
Клавішник цифровий

KB-2060



Запобіжні заходи 

Уважно прочитайте перед початком роботи. 
● Застосовуйте тільки призначений адаптер живлення. Замініть його, коли виявите 
будь-який знос чи пошкодження. 
● Не розбирайте інструмент і не робіть жодних змін всередині нього. У випадку 
неправильного функціонування, негайно припиніть використання і відремонтуйте 
його, звернувшись за допомогою до кваліфікованого сервісного персоналу. 
● Переконайтесь в тому, що обидва пристрої відключені від живлення при 
підключенні до інших підсилювачів. 
● Не залишайте гучність на максимумі або на некомфортному рівні протягом 
тривалого часу. 
● Тримайте інструмент на відстані від високих температур, що може призвести до 
пошкодження компонентів. 
● Не допускайте потрапляння в інструмент будь-яких рідин або інших часток, що 
може призвести до корозії корпусу або стати причиною короткого замикання. 
● Відключайте інструмент перед чищенням і не підключайте / відключайте його 
мокрими руками. 
● Чистіть інструмент шматком сухої і м'якої тканини без фарби, спирту або інших 
хімічних речовин. 
● Вимкніть і від'єднаєте інструмент від мережі після роботи або у випадку 
тривалого невикористання. 
● Увага! Не підносьте його близько до вуха! Неправильне використання може 
призвести до погіршення слуху. 
● Клеми живлення не повинні бути короткозамкнені. 
● Упаковку необхідно зберігати, оскільки вона містить важливу інформацію. 
● Для зниження ризику виникнення пожежі чи ураження електричним струмом не 
піддавайте інструмент впливу дощу або вологи. Інструмент не повинен зазнавати 
впливу крапель або бризок, і жодні наповнені рідиною предмети, наприклад, вази, 
не можна встановлювати на інструмент. 
● Максимальна робоча температура: 40°С 
● Адаптер прямого підключення використовується як пристрій відключення, 
пристрій відключення повинен бути готовим до роботи. 
● Не встановлюйте обладнання в обмеженому просторі, наприклад, у книжковій 
шафі чи подібному місці, і залишайте умови для належної вентиляції. Не варто 
створювати перешкоди для вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори 
предметами, такими як газети, скатертини, штори і т.д. 
 
● Правильна утилізація цього виробу. Це маркування вказує на те, що цей продукт 
не варто утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. 
Для запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю 
людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, здавайте його в необхідну 
переробку, щоб сприяти обґрунтованому повторному використанню матеріальних 



ресурсів. Щоб здати використане обладнання, будь ласка, користуйтеся 
системами збору і повернення або зверніться до продавця, в якого був куплений 
продукт. Вони можуть забрати цей продукт для утилізації, безпечної для 
навколишнього середовища. 
 
Попередження: Батареї не повинні зазнати впливу високих температур, таких як 
сонячне світло, вогонь і таке інше. 
Увага: Існує небезпека вибуху, якщо батарея була неправильно замінена. 
Заміняйте тільки на той самий або аналогічний тип. 
Попередження: Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до 
втрати слуху. 
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I. Елементи панелі управління і 
термінали 

● Передня панель управління 

 



1. Динаміки 

2. Кнопка «мережа» 【POWER】 

3. Кнопка клавіатури ударних 【KEYBOARD  PERCUSSION】 

4. Кнопки темпів 【TEMPO】 

5. Кнопки гучності акомпанементу 【ACCOM  VOL】 

6. Кнопки загальної гучності 【MASTER  VOL】 

7. Кнопка синхронізації 【SYNC】 

8. Кнопка заповнення 【FILL-IN】 

9. Кнопка СТАРТ/СТОП 【START / STOP】 

10. Кнопка утримання 【SUSTAIN】 

11. Кнопки вібрато 【VIBRATO】 

12. Кнопка однієї клавіші 【ONE KEY】 

13. Кнопка слідування 【FOLLOW】 

14. Кнопка ансамбля 【ENSEMBLE】 

15. Світлодіодний екран 

16. Кнопка авто акорду 【AUTO CHORD】 

17. Кнопка тембру акорду 【CHORD TIMBRE】 

18. Кнопка початку запису 【REC】 

19. Кнопка програмування 【PROG】 

20. Кнопка початку відтворення 【PLAY】 

21. Кнопка тембру 【TIMBRE】 

22. Кнопка ритму 【RHYTHM】 

23. Кнопка демонстраційної пісні 【DEMO SONG】 

24. Цифрова панель 

25. Кнопки панелі ударних 

26. Зона акордів 

● Задня панель: 

