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Zorg ervoor dat u 'VOORZICHTIG' op pagina 5-6 hebt gelezen
voordat u dit instrument gebruikt.

NL

Læs "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" på side 5-6, før instrumentet
benyttes.

DA

Läs ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sidorna 5–6 innan du
börjar använda instrumentet.
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OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar
ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge
netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er
slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta
verkosta.
(standby)
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Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. finns på eller
i närheten av namnetiketten som sitter på enhetens undersida.
Du bör anteckna serienumret i utrymmet nedan och förvara den
här bruksanvisningen som ett bevis på ditt köp och för att underlätta
identifiering i händelse av stöld.

Modellnummer
Serienummer

Namnplåten sitter på
instrumentets undersida.
(bottom_sv_01)
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTER
Förvara den sedan på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

VARNING
Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan, så undviker du risk för allvarliga skador eller
t.o.m. dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna
omfattar, men är inte begränsade till, följande:

Strömförsörjning/nätkabel

Varning för fukt och väta

• Placera inte nätkabeln i närheten av en värmekälla, till exempel ett värmeelement.
Böj inte kabeln och skada den inte på annat sätt. Ställ heller inte tunga föremål på den.
• Använd endast den spänningsnivå som anges som den korrekta för instrumentet.
Rekommenderad spänning finns angiven på instrumentets namnetikett.
• Använd endast medföljande nätkabel/nätkontakt.
• Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som
eventuellt har samlats på den.

• Utsätt inte instrumentet för regn, och använd det inte i närheten av vatten eller
i fuktig eller våt miljö. Placera inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller
glas) på instrumentet, eftersom behållaren kan råka välta så att vätska rinner in
i instrumentet. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i instrumentet måste
du omedelbart stänga av strömmen och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget.
Lämna därefter in instrumentet till en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.
• Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer.

Varning för eld

Öppna inte

• Placera inte brinnande föremål, exempelvis stearinljus, på instrumentet. De kan
falla omkull och orsaka eldsvåda.

• Detta instrument innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av
användaren. Du ska inte öppna instrument eller försöka ta isär eller modifiera
de inre komponenterna på något sätt. Om enheten inte fungerar korrekt bör du
omedelbart sluta använda den, och lämna in den för kontroll på en kvalificerad
Yamaha-serviceverkstad.

Om du upptäcker något onormalt
• Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga av strömbrytaren
och dra ut nätkontakten ur uttaget. Låt därefter Yamaha-servicepersonal
kontrollera enheten.

Placering (om Bluetooth-funktionen medföljer)
(Se sidan 40 för information om Bluetooth-funktionen.)

- Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad.

• Radiovågor kan påverka elektromedicinska enheter.

- Ovanlig lukt eller rök avges.
- Något föremål har tappats i instrumentet.

- Använd inte produkten nära medicinska enheter eller i områden där användning
av radiovågor är begränsad.

- Ljudet från instrumentet försvinner plötsligt under användning.

- Använd inte den här produkten närmare personer med inopererad pacemaker
än 15 cm.

FÖRSIKTIGT
Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker att skada dig själv och andra och även
undviker skada på instrumentet och andra föremål. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

Strömförsörjning/nätkabel

Placering

• Anslut inte instrumentet till ett nätuttag med en grenkontakt. Det kan medföra
försämrad ljudkvalitet och samt orsaka överhettning i uttaget.

• Placera inte instrumentet på en instabil plats där det riskerar att ramla.

• Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten från
instrumentet eller uttaget. Kabeln kan skadas om du drar i den.

• Var alltid två eller fler personer när ni transporterar eller flyttar instrumentet.
Om du ensam försöker lyfta instrumentet kan du skada ryggen eller få andra
personskador, eller orsaka skador på instrumentet.

• Dra ut nätkontakten ur uttaget när du inte tänker använda instrumentet under
en längre tid, samt i samband med åskväder.

• Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar instrumentet för att förhindra att
kablarna förstörs eller att någon snubblar på dem och skadas.
• Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar produkten. Om det uppstår
problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut
nätkontakten ur uttaget. Även när strömbrytaren är avstängd förbrukar produkten
en mycket liten mängd energi. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om du
inte ska använda produkten under en längre tid.
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• Undvik att föra in papper, metall eller andra föremål i springorna på klaviaturlocket,
panelen eller klaviaturen. Detta kan orsaka personskador på dig eller andra, skada
instrumentet eller annan egendom eller orsaka funktionsfel.

• Trots att instrumentets trädelar har utformats och tillverkats med omtanke om
miljön och folkhälsan kan kunder i vissa sällsynta fall känna av en ovanlig lukt
eller få irriterade ögon på grund av ytmaterialet och limmet.
Vi rekommenderar att du vidtar följande åtgärder för att undvika detta:
1. Vädra rummet lite extra flera dagar efter det att instrumentet har packats upp
och installerats, eftersom det har varit lufttätt förpackat för att behålla
kvaliteten under transporten.
2. Om instrumentet står i ett litet rum kan du fortsätta att vädra rummet normalt,
antingen dagligen eller regelbundet.

• Tyng inte ned instrumentet och placera inte tunga föremål på det. Tryck inte
onödigt hårt på knappar, strömbrytare och kontakter.
• Använd inte instrumentet/enheten eller hörlurarna med hög eller obehaglig
volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent
hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller
om det ringer i öronen.

3. Om du har lämnat instrumentet i ett stängt rum under lång tid i varma
temperaturer vädrar du rummet och sänker sedan temperaturen, om möjligt,
innan instrumentet används.

Använda pallen (om sådan medföljer)
• Placera inte pallen ostadigt så att den kan ramla.
• Lek inte med pallen och stå inte på den. Använd den inte som stege eller för andra
ändamål som kan leda till olyckor eller personskada.

Anslutningar
• Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter instrumentet till andra
elektriska enheter. Ställ in alla volymkontroller på lägsta nivå på samtliga enheter
innan du slår på eller av strömmen.
• Ställ in volymkontrollen på lägsta nivå på alla enheter och öka gradvis till önskad
nivå medan du spelar på instrumentet.

• Endast en person bör sitta på pallen åt gången, för att förhindra risk för olyckor
och personskada.
• När det gäller justerbara pallar, ställ inte in pallens höjd medan du sitter på den.
Det kan belasta justeringsmekanismen för hårt, vilket kan orsaka skador på
mekanismen eller personskada.
• Om pallskruvarna lossnar efter lång användning bör de spännas regelbundet med
det anvisade verktyget för att förebygga olyckor.

Hantering
• Stick inte in fingrar eller händer i springorna på klaviaturlocket eller instrumentet.
Se också till att inget finger kommer i kläm under klaviaturlocket.

• Håll särskild uppsikt över små barn så att de inte faller baklänges från pallen.
Eftersom pallen saknar ryggstöd kan oövervakad användning resultera i olyckor
och personskador.

• Använd inte våld när du stänger klaviaturlocket.
Klaviaturlocket har en speciell SOFT-CLOSE™-mekanism som stänger locket
långsamt. Om du använder våld när du stänger klaviaturlocket kan SOFTCLOSE™-mekanismen skadas, vilket gör att du riskerar att skada händer eller
fingrar som kommer i kläm under locket när det stängs.

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av instrumentet, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

Stäng alltid av strömmen när du inte använder instrumentet.
Instrumentet har strömtillförsel på miniminivå även när [

] (viloläge/på)-knappen är satt i viloläge (strömlampan är släckt).

