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Запобіжні заходи 
Будь ласка, прочитайте це уважно, перш ніж продовжити 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 
• Необхідно використовувати визначений адаптер живлення, а у випадку пошкодження адаптера, 

негайно замініть його. 
• Розбирання клавіатури може здійснюватися виключно спеціалістами, і не дозволяється робити 

жодних змін внутрішньої структури. В разі виникнення будь-якого збою під час роботи, негайно 
припиніть роботу і відправте клавіатуру спеціалістам на обслуговування. 

• При підключенні клавіатури до іншого обладнання, переконайтесь, що клавіатура та обладнання, яке 
підключається, від'єднанні від живлення. 

• Не включайте і не тримаєте гучність на максимумі або на некомфортному рівні протягом тривалого 
часу при роботі. 

• Тримайте клавіатуру подалі від джерела тепла, щоб захистити її частини від пошкоджень. 
• Запобігайте потраплянню рідини, пилу, маленьких часток та інших сторонніх речовин у корпус 

клавіатури. Це може призвести до короткого замикання. 
• Витягніть вилку з розетки перед чищенням клавіатури, і не виймайте вилку мокрими руками. 
• Будь ласка, використовуйте суху та м'яку тканину для очищення клавіатури. Фарба, спирт або інші 

хімічні розчинники не повинні використовуватися для чищення. Це може призвести до пошкодження 
поверхні клавіатури. 

• Будь ласка, дістаньте витягніть вилку з розетки після закінчення користування або коли клавіатура 
не використовується протягом тривалого часу. 

  



I. Панель управління та порти розширення 

Передня панель управління 
 

 
 

1 Динамік  
2 Живлення 
3 Загальна гучність 
4 Функція 
5 Демо 
6 Метроном 
7 Урок 
8 Розщеплення 
9 Тембр 
10 Ударні 

11 Тембр гітари 
4+12 Клацання 
4+13 Запис 
4+14 Дотик 
4+15 Утримання 
4+16 Вібрато 
4+17 Моделювання 
4+18 Октава 
4+19 Розщеплена гучність 
4+20 Низька гучність 

4+21 Верхня гучність 
4+22 Гучність метронома 
4+23 Метроном 
4+24 Темп 
4+25 Демо-версія пісні 
4+26 GM Тембр 
11+26 Музичний програвач U-
Диск 
 

 
 

 
 
Елементи управління на задній панелі 
27 12В пост. струм 
28 НАВУШНИКИ-1 
29 НАВУШНИКИ-2 
30 АУДІО вихід 
31 АУДІО ВХІД 
32 ПЕДАЛЬ 
33 USB-MIDI 
34 U-Диск 
 
  



 
II. Підготовка 

 
• Адаптер живлення 

Для живлення піаніно необхідно використовувати виділений адаптер змінного/постійного струму. 
Підключіть піаніно до інтерфейсу електроживлення на задній панелі, а інший кінець до розетки. 
(Зверніть увагу, що вхідна напруга адаптера повинна відповідати напрузі електромережі) 

• Використання навушників 

На піаніно є два професійні 6,5 мм порти двополосних навушників. При підключенні навушників до 
портів PHONES-1 або PHONES-2 на задній панелі піаніно, динамік автоматично відключається. 
Таким чином, ви можете практикуватися особисто або зіграти в чотири руки, не заважаючи іншим. 

※ Увага! При використанні навушників, не тримаєте високий рівень гучності протягом тривалого 
часу, інакше, ви можете завдати шкоди слуху. 

• З'єднання з підсилювачем або аудіо обладнанням 

Піаніно має вбудований динамік. Ви можете підключити піаніно до інших зовнішніх аудіо пристроїв. 
Спочатку, вимкніть піаніно та зовнішнє аудіо обладнання, потім, підключіть один кінець звукового 
кабелю до порту AUDIO OUT (аудіо вихід) на задній панелі піаніно, і, на кінець, підключіть інший 
кінець до звукового вхідного порту аудіо пристрою. 

• Вхідний аудіо порт 

Піаніно оснащене функцією стерео входу. Звукові сигнали від мобільного телефону, MP 3-плеєра, 
комп'ютера та інших аудіо пристроїв можуть бути введені в піаніно для програвання. Спочатку, 
вимкніть піаніно, потім, підключіть один кінець звукового кабелю до вихідного порту аудіо пристрою, 
а інший кінець до порту AUDIO IN на задній панелі фортепіано, і, на кінець, включіть піаніно 

• Порт педалі 

Піаніно оснащене портом педалі 3-в-1, який може бути використаний для з'єднання однієї педалі 
(сустейн-педаль) або трьох педалей (м'якої педалі, сустейн-педалі та демпферної педалі), щоб 
імітувати різні звукові ефекти під час гри на піаніно. Підключіть роз'єм педалі до порту PEDAL на 
задній панелі піаніно, а також виконайте необхідні операції з педаллю. 