 
27. Гніздо аудіо входу 【AUDIO INPUT】 

28. Гніздо для мікрофона 【MIC】 

29. Гніздо для навушників 【PHONES/OUTPUT】 

30. Гніздо постійного струму 9В【DC 9V】  

 



II. Підготовка до роботи 
● Встановлення батарей 
Інструмент використовує шість батарей «AA». Відкрийте кришку батарейного 
відсіку на задній стороні і встановіть батареї, по одній, дотримуючись правильної 
полярності. Встановіть на місце кришку відсіку, після встановлення усіх батарей. 
 * Розсіювання енергії або напруги призведе до втрати гучності і тембрових 
викривлень. Для забезпечення ефективної роботи розряджені або погані батареї 
повинні бути негайно замінені. Завжди виймайте батареї, коли ви не 
використовуєте продукт протягом тривалого часу. 

 
 

● Підключення до визначеного адаптера живлення AC/DC  
Використовуйте тільки визначений адаптер змінного (AC)/постійного (DC) струму. 
Підключіть вихідний роз'єм адаптера до гнізда 【DC 9V】 на задній панелі, а потім 
підключіть інший кінець кабелю до електричної розетки.  
 * Увага: вхідна напруга адаптера повинна бути сумісне з місцевою мережею. 

● Підключення до навушників або виходів 
 ◆ Підключення до навушників: 
Підключіть навушники до гнізда 【PHONES】. Внутрішні стерео динаміки будуть 
автоматично відключені, коли навушники підключаються до гнізда 【PHONES】. 
 * Прослуховування в навушниках на високих рівнях гучності може призвести 
до розладів слуху! 
 ◆ Підключення до інших виходів: 
При підключенні до зовнішніх підсилювачів, вимкніть живлення з обох боків і 
підключіть правильний кінець аудіо кабелю до терміналу 【PHONES/OUTPUT】 на 
задній панелі, а інший кінець до зовнішнього обладнання. 
 
 

● Підключення до мікрофонів або інших вхідних пристроїв 
 ◆ Підключення до мікрофонів: 



При підключенні пристрою до мікрофона через гніздо 【MIC】, ви можете співати 
пісні під час гри на клавішах. 
 ◆ Підключення до інших вхідних пристроїв 

Пристрій оснащений вбудованою функцією стерео входу. Ви можете 
використовувати пристрій в якості ретранслятора, підключивши його до ваших 
мобільних телефонів, MP3, комп'ютерів або будь-яких інших вхідних пристроїв. 
При підключенні, спочатку вимкніть інструмент і підключіть правильний кінець 
аудіо кабелю в роз'єм 【AUDIO INPUT】 на задній панелі, а інший кінець до 
зовнішнього обладнання, а потім увімкніть інструмент знову. 

 

III. Основне використання 
Натисніть мережний вимикач【POWER】, щоб включити обладнання і на 

світлодіодному екрані повинно з'явитися «120». Інструментом не можна 
користуватися, поки на екрані не з'явиться «120». Інструмент оснащений функцією 
енергозбереження. Інструмент автоматично переходить у сплячий режим, якщо 
його не торкаються або він не використовується протягом 15 хвилин. Усі 
параметри будуть скинуті після входу в режим очікування. Ви можете натиснути 
будь-яку кнопку, щоб вивести інструмент з режиму очікування. 

● Основна гучність 
Натисніть кнопку【MASTER VOL+】 або 【MASTER Vol-】для збільшення чи 

зменшення гучності. Одночасне натискання【MASTER VOL+】 та【MASTER VOL-
】 скидає гучність на значення за замовчуванням. 

Регулювання основної гучності також впливатиме на гучність акомпанементу. 

● Гучність акомпанементу 
Натисніть кнопку 【ACCOM VOL+】 або 【ACCOM VOL-】, щоб збільшити чи 

зменшити гучність акомпанементу. Одночасне натискання 【ACCOM VOL+】 і 【
ACCOM VOL-】 скине гучність акомпанементу на значення за замовчуванням. 