MEDDELANDE
Följ anvisningarna nedan för att undvika fel/skador på produkten, skador på data eller skador på annan egendom.
 Hantering
• Använd inte instrumentet i närheten av tv-, radio- eller stereoutrustning, mobiltelefoner och annan elektrisk utrustning. Annars kan instrumentet, tv- eller
radioutrustningen orsaka störande brus. Om du använder instrumentet tillsammans med en app på din iPad, iPhone eller iPod touch rekommenderar vi att
du aktiverar (ON) ”flygplansläget” på den enheten för att undvika störande brus.
• Utsätt inte instrumentet för damm, vibrationer eller extrem kyla eller hetta (t.ex. direkt solljus, nära ett värmeelement eller i en bil under dagtid). Annars
kan panelen förstöras, de invändiga komponenterna skadas eller instrumentets funktioner bli instabila (Temperaturintervall för användning: 5–40 °C.)
• Placera inte föremål av vinyl, plast eller gummi på instrumentet, eftersom panelen och klaviaturen kan missfärgas.
• Ytbeläggningen på modeller med blankpolerad yta kan spricka eller flagna om du stöter emot instrumentets yta med föremål av metall, porslin eller annat
hårt material. Var försiktig.
 Underhåll
• Rengör instrumentet med en torr eller något fuktad mjuk trasa. Använd inte thinner, lösningsmedel, alkohol, rengöringsvätska eller en rengöringsduk som
förpreparerats med kemikalier.
• På blankpolerade modeller ska damm och smuts avlägsnas försiktigt med en mjuk duk. Gnid inte för hårt eftersom små smutspartiklar kan repa ytan på
instrumentet.
• Vid kraftiga förändringar i temperatur eller luftfuktighet kan kondens uppstå och vatten ansamlas på instrumentets yta. Om vattnet inte tas bort kan
trädetaljer absorbera fukten och skadas. Torka alltid bort vatten omedelbart med en mjuk trasa.
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 Spara data
• En del av instrumentets data (sidan 34) samt Song-data som sparas i instrumentets internminne (sidan 28) bibehålls även när strömmen stängs av.
Sparade data kan dock förloras på grund av fel eller misstag i hanteringen o.s.v.
Spara dina viktiga Song-data till ett USB-flashminne eller en extern enhet, t.ex. en dator (sidorna 33, 37).
Innan du använder ett USB-flashminne bör du läsa sidan 31.
• Till skydd mot dataförlust genom skada på USB-flashminnet rekommenderar vi att du sparar viktiga data till ett extra USB-flashminne eller en extern
enhet, t.ex. en dator, som säkerhetskopia.
Information
 Om upphovsrätt
• Kopiering av kommersiella musikdata, inklusive men inte begränsat till MIDI-data eller ljudfiler, är förbjudet för annat än personligt bruk.
• Denna produkt innehåller och omfattar innehåll som Yamaha äger rättigheterna till eller har licens att använda andras upphovsrätt för. På grund av
upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar har du INTE rätt att distribuera medier som detta innehåll är sparat eller inspelat på och som är i stort sett
samma eller mycket likt innehållet i produkten.
* Det innehåll som beskrivs ovan omfattar datorprogram, Style-data, MIDI-data, WAVE-data, röstinspelningsdata, partitur, partiturdata m.m.
* Du får distribuera media i vilka ditt framförande eller din musikaliska produktion spelats in tillsammans med detta innehåll. Tillstånd av Yamaha
Corporation krävs inte i dessa fall.
 Om funktioner/data som medföljer instrumentet
• Vissa av de förprogrammerade Songerna har redigerats i längd och arrangemang och är kanske inte exakt likadana som originalet.
 Om den här bruksanvisningen
• De illustrationer och bilder av LCD-skärmen som visas i den här bruksanvisningen är endast för instruktionsändamål och kan skilja sig något från de som
visas på ditt instrument.
• iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
• Ordet Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och när Yamaha Corporation använder dessa märken sker
det på licens.
• Företagsnamn och produktnamn som förekommer i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
 Om Bluetooth
• För information om hantering av Bluetooth-kommunikation, se avsnittet ”Om Bluetooth” på sidan 40.
 Stämning
• Till skillnad från ett akustiskt piano behöver inte detta instrument stämmas av en expert (tonhöjden kan dock justeras av användaren för anpassning till
andra instrument). Men eftersom instrumentets klaviaturuppbyggnad är samma som används i ett riktigt piano kan mekaniken ändras med åren. Om detta
händer eller orsakar problem vid framförande ska du kontakta din Yamaha-återförsäljare.

Transport/installation
Transportera instrumentet horisontellt om du flyttar
det. Utsätt inte instrumentet för överdrivna vibrationer
eller stötar.

Håll inte här.
Bakre handtag
Håll inte här.

FÖRSIKTIGT
När du flyttar instrumentet ska du alltid hålla i undersidan
av klaviaturen och i handtagen på baksidan. Håll inte
i hörlurarnas uttagsdosa. Felaktig hantering kan orsaka
skador på instrumentet eller personskador.

Placera instrumentet minst 10 cm från väggen för
att optimera och stärka ljudeffekten. Använd de
medföljande filtinläggen om instrumentet skakar
eller är instabilt efter installationen. För mer
information, läs anvisningarna som medföljer
filtinläggen.

Bakre
handtag

Skruva på
justerskruven tills
den ligger ordentligt
an mot golvet.
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Hybridpiano

NU1X
Med mer än ett århundrades erfarenhet inom utveckling av pianon i världsklass i kombination
med den senaste tekniken presenterar Yamaha stolt ett instrument som är mer likt ett riktigt
akustiskt piano än någonsin – komplett med alla viktiga funktioner som pianister kräver.

Autentiskt akustiskt pianoanslag med särskild pianomekanik och pianoklaviatur
AvantGrand NU1X har en specialutformad mekanik där klaviaturen och hammarfunktionerna på ett verklighetstroget
sätt återger motsvarande funktioner i ett akustiskt piano.
Dessutom är klaviaturens träuppbyggnad exakt likadan som ett pianos, vilket ger instrumentet en ännu mer
verklighetstrogen anslagskänslighet som liknar den i ett akustiskt piano.

Spela och öva med ljudet från berömda flyglar
Det här instrumentet ger dig möjlighet att spela med ljudet av flera välkända flyglar, inklusive Yamahas flaggskepp
CFX, en konsertflygel som producerar ett dynamiskt ljud, från ett briljant högre register till kraftfulla bastoner, och
Bösendorfer* Imperial, en flygel som är känd för sitt subtila och varma ljud.
* Bösendorfer är ett dotterbolag till Yamaha.

Naturlig känsla för avstånd med hörlurar

 Sidan 15

Det här instrumentet har binaural sampling som har utformats särskilt för hörlurar. Binaural sampling är en metod
som använder två mikrofoner vid pianistens öronhöjd och spelar in det ljud som pianisten skulle höra. När du hör ljud
som har skapats med den här metoden genom hörlurarna känns det som att du är innesluten i ljudet, som om det
verkligen kom från pianot.

Alltid i toppskick, kräver ingen stämning
Till skillnad från akustiska pianon behöver instrumentet inte stämmas. Det förblir alltid välstämt, även efter lång tids
användning.

Uppspelnings- och inspelningsfunktioner som stöd för lektioner och
övning  Sidan 26, 28, 39
Du kan spela in ditt framförande till instrumentet och ett USB-flashminne och förbättra ditt spelande genom att
lyssna på inspelningen. Instrumentet är dessutom utrustat med en Bluetooth-ljudfunktion som gör det möjligt att
spela upp ljuddata på instrumentet genom att ansluta en Bluetooth-utrustad enhet via Bluetooth.
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Innehåll
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER................................ 5

Spela in ditt framförande........................................... 28

Ansluta och göra inställningar

Använda USB-flashminnen....................................... 31

Ta bort en Song-fil ...................................................... 30

Börja spela på din nya AvantGrand!

Panelkontroller och kontakter .................................. 10
Spela på klaviaturen .................................................. 11
Öppna/stänga klaviaturlocket och notstället ................11
Slå på och slå av strömmen ........................................12
Visa versionen för instrumentets inbyggda
programvara ................................................................13
Justera huvudvolymen.................................................14
Använda hörlurar .........................................................15
Använda pedalerna .....................................................16

Huvudfunktioner
I det här avsnittet finns anvisningar om hur du gör detaljerade
inställningar för instrumentets olika funktioner.

Grundläggande funktioner........................................ 17
Välja ljud (Voice)..........................................................17
Lyssna på Voice-demomelodierna ..............................18
Använda metronomen .................................................19
Justera tempot.............................................................20
Ändra anslagskänsligheten .........................................20
Spela VRM-Voices med en realistisk och förbättrad
resonanseffekt .............................................................21
Förbättra ljudet med efterklang....................................22
Transponera tonhöjden i halvtoner..............................23
Finjustera tonhöjden ....................................................23
Ställa in skalstämningen..............................................24

Spela upp melodier.................................................... 25
Songer som är kompatibla med det här
instrumentet.................................................................25
Spela upp melodier......................................................26

Om USB-enheter ........................................................ 31
Formatera USB-flashminnen....................................... 32
Hantera filer på ett USB-flashminne............................ 32
Kopiera User Songer från instrumentet till ett
USB-flashminne .......................................................... 33

Säkerhetskopiering av data och återställning ........ 34
Säkerhetskopiera data i internminnet.......................... 34
Återställning av säkerhetskopierade data ................... 34

Anslutningar............................................................... 35
Uttag och anslutningar ................................................ 35
Ansluta ljudenheter ([AUX IN]-uttag, AUX OUT
[L/L+R]/[R]-uttag) ........................................................ 35
Ansluta externa MIDI-enheter (MIDI [IN]/[OUT]-uttag).... 36
Ansluta till en dator ([USB TO HOST]-uttag)............... 37
Ansluta till en smart enhet som en iPhone/iPad
([USB TO DEVICE]-, [USB TO HOST]- och MIDI
[IN][OUT]-uttag) .......................................................... 38
Använda Bluetooth-ljudfunktionen .............................. 39
Om Bluetooth* ............................................................ 40

Bilaga
Det här avsnittet innehåller en lista över meddelanden som
visas på displayen, en snabbguide och ytterligare information.

Meddelandelista ......................................................... 41
Felsökning .................................................................. 42
Lista över förinspelade melodier
(50 Classical Music Masterpieces) ....................... 43
Specifikationer ........................................................... 44
Register....................................................................... 45
Snabbguide**.............................................................. 46
* Se sidan 40 för information om Bluetooth-funktionen.
** Det här avsnittet ger kortfattad information om hur de funktioner som är kopplade till
knappar och tangenter används.