Примітка: педаль – це операційний елемент. Різні конфігурації оснащені різними педалями. 

• Порт USB-MIDI (APP) 

USB-MIDI (APP) порт піаніно, який використовується для з'єднання з мобільним телефоном або 
планшетним ПК. Скачати і встановити навчальний програмний додаток (APP) для виконання 
підключення піаніно до смарт-пристроїв, які полегшують процес навчання. 

Метод підключення: 

Для з'єднання між піаніно та мобільним телефоном чи планшетним ПК необхідно використовувати 
виділений OTG кабель для передачі даних на піаніно. Для отримання детальної інформації про 
процедури, будь ласка, відскануйте QR-код на задній стороні кришки. 

Порт піаніно USB-MIDI (APP) також може бути використаний для з'єднання з іншими музичними 
інструментами і комп'ютером з інтерфейсом MIDI. Ви можете передавати записи на комп'ютер для 
попереднього запису, складання і редагування за допомогою комп'ютерного програмного 
забезпечення або введення музики MIDI, яка зберігаються на комп'ютері, у піаніно для гри. 

 



• Грати музику з U диска  

Піаніно оснащене вбудованим U-диском музичного програвача з пам'яттю 32G, який може бути 
використаний для відтворення музики у форматі MP3. 

Вставте U диск у порт UDISK на задній панелі, натисніть кнопки [FUNCTION +] + [ON/OFF] UDISK 
MUSIC PLAYER для відтворення музики у форматі MP3. 

Натисніть кнопки [FUNCTION+] + UDISK MUSIC PLAYER [] для відтворення або призупинення 
доріжки. 

Натисніть кнопки [FUNCTION+] + UDISK MUSIC PLAYER [] для регулювання гучності. 

Натисніть кнопки [FUNCTION+] + [] або [], щоб перейти до попередньої або наступної доріжки. 

Натисніть кнопки [FUNCTION+] + [] для прокручування режимів повтору для безперервного, 
випадкового або одиночного відтворення. 

Натисніть кнопки [FUNCTION+] + [ON/OFF] UDISK MUSIC PLAYER ще раз, щоб відключити функцію 
відтворення музики у форматі MP3. 

 



III. Основний спосіб використання 

Натисніть на кнопку [POWER], засвітиться індикатор кнопки [PIANO], і потім ви можете 
використовувати піаніно. 

• Регулювання загальної гучності 

Поверніть регулятор [MASTER VOLUME] за годинниковою стрілкою, щоб збільшити рівень гучності, 
і проти годинникової стрілки, щоб зменшити рівень гучності. Загальна гучність контролює всю 
гучність одночасно. 

• Тон клавіш 

За замовчуванням у піаніно включена функція «клацання», натисніть кнопку [FUNCTION+] + клавішу 
на клавіатурі, при натисканні клавіші буде чутно тон «клацання». Натисніть кнопку [FUNCTION+] + 
кнопку [CLICK], щоб включити або відключити функцію тону клавіш. 

 
 
• Вибір тембру 

Піаніно містить 140 тембрів, від «000» до «139», на ваш вибір. Коли піаніно включене, світиться 
кнопка [PIANO]. 

Тембр за замовчуванням: Піаніно містить 8 тембрів за замовчуванням на ваш вибору, серед яких, 
тембр за замовчуванням [GM TIMBRE] - тембр «088 Pad 1 (New Age)» 

Для вибору інших тембрів: натисніть кнопку [GM TIMBRE] + комбінацію клавіш [DEMO SONG/GM 
TIMBER] від «000» до «139», щоб вибрати стандартний GM тембр і китайський народний тембр. 

 
 
• Зіграти демо-пісні 

Натисніть кнопку [DEMO] для відтворення демонстраційної пісні, і натисніть кнопку [DEMO] ще раз, 
щоб зупинити відтворення. 

Піаніно містить 16 демо-пісень, від «00» до «15», на ваш вибір. Натисніть кнопку [FUNCTION+] + 
комбінацію клавіш [DEMO SONG/GM TIMBER], щоб вибрати відповідну демонстраційну пісню. 