● Вибір тембру 
Ви можете вибрати тембр на початковому інтерфейсі або натисніть кнопку【

TIMBRE】для виклику операції Тембр. Інструмент має 128 тембрів від коду 000 до 
127. Ви можете змінити поточний тембр, натиснувши номери або 【+】/【-】 на 
цифровій панелі. 

● Ударні інструменти 
Інструмент має панель з 8-ма чудовими ударними інструментами. Натисніть 

кнопки панелі ударних, відповідно до картинок під ними, щоб почути бажані ударні, 
які необхідні для роботи в режимі реального часу. 

Інструмент має 61 клавішу ударних інструментів. Натисніть кнопку 【

KEYBOARD PERCUSSION】, щоб включити функцію клавіатури ударних і вибрати 



звук гри необхідної клавіші відповідно до наведених нижче картинок. Натисніть 
кнопку 【KEYBOARD PERCUSSION】 ще раз, щоб відключити цю функцію. 

● Демонстрація 
Інструмент містить 12 демонстраційних пісень із кодом від 00 до 11. Натисніть 

кнопку【DEMO SONG】 для відтворення всіх демонстраційних пісень послідовно. 
Натискання кнопки 【DEMO SONG】 ще раз під час демонстрації призведе до 
пропуску поточної демонстрації і переходу до наступної пісні. Натисніть кнопку 【
START/STOP】 ще раз, щоб зупинити відтворення. 

Щоб перемкнутися на іншу пісню, натискайте цифри або 【+】/【-】на 
цифровій панелі. Обрана пісня буде відтворюватися в одному циклі. 

 
IV. Авто-Ритм 

● Вибір ритму 
Інструмент має 128 різних ритмів від 000 до 127. Натисніть кнопку【RHYTHM

】, щоб викликати функцію вибору ритму. Для того, щоб перемикнутися на інший 
ритм, натисніть на відповідний номер або 【+】/【-】 на цифровій панелі. Ви 
можете натиснути кнопку【START/STOP】 для перемикання між функцією вибору 
Тембру або функцією вибору Ритму. 

1. Почати ритм 
1) Натисніть кнопку【START / STOP】, щоб почати ритм акомпанементу. 
2) Натисніть кнопку【SYNC】для виклику напису «Syn» на дисплеї, а потім 
натисніть будь-яку клавішу в секції акордів (тобто крайні ліві 19 клавіш на 
клавіатурі), щоб почати ритм і акомпанемент одночасно. 

2. Завантаження 
Натисніть кнопку【FILL IN】, щоб вставити інтерлюдію під час Ритму. 

3. Для зупинки ритму 
Натисніть на кнопку【START / STOP】, під час функції Ритм, і ритм негайно 
зупиниться.  

● Регулювання темпу 
Натисніть кнопку【TEMPO+】 або 【TEMPO-】, щоб прискорити або 

сповільнити темп. Одночасне натискання кнопок【TEMPO+】 і 【TEMPO-】 скине 
темп на значення за замовчуванням в 120 ударів на хвилину. 

 
  



Звукоряд акордів для одного пальця 
 

 
 

Звукоряд акордів для пальців 

 
 

V. Авто-басові акорди 
● Авто акорди 
Натисніть кнопку 【AUTO CHORD】для виклику функції «Акорд». Коли «Ритм» 

активований, ви можете зіграти авто акорд, просто граючи акорд вашою лівою 
рукою в Секції Акордів відповідно до Звукорядів для одного пальця або для всіх 
пальців. Ви можете використовувати будь-який тип Звукоряду без необхідності 
перемикання з одного типу на інший, тому що інструмент автоматично визначить 
тип звукоряду. 

Натисніть кнопку【AUTO CHORD】 ще раз, щоб зупинити функцію «Акорд». 

  



● Тембри акордів 
Інструмент має 5 різних тембрів акордів. Для зміни тембру акорду послідовно 

натискайте кнопку【CHORD TIMBRE】. 
 

VI. Ефект накладення голосу 
● Утримання 
Натисніть кнопку【SUSTAIN】, щоб додати ефект утримання у вашому 

виконанні. Натисніть кнопку【SUSTAIN】 ще раз, щоб відключити функцію. 

● Вібрато 
Натисніть кнопку【VIBRATO】, щоб додати ефект вібрато у вашому виконанні. 