Om bruksanvisningar
Dokumentationen och informationsmaterialet till det här instrumentet består av följande:
 Medföljande dokument
Bruksanvisning (den här boken)
Bruksanvisningen förklarar hur instrumentet ska
användas.
 Online-material (från Yamaha Downloads)
iPhone/iPad Connection Manual (endast på
engelska, franska, tyska och spanska)
Beskriver hur instrumentet ansluts till smarta enheter
som iPhone, iPad och liknande.
Computer-related operations
Innehåller instruktioner om hur du ansluter det här
instrumentet till en dator och datorrelaterade operationer
för att överföra filer och MIDI-data.

MIDI Reference
Innehåller MIDI-relaterad information, t.ex.
MIDI-dataformat och MIDI-implementeringstabell.
MIDI Basics (endast på engelska, franska, tyska
och spanska)
Innehåller grundläggande förklaringar om MIDI.

Om du vill komma åt dessa manualer går du till Yamaha Downloads
och anger modellnamnet för att söka efter önskade filer.
Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (den här boken) ×1
”50 Classical Music Masterpieces” (50 klassiska musikaliska
mästerverk (notbok)) ×1
Online Member Product Registration (online-formulär för
användar-/produktregistrering) ×1
Det ”PRODUCT ID” som finns på bladet behövs när du fyller
i användarregistreringsformuläret.

Skyddsfilt för klaviaturen ×1
Nätkabel ×1
Pall ×1
* Medföljer inte instrumentet på alla marknader. Fråga din
Yamaha-återförsäljare.

Filtinlägg ×1

Garanti* ×1
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Panelkontroller och kontakter
Ansluta och göra inställningar

Översikt
Notställ (sidan 11)
[ ]-strömbrytare
(Standby/On) (sidan 12)

Kontrollpanel
(se nedan)
Fällbart lock
(sidan 11)

[MASTER
VOLUME]-kontroll
(sidan 14)

Framsida Uttag
och kontakter
(sidan 35)

[USB TO DEVICE]uttag (sidan 31)
[PHONES]-uttag
(sidan 15)
Baksida
[AC IN]-uttag
(sidan 12)

Hörlurshängare
(sidan 15)
Pedaler (sidan 16)
Justeringsskruv
(sidan 7)

Kontrollpanel
q Display ................................................................. Se nedan.
w [PIANO/VOICE]-knapp....................... sid. 15, 16, 17, 20, 21
q

e [REVERB]-knapp ....................................................sidan 22
r [METRONOME]-knapp ........................................ sid. 19, 20

w

t [+]/[-]-knapp

t

e

y

i

r

u

o

!0

y [DEMO/SONG]-knapp .................................. sid. 18, 26, 28
u [REC]-knapp ...........................................................sidan 29
i [FUNCTION]-knapp .............................................sid. 23, 46
o [>/o]-knapp (uppspelning/paus)..........................sid. 26, 29
!0

(Bluetooth-indikator) .........................................sidan 39

Hakparentes [ ]
Namnen på panelknappar, -uttag, -kontakter m.m. anges inom hakparentes.
Display

Visar olika värden som melodikategori och parametervärde. Observera att displayen blir svart efter att värdet har angetts.

d.01

5

Song-nummer

Parametervärde

Detta visar också olika meddelanden med tre tecken. Se sidan 41 för mer information.
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Spela på klaviaturen

Öppna/stänga klaviaturlocket och notstället
Fälla upp klaviaturlocket och notstället

1

Öppna klaviaturlocket med båda händerna genom att ta tag i framkanten och lyft.

2

Fäll ned den övre delen av klaviaturlocket.

3

Öppna notstället.

1

2

3

FÖRSIKTIGT
Akta så att du inte klämmer fingrarna
mellan klaviaturlocket och instrumentet.

Fälla ned klaviaturlocket och notstället

1

Fäll upp notstället.
Om du inte gör det och stänger klaviaturlocket kommer notstället att slå i och kanske skada klaviaturen.

2

Fäll ut klaviaturlockets vikta kant med båda händer och stäng det försiktigt.
Klaviaturlocket har en speciell SOFT-CLOSE™-mekanism som stänger locket långsamt.

1

2

FÖRSIKTIGT
Akta så att du inte klämmer fingrarna
mellan klaviaturlocket och instrumentet.
FÖRSIKTIGT
• Håll klaviaturlocket med båda händerna när du öppnar och stänger det. Släpp det inte förrän det är helt öppnat eller
stängt. Akta så att du inte klämmer fingrarna (dina eller andras, håll särskild uppsikt över barn) mellan klaviaturlocket
och klaviaturdelen.
• Använd inte våld när du stänger klaviaturlocket. Om du använder våld när du stänger klaviaturlocket kan SOFT-CLOSE™mekanismen skadas, vilket gör att du riskerar att skada händer eller fingrar som kommer i kläm under klaviaturlocket när
det stängs.
• Placera inte några föremål ovanpå klaviaturlocket (såsom metallföremål eller pappersark). Små föremål som placeras
ovanpå klaviaturlocket kan falla ned i klaviaturdelen och vara mycket svåra att få bort. När de väl har trillat ned kan de
orsaka elstötar, kortslutning, brand eller annan allvarlig skada på instrumentet.
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Slå på och slå av strömmen

1

Anslut nätkabeln i den ordning som visas i illustrationen.
I avsnittet ”Panelkontroller och kontakter” på sidan 10 finns information om var [AC IN]-anslutningen sitter.
[AC IN]-anslutning
(sidan 10)

q
w

Vägguttag

Slå först av strömmen och följ sedan den här proceduren i omvänd ordning när du ska koppla loss nätkabeln.

VARNING
Använd endast den nätkabel som medföljer instrumentet. Om den medföljande elkabeln försvinner eller skadas och måste
ersättas bör du kontakta din Yamaha-försäljare. En felaktig kabel kan orsaka brand eller elstötar.
VARNING
Den typ av nätkabel som medföljer instrumentet kan variera beroende på vilket land instrumentet är inköpt i. (I vissa
länder kan en adapter behövas för att det ska gå att använda vägguttaget.) Ändra INTE den kontakt som medföljer
instrumentet. Om kontakten inte passar bör du anlita en behörig elektriker.
FÖRSIKTIGT
Se till att vägguttaget som du använder är lättåtkomligt när du ansluter produkten och gör inställningar. Om det uppstår
problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget.

2

Vrid [MASTER VOLUME]-kontrollen till ”MIN”.

2
MASTER VOLUME

MIN

MAX

Strömindikatorn tänds.

3

]-strömbrytare
3 [(Standby/On)

Tryck på [ ]-strömbrytaren (Standby/On) som sitter till höger om klaviaturen för att slå på
strömmen.
Strömindikatorn till höger om [MASTER VOLUME]-kontrollen tänds. Displayindikatorerna blinkar i ett mönster,
vilket visar att instrumentet startas. De slutar blinka när instrumentet är klart att användas.
MEDDELANDE
Tryck inte på några tangenter, knappar eller pedaler förrän instrumentet har startat upp helt (ungefär fem sekunder efter att
du trycker på strömbrytaren). Annars kan det hända att vissa tangenter inte fungerar normalt eller att andra fel inträffar.

4

Spela på klaviaturen.
När du spelar på klaviaturen kan du justera volymnivån med hjälp av [MASTER VOLUME]-kontrollen som
sitter till vänster på panelen.
MASTER VOLUME

Volymen
sänks.
MIN

Volymen
höjs.

MAX
USB TO
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5

Slå av strömmen genom att trycka ned [

]-strömbrytaren (Standby/On) i ungefär en sekund.

Strömmen stängs gradvis av.
FÖRSIKTIGT
Även när instrumentet är avstängt drar det lite ström. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget när du inte tänker använda
instrumentet under en längre tid, samt i samband med åskväder.

Automatisk avstängningsfunktion
Det här instrumentet har en automatisk avstängningsfunktion som automatiskt slår av strömmen om
instrumentet inte används under ca 30 minuter, vilket förhindrar onödig energiförbrukning.
Avaktivera den automatiska avstängningen (enkel metod)
Slå på strömmen medan du håller ned den lägsta tangenten på klaviaturen.
Lägsta tangenten (A-1)

Meddelandet ”PoF” visas kort på displayen och automatisk avstängning avaktiveras.

PoF
Aktivera eller avaktivera den automatiska avstängningsfunktionen
Håll ned [FUNCTION]-knappen och tangenten A5 samtidigt medan strömmen är påslagen. Växla mellan läget ”OFF”
(inaktiverad) och”On” (aktiverad) i det här läget genom att trycka på A5 flera gånger. Inställningen visas på displayen.

A5

Högsta tangenten (C7)

Visa versionen för instrumentets inbyggda programvara
Du kan kontrollera versionen för instrumentets inbyggda programvara.
Tryck på tangenten B5 medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt. Den nuvarande versionen visas på displayen.

B5

Högsta tangenten (C7)

Om den senaste versionen av den inbyggda programvaran
Yamaha kan från tid till annan uppdatera produktens inbyggda programvara utan förvarning för att förbättra funktioner
och användbarhet.
Besök vår webbplats för information om den senaste versionen och uppgradera den inbyggda programvaran för ditt
instrument.
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Justera huvudvolymen
Du kan justera volymnivån med hjälp av [MASTER VOLUME]-kontrollen som sitter till vänster på
framsidan, precis nedanför klaviaturen, medan du spelar.