 
Введіть 2-значний код або натисніть кнопку «-/+» для вибору. 

У процесі відтворення демонстраційної пісні ви можете вибрати інші тембри для відтворення 
демонстраційної пісні. (Примітка: перкусія й подвійний тембр не застосовується) 

 

 

 



IV. Метроном 
• Метроном 

Для активації метронома натисніть кнопку [METRONOME]. Натисніть кнопку [METRONOME] ще раз, 
щоб виключити метроном. 

Піаніно містить 10 темпів. Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавіші [METRONOME] 1/4 ~ 12/8 для 
налаштування метронома. 

 
• Темп 

Темп за замовчуванням становить 120, і він може регулюватися в діапазоні від «30» до «300». 
Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавіші [TEMPO] з номером «-/+» для вибору необхідного темпу. 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [TAP] з [TEMPO], щоб відновити значення за 
замовчуванням. 

 
Введіть темп (30-300) або натисніть кнопку «-/+» для вибору, і натисніть клавішу «TAP», щоб 

відновити значення за замовчуванням. 

• Гучність метронома 

Піаніно містить 5 рівнів гучності метронома. Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавіші 1 - 5 
[METRONOME VOLUME] для налаштування гучності метронома. 

 

V. Зміна ефектів 
• Зміна тембру 

Утримання: продовжує тривалість частоти камертона або ноти. 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [SUSTAIN - ON] для увімкнення ефекту утримання. 
Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [SUSTAIN - OFF], щоб відключити ефект утримання. 

 

Вібрато: додати пульсуючу зміну в ноту 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [VIBRATO - ON] для увімкнення ефекту вібрато. Натисніть 
кнопку [FUNCTION +] + клавішу [VIBRATO - OFF], щоб відключити ефект вібрато. 

 
М'яка педаль: зменшити гучність тону 



Натисніть і утримуйте [soft pedal], щоб включити м'який ефект, і відпустіть педаль, щоб відключити 
такий ефект. (Примітка: ця функція підтримується тільки конфігурацією з додатковими елементами 
- три педалі) 

 

Педаль сустейн: продовжує тривалість ноти. 

Натисніть і утримуйте [sustain pedal], щоб увімкнути ефект утримання, і відпустіть педаль, щоб 
відключити такий ефект. (Примітка: ця функція підтримується обома конфігураціями - з однією 
педаллю або трьома педалями). 

 

Демпферна педаль: продовжує звучання натиснутої клавіші. 

Натисніть і утримуйте [sustain pedal], щоб увімкнути демпферний ефект і відпустіть педаль, щоб 
відключити такий ефект. (Примітка: ця функція підтримується тільки в конфігурації з додатковими 
елементами – три педалі). 

• Модуляція 

Функція модулювання піаніно регулюється від «-6» до «+6», а значення за замовчуванням дорівнює 
0. Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавіші [TRANSPOSE -/+], для модулювання в межах ± 6. 

 
Функція модулювання допомагає уникнути проблем при підйомі та опусканні клавіші при грі на 
клавіатурі. Ви можете грати пісні при будь-якій клавіші, у такий же спосіб, як і при грі пісень з 
клавішею C. Це може зменшити клавішу на півкроку (мала секунда), таким чином, позиції клавіш 
для клавіші C змінюються на клавішу B; натисніть на кнопку «+», щоб підвищити всі клавіші на 
півкроку (мала секунда), у цьому випадку, тон положення клавіші С зміниться на клавішу C# або 
клавішу Db. Якщо кнопка натиснута двічі, клавіша C буде зменшена до Bb; а якщо кнопку натиснуто 
п'ять разів, клавіша C буде зменшена до клавіші F. Натисніть на кнопки «+» і «-» одночасно, щоб 
скинути ключ C. 

• Сенсорне управління 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавіші [TOUCH] OFF, 1-3 для відключення або перемикання між 
3 рівнями сили торкання. 

 
• Розділення 

Клавіатура може бути розділена на дві зони, таким чином, ви можете грати два різні тембри за 
допомогою лівої і правої руки відповідно. Ви повинні встановити тембр для правої сторони після 
того, як тембр, який ви використовували до розділення, застосовується до лівої сторони. Наприклад, 
ви можете встановити тембр з лівої сторони на бас, а праворуч на піано. 