Натисніть кнопку【VIBRATO】 ще раз, щоб відключити функцію. 
 

VII. Запис і Програмування 
● Запис 
Натисніть на кнопку【REC】, щоб на дисплеї з'явилася «Rec». Ця функція 

дозволяє записувати і зберігати практично всю вашу роботу протягом статусу 
«RECORD». Коли пам'ять заповниться, на дисплеї з'явиться «FUL», і ваш запис 
буде автоматично зупинений. 

 Натисніть кнопку 【PLAY】для відтворення записаних нот, при цьому на 
екрані з'явиться «PLA». Ви можете натиснути кнопку【PLAY】без завершення 
запису, тоді інструмент буде відтворювати поточний запис і продовжить запис 
після відтворення, при цьому на екрані з'явиться «Rec». Натисніть кнопку【PLAY
】 ще раз, щоб зупинити відтворення. 

◆ Натисніть кнопку 【START/STOP】 ще раз, щоб відключити функцію запису. 
Ваш запис буде видалено після виходу з функції. 

● Програмування 
Натисніть кнопку【PROG】для виклику на дисплей напису «PRG». Функція 

клавіатури Ударні буде включена автоматично. У цьому стані, ви можете 
натиснути на відповідні кнопки, щоб запрограмувати до 32 унікальних ритмів, коли 
на екрані з'явиться напис «FUL».  

 ◆ Натисніть кнопку 【PLAY】, щоб відтворити запрограмовані ритми. 
◆ Натисніть кнопку【START/STOP】 або натисніть кнопку 【PROG】 ще раз, 

щоб вийти з функції «Програмування». Запрограмовані пісні будуть видалені після 
виходу з функції. 

 
  



VIII. Функція інтелектуального 
навчання 

● Одна клавіша 
Натисніть кнопку【ONE KEY】для виклику функції навчання. Оберіть 

необхідну композицію для занять, натиснувши номери або 【+】/【-】 на цифровій 
панелі. 

За допомогою цієї функції ви можете відтворювати мелодію пісні шляхом 
простого натискання будь-якої клавіші відповідно до ритму, незважаючи на лад і 
правильність. Відтворення буде тривати коректними засобами до того часу, поки 
ви натискаєте будь-яку клавішу. Просто грайте клавішею в такт музиці, і 
відтворення буде тривати. 

Натисніть кнопку【START/STOP】 або натисніть ще раз кнопку【ONE KEY】, 
щоб вийти з функції навчання. 

● Слідування 
Натисніть кнопку【FOLLOW】для виклику Слідування. Оберіть необхідну 

композицію для занять, натиснувши номери або 【+】/【-】 на цифровій панелі. 
У цій функції інструмент буде вас чекати, поки ви не зможете зіграти ноти 

правильно. Інструмент буде продовжувати відтворення, якщо ви зіграєте ноти 
неправильно. 

Натисніть на кнопку【START/STOP】 або натисніть кнопку【FOLLOW】ще 
раз, щоб вийти з функції навчання. 

● Ансамбль 
Натисніть на кнопку【ENSEMBLE】, щоб включити навчання за програмою 

АНСАМБЛЬ з появою на світлодіодному дисплеї напису «GUIDE». Оберіть 
необхідну композицію, натиснувши номери або 【+】/【-】 на цифровій панелі. 

Ця функція призначена для тренування як нотного ладу, так і часу. Під час 
вибору функції, відтворення пісні приглушає основну тональність ансамблю і чекає 
поки ви не почнете правильно грати ноти. Якщо ви не можете піймати ноти 
протягом 3-х секунд, то у цьому випадку клавіатура буде автоматично 
продовжувати грати основну тональність. 

Натисніть на кнопку【START/STOP】 або натисніть кнопку【ENSEMBLE】 ще 
раз, щоб вийти з функції навчання. 
 
 
Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Термін служби 24 місяці. Імпортер: ТОВ «САВ-
Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: Fuzhou Paide Technology Co. LTD. 
ADD: 18 FL, Biaoli building No. 99, Hudong Road, Fuzhou, China. (Фужоу Пaіде Технолоджі Ко., Лтд. 
Адреса: 18 поверх, будівля Біаолі №99, Худонг Роуд, Фужоу, КНР). Номер партії виробництва 
ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 15.01.2020 р. 