MASTER VOLUME

Volymen
sänks.
MIN

Volymen
höjs.

MAX
USB TO

FÖRSIKTIGT
Använd inte instrumentet på hög volym under en längre tid. Du kan skada hörseln.

Intelligent Acoustic Control (IAC)
Den här funktionen justerar och kontrollerar automatiskt ljudkvaliteten enligt den totala volymen för instrumentet.
Den gör att både låga ljud och höga ljud hörs tydligt även om volymen är låg. Observera att I.A. Control endast
påverkar ljudsignalen från instrumenthögtalarna.
 Slå på och av IAC:
Tryck på tangenten C0 flera gånger (om det behövs) medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt.
Förinställning: On (På)

 Justera IAC-djupet:
Tryck på någon av tangenterna mellan A0–D#1 medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt.
D#1 (3)

Lägsta C0
tangenten (A-1)

A0 C1
(-3) (0)

Inställningsomfång: -3 (A0) – 0 (C1) – 3 (D#1)
Förinställning: 0 (C1)

Ju högre värde, desto tydligare hörs de låga och höga ljuden vid lägre volymnivåer.
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Använda hörlurar
Eftersom instrumentet har två [PHONES]-uttag
kan du ansluta två par stereohörlurar av standardtyp.
Om du endast använder ett par hörlurar spelar det
ingen roll vilket uttag du ansluter dem till – högtalarna
stängs av automatiskt.

MASTER VOLUME

MIN

MAX
USB TO DEVICE

PHONES

FÖRSIKTIGT
För att förhindra hörselskador ska du inte lyssna på instrumentet
på hög volym under en längre tid.
MEDDELANDE
Häng ingenting annat än hörlurar på hörlurshängaren. Det kan
skada instrumentet eller hängaren.

Vanlig stereotelekontakt

Hörlurshängare

Återskapa ett naturligt avstånd till ljudet (med hörlurar) — Binaural Sampling och Stereophonic
Optimizer
Instrumentet har två avancerade tekniker som ger realistiskt, naturligt ljud, även när du lyssnar med hörlurar.
 Binaural Sampling (endast ”CFX Grand”-ljud)
Binaural sampling är en metod som använder två specialmikrofoner i pianistens öronhöjd och som spelar in ljudet
från pianot som pianisten hör det. När du hör ljudet genom hörlurarna känns det som att du är innesluten i ljudet,
som om det verkligen kom från pianot. Du kan dessutom njuta av ljudet naturligt under en lång tid, utan att det
påfrestar öronen. När standardljudet ”CFX Grand” (sidan 17) har valts aktiveras det binaurala ljudet automatiskt
när du ansluter hörlurarna.
 Stereophonic Optimizer (för andra pianoljud än ”CFX Grand”)
Stereophonic Optimizer är en effekt som återskapar naturligt ljudavstånd, likt binaural sampling, trots att du hör
det genom hörlurarna. När ett annat pianoljud än ”CFX Grand” (Displaynummer 2–5, sidan 17) har valts, aktiveras
Stereophonic Optimizer när du ansluter hörlurarna.

Slå på och av Binaural Sampling och Stereophonic Optimizer
När hörlurarna är anslutna övergår ljudet från instrumentet till Binaural Sampling eller ljud som berikas av Stereophonic
Optimizer. Vi rekommenderar att du ställer in den här funktionen på ”OFF” (se nedan), eftersom dessa ljud har
optimerats för hörlurar.
Du bör stänga av dessa funktioner när:
• Du spelar upp ljud med instrumentet med en aktiv högtalare eller en mixer, när du kontrollerar utnivån från instrumentet
med anslutna hörlurar.
• Gör en ljudinspelning (sidan 28) och spela sedan upp den inspelade ljudfilen genom högtalarna.
(Se till att funktionerna är avstängda före ljudinspelningen.)
OBS!
Läs ”Använda en extern stereoanläggning för uppspelning – AUX OUT [L/L+R] [R]-uttag” (sidan 36) innan du ansluter en extern aktiv högtalare.

Tryck på C6-tangenten upprepade gånger (efter behov) medan du håller [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt för att
slå på/av funktionen. Det angivna värdet visas på displayen när båda kontrollerna är nedtryckta.
Förinställning: On (På)

C6

Högsta tangenten (C7)
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Använda pedalerna
Instrumentet har tre pedaler som ger ett antal typiska effekter
samma som pedalerna på ett akustiskt piano ger.

Dämparpedal (höger)
Tonerna får en längre utklingningstid när denna pedal trampas ned. Om du släpper upp
pedalen upphör (dämpas) all utklingning för spelade toner. Dämparpedalen har en
halvpedalsfunktion.

Om du trampar ned dämparpedalen här kommer alla
de toner som visas att få en längre utklingningstid.

 Halvpedalsfunktion
Med den här funktionen kan du variera utklingningens längd genom att trampa ned
pedalen mer eller mindre. Ljudet klingar längre ju längre ned du trampar pedalen.
Om du till exempel trampar på dämparpedalen och alla toner du spelar får en grumlig
klang med för lång utklingning, kan du släppa upp pedalen halvvägs för att få en
renare ljudbild.
 Ställa in Half Pedal Point:
Håll [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt och tryck på någon av tangenterna A#4–E5.
Detta styr när halvpedalseffekten tillämpas när du trampar ned dämparpedalen. Ju lägre
värde, desto grundare halvpedalspunkt. Ju högre värde, desto djupare halvpedalspunkt.
Inställningsomfång: -2 (A#4) – 4 (E5)
Förinställning: 0

A#4

E5

Dämparpedal med GP-känslighet
Den här specialpedalen har utformats för att ge naturligare känsla och när den trampas
ned efterliknar den mycket mer känslan hos en riktig flygel. Den gör det lättare att
känna när pedalen har trampats ned halvvägs (”halvpedalspunkten”) och att använda
halvpedalseffekten än andra pedaler.

Sostenutopedal (mitten)
Om du trampar ned denna pedal medan du håller tangenterna nedtryckta, klingar
tonerna så länge som du håller pedalen nedtrampad (som om dämparpedalen hade
trampats ned), men de toner som spelas därefter förlängs inte. På så sätt kan du till
exempel förlänga ett ackord medan övriga toner spelas ”staccato”.

Om du trampar ned sostenutopedalen här kommer bara de toner
som hålls med denna timing att få en längre utklingningstid.

Pianopedal (vänster)
Om du trampar ned denna pedal dämpas volymen något och tonernas klangfärg förändras.
Detta påverkar inte de toner som spelas innan pedalen trampas ned.
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OBS!
Om sostenutopedalen trampas ned kommer
Organ (orgel-) (displaynummer 12–14,
sidan 17) eller Piano + Strings (piano- +
stråkljuden) (displaynummer 15) att låta
kontinuerligt utan att avta efter att
tangenterna har släppts upp.

Huvudfunktioner

Grundläggande funktioner
Välja ljud (Voice)
 Gör så här för att välja CFX Grand Voice:
Tryck på [PIANO/VOICE]-knappen. ”1” visas på displayen.
 Välja ett specifikt ljud:
Tryck på [+] eller [-] medan du håller [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt. När du
trycker på knapparna växlar de 15 ljuden i numerisk ordning, enligt Voice-listan nedan.

OBS!
Lyssna på demomelodierna för varje Voice
för att få en uppfattning om de olika ljuden
(sidan 18).

Voice-lista
Display

Voice-namn

Beskrivningar

VRM*

CFX Grand

Ljudet från Yamahas CFX-konsertflygel med ett brett dynamiskt
omfång för maximal kontroll. Lämpligt för alla musikgenrer
och -stilar. När hörlurarna är anslutna ändras ljudet automatiskt
till ”Binaural CFX Grand” (nedan).



Binaural CFX
Grand

Ljudet från Yamahas CFX-konsertflygel samplat med Binaural
Sampling, den bästa metoden för hörlurar. När du hör ljudet
genom hörlurarna känns det som att du är innesluten i ljudet,
som om det verkligen kom från pianot. Det här ljudet väljs
automatiskt när hörlurarna är anslutna. Se sidan 18 för mer
information. (det här ljudet kan inte väljas genom att följa
anvisningarna ”Välja ljud” ovan).



2

Bösendorfer
Imperial

Det berömda ljudet av den stora Bösendorfer Imperial som
tillverkas i Wien. Dess fylliga ljud påminner om instrumentets
storlek och är perfekt för att uttrycka ömhet i kompositioner.



3

Studio Grand

Ljudet från Yamahas C7-flygel, som ofta används i inspelningsstudior.
Dess ljusa och klara ljud passar bra för populärmusik.



4

Ballad Grand

Flygelljud med en mjuk och varm ton. Lämpligt för att spela ballader.



5

Upright Piano

Ljudet från ett akustiskt piano, samplat från Yamaha SU7. Njut
av en unik tonal karaktär och en lättare, mer avslappnad känsla.



6

Stage E.Piano

Ljudet av ett elpiano med hammaranslagna metalltungor eller
stavar. Mjuk ton när det spelas svagt och aggressiv ton när det
slås an hårt.

