Split-hangszínt.
Meghatározza a Split-hangszín jeleinek azon arányát,
amely a téreffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
Meghatározza a Split-hangszín jeleinek azon arányát,
amely a kóruseffektegységhez kerül. Magasabb értékek
erősebb effekthatást eredményeznek.
Meghatározza a téreffekt típusát, beleértve a kikapcsolt
állapotot is.

Hibakeresés
Probléma
Bekapcsoláskor a hangszóró "plottyanó" hangot ad.

Lehetséges ok/Elhárítás
Normális jelenség, mutatja, hogy a hangszerben áram
folyik.

Mobiltelefon használatakor recsegés lép fel.

Ha a közelben mobiltelefon van, az zavarhatja a
hangszert. Kapcsoljuk ki a telefont, vagy menjünk
messzebb a hangszertől telefonálás közben!
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A billentyűkön való játékkor vagy egy song
lejátszásakor nincs hang.

A billentyűzet jobb oldalán játszva nincs hang.
A hangszín vagy ritmus torzan szól vagy túl halk.
Az automatikus kíséret az [ACMP] megnyomására
sem indul.
A kíséret vagy a song nem indul a [START/STOP]
megnyomására.
Nem az összes egyszerre leütött billentyű ad hangot.

A kíséret nem jól szól.
Egy zongorajáték-stílusnál (93 - 100) nem hallani a
ritmust.

Amikor a hangszert egy szekvencerrel használjuk,
furcsa kettős hangzás áll elő.
A lábkapcsoló nem jól működik, sustain funkcióban a
hang a pedál lenyomásakor szól, és a felengedéskor
tart ki.
A hangszín hangzása változik a hangok közötti
átmenetben.

•

Ellenőrizzük, nincs-e valami bedugva a
PHONES/OUTPUT aljzatba. Amikor fejhallgatót
használunk, a hangszórók nem szólnak.
• Ellenőrizzük a Local Control és a PC Mode
beállítását!
A Dictionary-funkció használatakor a jobbkezes
billentyűk csak az akkord alaphangjának és típusának
megadására szolgálnak.
Lemerülőben van az elem. Cseréljük ki!
Mielőtt indítanánk a kíséretet, ellenőrizzük, hogy
STYLE-üzemmódban vagyunk-e! Ha nem, nyomjuk
meg a [STYLE]-gombot!
Ha az "ExtClock" "on" beállításban van, a stílus vagy a
song lejátszását nem lehet a hangszerrel vezérelni.
A hangszer többszólamúságának kereteit túlléptük. A
PSR-275/273 egyszerre max. 32 hangot tud
megszólaltatni, ebben benne vannak a Split-,
automatikus kíséret-, songhangok is. A határt túllépő
hangok nem szólalnak meg.
• Jól van beállítva a hangerő? (ACMP VOLUME)
• Ügyeljünk arra, hogy az osztáspont a megfelelő
billentyűn legyen!
Teljesen normális. E stílusokat ütős és basszuskíséret
nélkül programozták, csak zongorakíséret tartozik
hozzá. A stílus kísérete csak akkor hallható, ha az
automatikus kíséret be van kapcsolva, és kíséret oldalán
billentyűket ütünk le.
Ha a kíséretet egy szekvencerrel összekötve használjuk,
kapcsoljuk ki a MIDI-echofunkciót vagy az annak
megfelelő paramétert! (l. az illető készülék
útmutatóját).
A be/ki hozzárendelés megfordult. Bekapcsolás előtt
győződjük meg arról, hogy a pedál dugója jól ül-e a
SUSTAIN-aljzatban.
Az AWM hanggenerátor felvett hangmintákon
alapszik. Bizonyos átmeneteknél csekély
hangzásváltozatok előfordulhatnak.