Натисніть кнопку [SPLIT +], щоб розділити клавіатуру, і натисніть кнопку [SPLIT +] ще раз, щоб 
відключити розділення клавіатури. Натисніть кнопку [SPLIT +] перший раз, і натисніть одночасно 
клавішу, щоб установити точку розділення. Клавіша, яка натискається в цей час буде першою 
клавішею в зоні правої руки. 



 
Після розділення клавіатури, усі клавіші зліва 
від щойно натиснутої клавіші, становитимуть 
зону лівої руки, з ладом, що збільшується на 
октаву. 

Щойно натиснута клавіша і всі клавіші 
праворуч від неї становитимуть зону правої 
руки, з ладом, що зменшується на октаву 

Налаштування точки розділення 
 
Коли функція розділення клавіатури включена, лад зони лівої руки буде збільшуватися на октаву, а 
лад зони правої руки буде зменшуватися на одну октаву. Візьміть точку розділення за 
замовчуванням як приклад, лади клавіш A0 - G2# зміняться на клавіші A1 - G3#, у той час як лади 
клавіш A2 - C8 зміняться на лади клавіш A1 - C7. 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] і клавіші [SPLIT] 1-5, щоб встановити гучність для зони лівої руки. 

Після того, як функція розділення клавіатури включена, ви можете повторно встановити тембр для 
зони правої руки. 

• Подвійний тембр 

Натисніть будь-які дві кнопки тембру одночасно, щоб включити функцію подвійного тембру, у цьому 
випадку, два обрані тембри будуть накладатися один на одного. 

 
Концертний рояль Електропіано Церковний орган Гітара Бас Струнний Ударні 

 
Коли потрібне накладення інших тембрів, натисніть кнопку [GM TIMBRE] + клавішу [DEMO 
SONG/GM TIMBRE], щоб вибрати інші тембри, а потім одночасно натисніть [GM TIMBRE] та інші 
кнопки [TIMBRE]. 

Як гучність для верхнього шару, так і гучність нижнього шару мають 5 рівнів: гучність першого 
обраного тембру регулюється за допомогою верхньої гучності натисканням кнопки [FUNCTION+] + 
клавіш [UPPER VOLUME 1-5] на клавіатурі; гучність тембру, обраного пізніше, регулюється за 
допомогою верхньої гучності натисканням кнопки [FUNCTION+] + клавішами [LOWER VOLUME 1-5]; 

 
 

VI. Режим уроку 
• Режим уроку 

В режимі уроку, 88 клавіш розділені на дві зони з однаковим тоном і тембром, що полегшує 
демонстрацію студентам, що мають рівень викладачів, і дві людини можуть грати на піаніно 
одночасно 

Натисніть кнопку [LESSON] перший раз для активації режиму уроку, натисніть кнопку [LESSON] 
знову, щоб відключити цю функцію. 

В режимі уроку лади клавіш A0-C5 у лівій зоні зміняться на лади клавіш A2-C6, у той час як лади 
клавіш C4#-C8 у правій зоні зміняться на лади клавіш C2#-C6. 



 
(Перед тим, як режим уроку був включений) 

 

 
Ліва зона (Після того, як режим уроку був включений) Права зона 

 
• Управління октавою 

В режимі уроку ви можете виконати налаштування октави від «-2» до «+2», а значення за 
замовчуванням дорівнює 0. Натисніть кнопку [FUNCTION+] + клавіші [OCTAVE] «-»/«+» для 
регулювання октави в межах ± 2. Наприклад, при налаштуванні октави на «-2», ліва зона зміниться 
на A0-C4, а права зона зміниться на C0#-C4. 

Натисніть кнопку [FUNCTION +]  + клавіші [OCTAVE] «-» / «+» одночасно для відновлення 
налаштувань за замовчуванням. 

Примітка: Функцію управління октавою можна активувати тільки в режимі навчання. 

 
VII. Режим запису 

• Запис 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [REC], щоб увімкнути режим запису. Натисніть кнопку 
[FUNCTION +] + клавішу [REC] ще раз, щоб відключити режим запису. 

В режимі запису, метроном буде включатися автоматично, і ви можете натиснути будь-яку клавішу, 
щоб почати запис. Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [TEMPO] для регулювання темпу. 

Піаніно може записати максимально 700 нот. Коли пам'ять для зберігання заповнена, режим запису 
буде відключений і метроном закриється автоматично. 

• Відтворення 

Натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [PLAY] для відтворення запису. У процесі відтворення 
натисніть кнопку [FUNCTION +] + клавішу [PLAY] ще раз, щоб зупинити відтворення. 