-

7

DX E.Piano

Ett elektriskt pianoljud som produceras med en FM-synthesizer.
Tonen ändras efter kraften i ditt anslag. Idealiskt för
populärmusik.

-

8

Vintage E.Piano

En annan typ av elpianoljud än Stage E.piano. Används mycket
i rock- och populärmusik.

-

9

Harpsichord 8

Ljudet hos en cembalo, det instrument som vanligtvis användes
i barockmusiken. Variationer i anslaget påverkar inte volymen,
och när du släpper upp en tangent hörs ett karakteristiskt ljud.

-

Harpsi. 8’+4’

En cembalo med en tillagd övre oktav. Ger ett briljant ljud.

-

11

Celesta

Ljudet hos en celesta (ett slagverksinstrument där hammare slår
på stålplattor). Instrumentet förekommer bland annat i ”Sockerfens
dans” från Nötknäpparsviten av Tjajkovskij.

-

12

Organ Principal

Detta ljud kännetecknas av pipkombinationen (8'+4'+2') för
kyrkorgel (mässingstyp) och lämpar sig för kyrkomusik från
barocktiden.

-

13

Organ Tutti

Det här ljudet återger ljudet hos en piporgel som spelas med fullt
verk, som i ”Toccata och Fuga” av Bach.

-

14

Jazz Organ

Ljudet hos en elorgel av tonhjulstyp. Det är samplat med Rotary
SP-effekt, d.v.s. med låg rotationshastighet. Används ofta i jazz- och
rockmusik.

-

15

Piano + Strings

En kombination av piano- och stråkljud som ger ett rikt
strukturerat ljud, som om du spelar på pianot med ett
orkesterackompanjemang.

-

1

10

*VRM: Simulerad strängresonans med fysisk modellering när dämparpedalen trampas ned eller när
tangenterna slås an. Se sidan 21 för mer information.
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Lyssna på Voice-demomelodierna
Demo-melodier demonstrerar tydligt alla Voice-alternativ som instrumentet innehåller.

1
2

Välj ett Voice-alternativ för den demomelodi som du vill lyssna på.

Den demomelodi för ljudalternativet som du valde i steg 1 startar.

OBS!
Du kan spela med i demomelodierna när de
spelas upp.

Ändra demomelodin under uppspelningen:
Tryck på [+] eller [-].

OBS!
Inga MIDI-data går ut under uppspelning
av Voice-demor.

Tryck på [DEMO/SONG].

Justera uppspelningstempot:
Tryck på [+] eller [-] medan du håller [METRONOME]-knappen nedtryckt.
Pausa uppspelningen:
Tryck på [>/o]-knappen (uppspelning/paus) för att göra en paus i uppspelningen.
Om du trycker på knappen en gång till återupptas uppspelningen av demomelodier
från samma position.

3

Tryck på [DEMO/SONG]-knappen för att stoppa uppspelningen.

Lista över demomelodier
Display

d.01

Ljudnamn
CFX Grand
Binaural CFX Grand

Melodinamn

Kompositör

Variations brillantes op.12

F. F. Chopin

Mädchens Wunsch (6 Chants polonaise
S.480 R.145)

F. Liszt / F. F. Chopin

d.02

Bösendorfer Imperial

d.03

Studio Grand

Original

-

d.04

Ballad Grand

Original

-

d.05

Upright Piano

Italienisches Konzert, BWV 971 1st mov.

J. S. Bach

d.06

Stage E.Piano

Original

-

d.07

DX E.Piano

Original

-

d.08

Vintage E.Piano

Original

-

d.09

Harpsichord 8
(cembalo 8)

Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola
e continuo No.7, BWV 1058

J. S. Bach

d.10

Harpsi. 8’+4’

Gigue, Französische Suiten No.5, BWV 816

J. S. Bach

d.11

Celesta

Danse de la Fée Dragée

P. I. Tchaikovsky

d.12

Organ Principal

Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601

J. S. Bach

d.13

Organ Tutti

Original

-

d.14

Jazz Organ

Original

-

d.15

Piano + Strings

Original

-

Melodierna d.03, d.04, d.06–d.08 och d.13–d.15 är originalmelodier som tillhör Yamaha
(©2017 Yamaha Corporation).
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OBS!
Binaural CFX Grand väljs automatiskt
om du väljer CFX Grand när du använder
hörlurar. Se Voice-listan på sidan 17 för
mer information.

Grundläggande funktioner

Använda metronomen
Metronomfunktionen är bra att ha när man vill öva med ett korrekt tempo.

1

Tryck på [METRONOME]-knappen för att starta metronomen.
När metronomen ljuder, visas en punkt på höger sida av LED-displayen och
lampan på metronomknappen blinkar i takt.

120.
2

Lampan för taktslag
blinkar i det aktuella
tempot

Tryck på [METRONOME]-knappen för att stoppa metronomen.

Välja en taktart
Tryck på någon av tangenterna C3–F3 medan
[METRONOME]-knappen är nedtryckt. Det aktuella värdet
visas på displayen när båda kontrollerna är nedtryckta.

0
Takt

C3

Display

Förinställning: 0 (ingen betoning på första
slaget)
OBS!
Metronomens taktart återställs till
förinställningen när strömmen slås av.

Högsta tangenten (C7)

F3

Tangent

Takt

Display

Tangent

Takt

0

C3

0
(ingen betoning på
första slaget)

4

D#3

4

2

C#3

2

5

E3

5

3

D3

3

6

F3

6

Bara det första slaget i takten markeras med ett klockljud när det ställs in till ett annat
värde än 0.

Justera metronomens volym
Håll [METRONOME]-knappen nedtryckt och tryck på någon av tangenterna mellan
C1 och G2 för att justera volymen. Det angivna värdet visas på displayen när båda
kontrollerna är nedtryckta.
min.

Lägsta tangenten (A-1)

Inställningsomfång: 1–20
Förinställning: 15

max.

C1 (1) D2 (15) G2 (20)
Ju högre upp på klaviaturen du trycker, desto högre blir volymen.
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Justera tempot
Metronomens tempo kan ställas in. Du kan även justera uppspelningstempot för en MIDI-Song (sidan 25)
samt uppspelningstempot för en ljudfil (sidan 25) medan de spelas upp.
 Öka eller minska värdet med 1:
Håll [METRONOME]-knappen nedtryckt och tryck på [+] (eller tangenten C#5) för
att öka tempot eller på [-] eller B4 för att minska det. Tryck på [+] eller [-] medan
endast metronomen spelas upp för att ändra metronomtempot.
 Öka eller minska värdet med 10:
Håll [METRONOME]-knappen nedtryckt och tryck på tangenten D5 för att öka
tempot eller på A#4 för att minska det.
 Återställa värdet till förinställningen:
Tryck på tangenten C5 eller tryck på [+] och [-] samtidigt som du håller
[METRONOME]-knappen nedtryckt. Tryck på [+] eller [-] samtidigt medan endast
metronomen spelas upp för att återställa standardtempot för metronomen.
A#4 (-10)

B4 (-1)

C#5 (+1)

D5 (+10)

OBS!
Det går inte att justera metronomens tempo
medan en ljudfil spelas upp (sidan 25).
Metronom
Inställningsomfång: 5 till 500 slag
per minut
Förinställning: 120
MIDI-Song
Inställningsomfång: 5 till 500 slag
per minut
Normalinställning: Beror på vald melodi
Ljudfil
Inställningsomfång: 75 % till 125 %
Normalinställning: 100%
OBS!
Metronomens tempo återställs till
förinställningen när strömmen slås av.

Högsta tangenten (C7)

C5 (Förinställning)

Ändra anslagskänsligheten
Du kan ställa in anslagskänsligheten (hur ljudet ska påverkas av ditt anslag).
Håll [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt och tryck på någon av tangenterna A6–C7.
Den markerade anslagskänsligheten visas på displayen när båda kontrollerna är nedtryckta.

A6 Högsta tangenten (C7)

Display

Tangent

Anslagskänslighet

OFF

A6

Fixed

Volymen ändras inte alls, oavsett om du spelar mjukt eller
hårt.

1

A#6

Soft

Volymen ändras inte så mycket mellan hårt och mjukt
anslag.

2

B6

Medium

Det här är standardkänsligheten för piano.

3

C7

Hard

Volymen ändras mycket från pianissimo till fortissimo för
att möjliggöra dynamiskt och dramatiskt uttryck. Du får en
hög volym vid hårt anslag.
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Beskrivningar

Förinställning: 2 (medium)
OBS!
Anslagskänsligheten återställs till
förinställningen när strömmen slås av.
OBS!
Denna inställning påverkar inte klaviaturens
vikt utan bara dynamiken.

Grundläggande funktioner

Spela VRM-Voices med en realistisk och förbättrad resonanseffekt
Om du trampar ned dämparpedalen på ett riktigt akustiskt piano och trycker på en tangent vibrerar inte
bara strängen för den tangent som trycks ned. Även andra strängar och resonansbotten vibrerar. Var och
en påverkar resten och skapar en rik och briljant resonans som klingar ut och sprider sig. VRM-tekniken
(Virtual Resonance Modeling) som används i NU1X återskapar den komplicerade samverkan mellan
strängar och resonansbotten på ett verklighetstroget sätt med hjälp av ett virtuellt musikinstrument (fysisk
modellering) och frambringar ett ljud som liknar mer ett riktigt akustiskt piano. Eftersom resonansen
skapas omedelbart och beror på hur du hanterar klaviatur och pedal kan du variera ljudet på ett uttrycksfullt
sätt genom att ändra timingen för tangenttryckningarna och timingen för och hur djupt du trampar ned
pedalen.
Förinställningen för den här funktionen är På. Genom att välja ett VRM-ljud (sidan 17) kan du njuta av
VRM-effekten. Du kan slå på eller av VRM-funktionen, samt justera djupet.
Slå på och av VRM-funktionen
Tryck på tangenten C0 flera gånger medan du håller [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt.
On/Off

Lägsta C0 D0
tangenten (A-1)

D1

Förinställning (5)

-1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1

Djup för dämpningsresonans
Djup för strängresonans

Djup för kroppsresonans
Djup för alikvotresonans

Justera djupet för VRM-effekten
Håll [PIANO/VOICE]-knappen nedtryckt och tryck på någon av tangenterna D0–D1.
Det valda värdet visas på displayen medan detta pågår.
Display

Tangent

Värde

0–10

D0–E0

Djup för
dämpningsresonans

Justerar djupet för VRM-effekten när du trampar på
dämparpedalen.

Beskrivningar
Inställningsomfång: 0–10
Förinställning: 5

0–10

F0–G0

Djup för
strängresonans

Justerar djupet för VRM-effekten när du spelar på klaviaturen.

Inställningsomfång: 0–10
Förinställning: 5

0–10

A0–B0

Djup för
alikvotresonans

Justerar alikvot-resonanseffektens vibrationer (se nedan).

Inställningsomfång: 0–10
Förinställning: 5

0–10

C1–D1

Djup för
kroppsresonans

Justerar resonansen för själva pianot, d.v.s. resonansbotten,
sidor, ram och så vidare.

Inställningsomfång: 0–10
Förinställning: 5

Vad är alikvot?
Alikvot är en strängningsmetod för pianon som använder extra, icke-anslagna strängar
i de övre oktaverna för att förbättra tonen. Dessa strängar vibrerar i samklang med
andra strängar i ett akustiskt piano och på så sätt skapar övertoner och ger ljudet
fyllighet, briljans och färg. Eftersom de inte har en dämpare fortsätter de att ljuda
även efter att du har lyft händerna från klaviaturen.

OBS!
Djupet för VRM-effekten återställs till
förinställningen när strömmen slås av.
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Grundläggande funktioner

Förbättra ljudet med efterklang
Denna efterklangseffekt simulerar den naturliga akustiken i en stor konsertsal.
Slår på eller av efterklang
Tryck flera gånger på [REVERB]-knappen (efter behov).
Tänds när REVERB-funktionen
är aktiverad.

Justera efterklangsdjupet
Tryck på [+] eller [-] medan du håller [REVERB]-knappen nedtryckt. Det aktuella
värdet visas på displayen när båda kontrollerna är nedtryckta.

Inställningsomfång: 1–20
Förinställning: Beror på vald Voice
OBS!
Efterklangsdjupet återställs till
förinställningen när strömmen slås av.

Om du vill återsätta standardvärdet trycker du ned [+] och [-] samtidigt medan du
håller [REVERB]-knappen nedtryckt.
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OBS!
När du håller nere [REVERB]-knappen visas
efterklangsdjupet på displayen.

Grundläggande funktioner

Transponera tonhöjden i halvtoner
Du kan höja och sänka tonhöjden för hela klaviaturen i halvtonssteg och på så sätt göra det enklare att
spela i svåra tonarter. Du kan dessutom enkelt anpassa klaviaturen till en sångares röstomfång eller till
andra instrument. Om du till exempel anger värdet ”+5” och slår an tangenten C, får du tonarten F, vilket
innebär att du kan spela en melodi i C-dur men den kommer att klinga i F-dur.
 Transponera nedåt:
Tryck ner en tangent mellan F#2 (-6) och B2 (-1) medan du håller [FUNCTION]knappen nedtryckt.
 Transponera uppåt:
Tryck ned en tangent mellan C#3 (+1) och F#3 (+6) medan du håller [FUNCTION]knappen nedtryckt.

Förinställning: 0 (Normal tonhöjd)
Inställningsomfång: -6 – +6
OBS!
Transponeringsskalan återställs till
förinställningen när strömmen slås av.

 Återställa den ursprungliga tonhöjden:
Tryck på tangenten C3 medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt.
F#2

F#3

Lägsta tangenten (A-1)

C3
-6 -4 -2

+1 +3

+6

-5 -3 -1 0 +2 +4+5

Transponera nedåt

Transponera uppåt

Normal tonhöjd

Det valda värdet visas på displayen.

Finjustera tonhöjden
Du kan finstämma tonhöjden för hela instrumentet. Den här funktionen är användbar när du spelar på
instrumentet tillsammans med andra instrument eller inspelad musik.
Genom operationen som beskrivs nedan kan du kontrollera
värdet på tonhöjden som visas i displayen. (hundradelarna har
tagits bort)

42.0
Exempel: 442,0Hz

 Höja tonhöjden (i steg om ungefär 0,2 Hz):
Tryck på [+] medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt. Håll båda knapparna
nedtryckta för att visa den inställda tonhöjden (Hz).
 Sänka tonhöjden (i steg om ungefär 0,2 Hz):
Tryck på [-] medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt. Håll båda knapparna
nedtryckta för att visa den inställda tonhöjden (Hz).

OBS!
Stämningsvärdet behålls även om
strömmen slås av.
Hz (Hertz):
Den här måttenheten står för ett ljuds
frekvens och anger antalet svängningar per
sekund.
Inställningsomfång: 414,8-466,8 Hz (= A3)
Förinställning: 440,0 Hz (= A3)

 Återställa tonhöjden:
Tryck på [+] och [-] samtidigt medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt. Håll
de tre knapparna nedtryckta för att visa den inställda tonhöjden (Hz).
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Grundläggande funktioner

Ställa in skalstämningen
Du kan välja olika skalor för instrumentet. Liksvävande temperering är den numera vanligaste skalan för
pianostämning. Det har emellertid förekommit flera andra skalor under historiens gång och många av
dem utgör grunden för vissa musikgenrer. Med den här funktionen kan du prova på de olika stämningarna
för dessa genrer.
Välja en skala
Tryck på någon av tangenterna C5–F#5 medan du håller [FUNCTION]-knappen
nedtryckt. När du håller ned båda kontrollerna visas det aktuella värdet på displayen.
F#5

Förinställning: 1 (Equal)
OBS!
Skalan återställs till förinställningen när
strömmen slås av.

Högsta tangenten (C7)

C5

Display

Tangent

1

C5

Equal

Skala

Beskrivning

2

C#5

Ren skala (dur)

3

D5

Ren skala (moll)

4

D#5

Pythagoreisk

Uttänkt av den grekiske filosofen Pythagoras och bygger på kvinter. Den ger vackra kvinter och
kvarter, men terser blir inte lika rena.

5

E5

Medelton

Den här skalan skapades som en förbättring av den pytagoreiska skalan genom att göra det stora
tersintervallet renare. Den var särskilt populär från 1500-talet till 1700-talet. Bland annat använde
Händel denna skala.

6

F5

Werckmeister

7

F#5

Kirnberger

Tonomfånget i varje oktavomfång är delat lika i tolv delar, med varje halvtonssteg jämnt fördelat. Detta
är det vanligaste systemet för stämning som används i dagens musik.
Dessa stämningar baseras på ett rent harmoniskt förhållande inom varje skala, speciellt för treklanger
(grundton, ters, kvint). Du kan lättast höra dessa i vokalharmonier, som t.ex. i körsammanhang.

Den här sammansatta skalan kombinerar Werckmeister- och Kirnberger-systemen, vilka i sig var en
förbättring av skalorna Medelton och Pytagoreisk. Den huvudsakliga fördelen är att varje tangent har
sin egen unika karaktär. Användes under Bach och Beethovens tid. Används numera med cembalo
och piporgel för att återge tidstypisk musik.

Välja grundton
För den andra tredje skalan bör du ange vilken tonart du vill spela i (grundton). Tryck
på någon av tangenterna C4–B4 medan [FUNCTION]-knappen är nedtryckt. När du
håller ned båda kontrollerna visas det aktuella värdet på displayen.

C4

Tangent Grundton

Tangent Grundton

Högsta tangenten (C7)

B4

Tangent Grundton

Tangent Grundton

C4

C

D#4

Eb

F#4

F#

A4

A

C#4

C#

E4

E

G4

G

A#4

Bb

D4

D

F4

F

G#4

Ab

B4

B

Exempel:

F~
F#
(Följs av ett högt streck om den är höjd)
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G
G

A_
Ab
(Följs av ett lågt streck om den är sänkt)

Förinställning: C
OBS!
Grundtonen återställs till förinställningen
när strömmen slås av.