 

  ЗАПИС  ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСУ 

 
 



 
Додаток Таблиця Тембрів 

 
000 Акустичний концертний рояль 
001 Глянсове акустичне піаніно 
002 Електричний концертний рояль 
003 Піаніно "хонкі-тонкі" 
004 Електропіано 
005 Хоральне піаніно 
006 Клавесин 
007 Клавікорд 
008 Селеста 
009 Дзвіночки 
010 Шарманка 
011 Вібрафон 
012 Маримбафон 
013 Ксилофон 
014 Трубчастий дзвін 
015 Далсимер 
016 Органний регістр 
017 Вібраційний орган 
018 Рок орган 
019 Церковний орган 
020 Фісгармонія 
021 Акордеон 
022 Гармоніка 
023 Танго акордеон 
024 Акустична гітара (нейлон) 
025 Акустична гітара (сталь) 
026 Електрична гітара (джаз) 
027 Електрогітара (чиста) 
028 Електрична гітара (приглушена) 
029 Овердрівн-Гітара 
030 Дісторшн-Гітара 
031 Гармонійна гітара 
032 Акустична бас гітара 
033 Електрична бас гітара (палець) 
034 Електрична бас гітара (медіатор) 

035 Безладова бас-гітара 
036 Ударна бас гітара 1 
037 Ударна бас гітара 2 
038 Синтезаторна бас гітара 1 
039 Синтезаторна бас гітара 2 
040 Скрипка 
041 Альт 
042 Віолончель 
043 Контрабас 
044 Струни тремоло 
045 Струни піццикато 
046 Оркестрова Арфа 
047 Литаври 
048 Струнний ансамбль 1 
049 Струнний ансамбль 2 
050 Синтезаторні струни 1 
051 Синтезаторні струни 2  
052 Хорові ахи 
053 Голосові охи 
054 Синтезаторний голос 
055 Оркестровий удар 
056 Труба 
057 Тромбон 
058 Туба 
059 Приглушена труба 
060 Валторни 
061 Духові 
062 Синтезаторні мідно-духові 1 
063 Синтезаторні мідно-духові 2 
064 Саксофон сопрано 
065 Альт саксофон 
066 Тенор саксофон 
067 Баритон саксофон 
068 Гобой 
069 Англійський ріжок 

070 Фагот 
071 Кларнет 
072 Флейта-Пікколо 
073 Флейта 
074 Блокфлейта 
075 Флейта Пана 
076 Пляшковий звук 
077 Сякухати 
078 Свисток 
079 Окарина 
080 Соло 1 (квадрат) 
081 Соло 2 (зуб пилки) 
082 Соло 3 (калліопа соло) 
083 Соло 4 (соло піночки) 
084 Соло 5 (чаранг) 
085 Соло 6 (голос) 
086 Соло 7 (квінти) 
087 Соло 8 (бас + соло) 
088 Клавіша 1 (нове століття) 
089 Клавіша 2 (теплота) 
090 Клавіша 3 (полісинтезатор) 
091 Клавіша 4 (хор) 
092 Клавіша 5 (уклін) 
093 Клавіша 6 (металевий) 
094 Клавіша 7 (віночок ударника) 
095 Клавіша 8 (свіп) 
096 Спецефекти (FX) 1 (дощ) 
097 FX 2 (саундтрек) 
098 FX 3 (кристал) 
099 FX 4 (атмосфера) 
100 FX 5 (яскравість) 
101 FX 6 (домовики) 
102 FX 7 (луна-сигнали) 
103 FX 8 (науково-фантастичний) 
104 Ситар 

105 Банджо 
106 Сямисен 
107 Кото 
108 Kалімба 
109 Волинка 
110 Фідель 
111 Шанай 
112 Дзенькіт дзвіночка 
113 Агого 
114 Сталеві барабани 
115 Колода 
116 Японський барабан 
117 Мелодійний тому 
118 Синтезаторний барабан 
119 Зворотні тарілки 
120 Шум гітарних ладів 
121 Подих повітря 
122 Узмор'я 
123 Пташиний щебет 
124 Телефонний дзвінок 
125 Вертоліт 
126 Оплески 
127 Постріл 
128 Yong Gin 
129 Zheng 
130 Zhong Ruan 
131 Pi Pa 
132 Big Souna 
133 Souna 
134 Er Hu 
135 Yue Hu 
136 Di Zi 
137 Bong Di 
138 Koto 
139 Qu Di 
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