Spela upp melodier
Instrumentet kan spela upp melodier som finns på internminnet eller på ett USB-flashminne som är
anslutet till [USB TO DEVICE]-uttaget. Det finns två sorters melodier som kan spelas upp: MIDI-Songer
och ljudfiler.
 Dataformat för melodier som kan spelas upp

Melodier

MIDI-Songer
En MIDI-Song innehåller data om ett klaviaturframförande
(som vilka tangenter du spelade och hur hårt du spelade på
dem) och är inte en uppspelning av själva ljudet. Informationen
om framförandet omfattar vilka tangenter du spelade på, med
vilken timing och hur hårt – precis som i ett musikstycke.
Utifrån den inspelade informationen om framförandet återger
tongeneratorn (på det digitala pianot, etc.) motsvarande ljud.
En MIDI-Song kräver ett litet datautrymme jämfört med en
ljudinspelning.

Ljudfiler
En ljudfil är en inspelning av det framförda ljudet. Dessa data
spelas in på samma sätt som för inspelade kassettband eller
röstinspelningsutrustning m.m. De kan spelas upp med en
bärbar musikspelare m.m., vilket gör det lätt att låta andra
lyssna på ditt framförande.

Dataformat

SMF (Standard MIDI File), formaten 0 och 1
Ett av de vanligaste och allmänt kompatibla MIDI-formaten
som används för att lagra sekvensdata. MIDI-Songer som
spelas in på det här instrumentet sparas som SMF-format 0.

WAV-format (.wav)
Ljudfilformat som ofta används av datorer. Det här instrumentet
kan spela upp 44,1 kHz/16 bitars stereo-WAV-filer. Ljudfiler
som spelas in på instrumentet sparas i detta format.

Filtillägg

.MID

.WAV

OBS!
När MIDI-Songer med ljud som är inkompatibla med det här instrumentet (till exempel XG- och GM-Songer) spelas upp, kanske ljuden inte låter som avsett i originalet. Dessutom kan
melodidata för MIDI-kanalerna 3–16 inte spelas upp, eftersom instrumentet endast känner igen MIDI-kanalerna 1 och 2. Det är därför som du endast ska spela upp melodier som endast har
data för MIDI-kanaler 1–2, eftersom det är dessa som pianot kan framföra.

Songer som är kompatibla med det här instrumentet
Lista över Song-kategorier ([xx] indikerar siffror)
Song-kategorier

Song
Nummer

Beskrivningar

d.XX

Voice-demomelodi
MIDI-Song

d.01–d.15

Varje melodi demonstrerar tydligt alla ljudalternativ som instrumentet innehåller(sidan 18).

P.XX

Förprogrammerad
Song MIDI-Song

P.01–P.50

50 klassiska förprogrammerade Songer (sidan 43) som är permanent lagrade i instrumentet.
För information om dessa melodier, se notboken ”50 Classical Music Masterpieces” som
medföljer instrumentet.

A.XX*
C.XX*
S.XX*
F.XX*
U.XX

Ljudfil på
USB-flashminne

A.00–A.99

User-Songer som har spelats in med det här instrumentet (sidan 28)

C.00–C.99**

Externa Songer, kommersiella eller som har spelats in på en dator, etc.

MIDI-Song på
USB-flashminne

S.00–S.99

User-Songer som har spelats in med det här instrumentet (sidan 28)

F.00–F.99**

Externa Songer, kommersiella eller som har spelats in på en dator, etc.

MIDI-Song på
instrumentets
internminne.

U.01–U.10

User Songer som har spelats in på instrumentets internminne (sidan 28)

L.00–L.99**

Externa Songer (kommersiella eller som har spelats in på en dator m.m.) som har överförts
från en dator till det här instrumentet.

* Visas endast när USB-flashminnet är anslutet.
** Song-numret visas inte när det inte finns data.

 User Songer och externa Songer
Melodier som spelas in på instrumentet kallas ”User Songer” medan melodier som skapats utanför instrumentet kallas
”Externa Songer”. På USB-minnet hanteras melodier i mappen USER FILES som User Songer medan melodier som
finns på en annan plats är mappen USER FILES hanteras som Externa Songer. När du spelar in en melodi till
USB-flashminnet skapas en mapp för USER FILES automatiskt och User Songen sparas i den mappen.
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Spela upp melodier

Spela upp melodier
Spela upp en melodi på ett USB-flashminne:
Läs ”Om USB-enheter” (sidan 31), anslut sedan USB-flashminnet till [USB TO DEVICE]-uttaget och följ instruktionerna
nedan.

1

Tryck på [+] för att välja önskad Song-kategori (sidan 25) medan
du håller [DEMO/SONG]-knappen nedtryckt.

OBS!
Song-kategorierna visas på displayen
i följande ordning:
d.XX  P.XX  (A.XX)  (C.XX) 
(S.XX)  (F.XX)  U.XX  d.XX etc.
OBS!
”A.XX”, ”C.XX”, ”S.XX” och ”F.XX” visas
endast när ett USB-flashminne är anslutet.

2

Tryck på [+] eller [-] för att välja ett specifikt Song-nummer
(se ”Lista över Song-kategorier” på sidan 25), eller ”*.rd”
(slumpmässig) eller ”*.AL”(alla).
 Song-nummer ...........Spelar upp endast den valda melodin.
 *.rd ...........................Spelar upp melodier av den här typen
kontinuerligt i slumpmässig ordning.
 *.AL ...........................Spelar upp melodier av den här typen
kontinuerligt i följd.
Asterisken (*) indikerar benämningarna ”P”, ”A”, ”C”, ”S”, ”F” eller ”U” på
displayen.

OBS!
Song-indikatorer som ”F.00” och
”C.00” kanske inte syns med en gång
beroende på antalet mappar i USB-flashminnet.
OBS!
Det här instrumentet kan välja eller spela
upp melodier som sparats endast på första,
andra eller tredje hierarkiska mappnivån.
Se sidan 32 för mer information.
OBS!
”*.rd” eller ”*.AL” kan inte väljas under
uppspelning av en demomelodi.

3

Tryck på [>/o]-knappen (uppspelning/paus) för att starta
uppspelningen.
Under uppspelningen visas det aktuella taktnumret (för MIDI-Songer) som spelas
upp eller uppspelningstiden (för ljudfiler) på displayen.
MIDI-Song

1.

Aktuellt
taktnummer

Ljudfil

2.

0.01.

0.02.

Uppspelningstid
Visar minuter. Om det Visar
sekunder.
är 10 minuter eller
mer visas bara det
lägsta talet.

För information om funktioner som Paus, Snabbspolning bakåt, Snabbspolning
framåt m.m., se ”Hantering i samband med uppspelning” på sidan 27.

4

Tryck på [DEMO/SONG]-knappen för att stoppa uppspelningen.
Om ett speciellt Song-nummer är valt i steg 2 stoppas uppspelningen automatiskt
när melodins slut nås.

26 • NU1X Bruksanvisning

OBS!
• Under uppspelning av demomelodier
visas det aktuella taktnumret på
displayen.
• Du kan spela med i melodin när den
spelas upp.
• Metronomen kan användas under
uppspelning. Den stoppas automatiskt
när uppspelningen stoppas.
• Vid uppspelning av externa Songer från
ett USB-flashminne, genomförs
uppspelningen i numerisk eller alfabetisk
ordning, enligt Song-titlarna.

Spela upp melodier

Hantering i samband med uppspelning
Justera tempot (MIDI-Songer) eller uppspelningshastigheten (ljudfiler)
Du kan justera uppspelningstempot för en MIDI-Song. Du kan dessutom justera
uppspelningshastigheten för en ljudfil medan den spelas upp.
Håll ned [METRONOME]-knappen och tryck på [+]/[-] eller på tangenten C#5/B4
för att öka eller minska värdet. Om du vill återställa värdet trycker du ned [+] och
[-] samtidigt medan du håller [METRONOME]-knappen nedtryckt. Se sidan 20
för mer information.

MIDI-Song
Inställningsomfång: 5 till 500 slag per
minut
Förinställning: Beror på vald melodi

Justera volymen (bara för ljudfiler)
Instrumentets volymnivå kan vara helt annorlunda än volymnivån på en ljudmelodi
som finns att köpa i handeln eller som har spelats in på en annan enhet. Om du
vill justera en ljudfils volym trycker du på någon av tangenterna C1–G2 samtidigt
som du håller [DEMO/SONG]-knappen nedtryckt.

Inställningsomfång: 1–20
Förinställning: 16

min.

Lägsta
C1(1)
tangenten (A-1)

Ljudfil
Inställningsomfång: 75 % till 125 %
Förinställning: 100%

max.

A1(10)

G2(20)

D#2 (förinställning)

Ju högre tangent, desto högre volym.

Paus
Tryck på [>/o]-knappen för att göra en paus i uppspelningen. Displayen pausas
också och lampan för [>/o]-knappen blinkar. Om du trycker på knappen en gång
till återupptas uppspelningen från samma position.
Spola tillbaka/framåt
Tryck på [-] eller [+] under uppspelningen om du vill förflytta dig fram och
tillbaka genom takterna. Ett tryck på en av knapparna en gång ger en förflyttning
en takt bakåt/framåt för MIDI-Songer eller en sekund för ljudfiler.

OBS!
När en demomelodi spelas upp går det inte
att snabbspola framåt/bakåt eller återgå till
början.

Återgå till början av melodin
Tryck på [-] eller [+] under uppspelningen om du vill tillbaka till överst på sidan
med melodier.
Ställa in teckenkod
Om melodin inte kan startas måste du kanske välja en lämplig teckenkod från följande
två inställningar.

Inställningsomfång: JA (japansk)/Int
(internationell)
Förinställning: Int

 Internationell
För att spela melodier med namn som använder det västerländska alfabetet (inklusive
å, ä, ö och diakritiska tecken). För att spela det här slår du på strömmen medan du
håller ned Tangenterna A-1 och A#-1.

A#-1
Lägsta tangenten (A-1)

 Japanska
För att spela melodier med namn som använder japanska tecken. För att spela det här
slår du på strömmen medan du håller ned tangenterna A-1 och B-1.

B-1
Lägsta tangenten (A-1)
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Spela in ditt framförande
Med det här instrumentet kan du spela in ditt framförande genom att använda en av följande två metoder.
Det inspelade framförandet kan spelas upp som en User-Song.
 MIDI-inspelning
Med den här metoden spelas dina klaviaturframföranden in och sparas på instrumentets internminne eller på ett
USB-flashminne som en MIDI-Song (via SMF-formatet 0). Upp till 10 Songer kan spelas in på instrumentet, men
fler kan spelas in på ett USB-flashminne (se nedan).
 Ljudinspelning
Med den här metoden spelas dina klaviaturframföranden in och sparas sedan på ett USB-flashminne som en ljudfil
med stereo-WAV-format med normal CD-kvalitet. Den sparade ljudfilen kan överföras till och sedan spelas upp på
bärbara musikspelare. Den inspelningsbara tiden varierar i enlighet med USB-flashminnets kapacitet.

1

Anslut ett USB-flashminne till [USB TO DEVICE]-uttaget.
När behövs ett USB-flashminne?
MIDI-Songer kan sparas på instrumentets internminne eller på ett USB-flashminne,
medan ljudfiler bara kan sparas på ett USB-flashminne.
Vid behov, förbered ett USB-flashminne med ”Om USB-enheter” (sidan 31).

2

OBS!
Om du gör en ljudinspelning med hörlurar
och sedan spelar upp ljudfilen i högtalarna
bör du ställa in ”Binaural sampling/
Stereophonic Optimizer” på ”OFF”.
Se sidan 15 för mer information.

Välj inspelningsmetod.
Göra en MIDI-inspelning:
När du håller [DEMO/SONG]-knappen nedtryckt trycker du på [+] eller [-] tills
”U.**” (för att spara data till instrumentet) eller ”S.**” (för att spara data till
USB-flashminnet) visas på displayen.
Göra en ljudinspelning:
När du håller [DEMO/SONG]-knappen nedtryckt trycker du på [+] eller [-] tills
”A.**” (för att spara data till USB-flashminnet) visas på displayen.

3

OBS!
Om ett meddelande visas på displayen när
du ansluter USB-flashminnet till instrumentet,
se ”Meddelandelista” på sidan 41.

Tryck på [+]- eller [-]-knappen för att välja ett Song-nummer.
• U.01–U.10 ......User Song i instrumentet (MIDI-Song)
• S.00–S.99 ......User Song i USB-flashminnet (MIDI-Song)
• S.00–S.99 ......User Song i USB-flashminnet (ljudfil)
När den valda melodin innehåller tidigare inspelade data:
Du kan kontrollera det genom att titta på displayen.
När en melodi innehåller data:

U.0.1.
Tre punkter lyser.

När en melodi inte innehåller data:

U.01
Bara punkten till vänster lyser.

MEDDELANDE
När den valda melodin innehåller data är det viktigt att komma ihåg att befintliga data
kommer att tas bort om du spelar in nya data.
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OBS!
Melodier som spelats in med MIDI-inspelning
kan inte konverteras till ljudfiler.
OBS!
Inspelningsläget kan inte startas i följande
situationer.
• Under melodiuppspelning (sidan 26)
• I samband med filhanteringsoperationer,
till exempel Copy (kopiera) (sidan 33),
Delete (radera) (sidan 30) och Format
(formatera) (sidan 32)

Spela in ditt framförande

4

Välj ett ljud (sidan 17) och andra parametrar som Takt (sidan 19)
för inspelning.

Använda metronomen
Du kan använda metronomen när du spelar
in, men metronomljudet spelas inte in.

5

Tryck på [REC]-knappen för att aktivera inspelningsläget.

Om minnet börjar att ta slut:
Ett ”EnP”- eller ”FUL”- meddelande
visas på displayen efter att du har tryckt
på [REC]-knappen. Om ”FUL” visas kan
du starta inspelningen. Kom dock ihåg att
framförandedata kanske inte sparas korrekt
eller att inspelningen kan stanna automatiskt.
Om ”FUL” visas kan du inte börja spela
in. Vi rekommenderar att du först tar bort
onödiga filer (sidan 30) för att säkerställa
att tillräckligt minne finns tillgängligt.

Lampan för [REC]-knappen tänds och lampan för [>/o]-knappen (uppspelning/
paus) blinkar i aktuellt tempo.
Tänds

Blinkar

Tryck på [REC]-knappen igen om du vill lämna inspelningsläget.

6

Starta inspelningen.
Spela på klaviaturen eller tryck på [>/o]-knappen för att starta inspelningen.
Med MIDI-inspelning:
Under inspelning visas det aktuella taktnumret på displayen.

1.

2.

Taktnummer

Med ljudinspelning:
Medan du spelar in visas den aktuella tiden på displayen.

0.01.

0.02.

Aktuell tid
Visar minuter. Om
det är 10 minuter
eller mer visas bara
det lägsta talet.

7

OBS!
Vid ljudinspelning spelas även ljudsignaler
in, exempelvis de från [AUX IN]-uttaget.

Visar sekunder.

Tryck på [REC]- eller [>/o]-knappen för att stoppa inspelningen.
Streck visas i rad på displayen för att ange att inspelade data sparas. Efter att
data har sparats visas meddelandet ”End” i tre sekunder vilket indikerar att
inspelningsläget är inaktiverat.
MEDDELANDE
Om streck visas i rad på displayen ska du aldrig slå av strömmen eller koppla från
USB-flashminnet. Om du gör det kan alla Song-data på instrumentet komma att tas bort,
även de externa Songerna (sidan 25).

8

Tryck på [>/o]-knappen för att spela upp den inspelade melodin.
Tryck på [DEMO/SONG]-knappen för att stoppa uppspelningen.
För information om funktioner som Paus, Snabbspolning bakåt/framåt m.m.,
se ”Hantering i samband med uppspelning” på sidan 27.

OBS!
De inspelade User Songerna kan sparas på
ett USB-flashminne. Se sidan 33.

Om inspelningsläget aktiveras (genom att trycka på [REC]) utan att välja ett Song-nummer
Ditt framförande spelas in till den valda Songen när du trycker på [REC].
MEDDELANDE
När den valda melodin innehåller data är det viktigt att komma ihåg att befintliga data kommer att tas bort om du spelar in
nya data.

Om en av Songerna nedan (sidan 25) väljs, spelas ditt framförande in till en User Song (sidan 25) enligt följande.
• Extern ljudfil ”C.XX”......................................................................................... Spelas in på ”A.XX”.
• Extern MIDI-Song på ett USB-flashminne ”F.XX” .......................................... Spelas in på ”S.XX”.
• Extern MIDI-Song på instrumentets internminne ”L.XX” ................................ Spelas in på ”U.XX”.
• Voice-demomelodi ”d.XX”, förprogrammerad Song ”P.XX” .......................... Spelas in på ”U.XX”.
Song-numret som används som inspelningsmål blir det lägsta Song-nummer (av de som inte innehåller data) i varje
Song-kategori, “A”, “S” and “U”.
Om det inte finns någon tom User Song används ”A.0.0”. , ”S.0.0”. eller ”U.0.1”. som mål för inspelningen.
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Ta bort en Song-fil
En User-Song kan tas bort.

1

Anslut ett USB-flashminne till [USB TO DEVICE]-uttaget om
det behövs.

2

Välj melodin som ska tas bort.
Se sidan 26 för information om du väljer en Song-fil.

3

OBS!
Om ett meddelande visas på displayen
när du ansluter ett USB-flashminne till
instrumentet, se ”Meddelandelista”
på sidan 41.
OBS!
Melodiuppspelning är inte tillgängligt efter
steg 3. Kontrollera att det är rätt melodi
som ska raderas innan du utför steg 3.

Håll [FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck på [REC]-knappen.

”dEL” visas på displayen ett tag och sedan visas ”n Y”. Om du vill avbryta
operationen trycker du på [-].

4

Tryck på [+] för att genomföra en borttagning.
Streck visas i rad på displayen för att indikera att raderingen har påbörjats. När
operationen är klar visas ”End” på displayen.
MEDDELANDE
Om streck visas i rad på displayen ska du aldrig slå av strömmen eller koppla från
USB-flashminnet. Om du gör det kan det leda till att inte bara Song-data raderas
utan även data i internminnet eller USB-flashminnet.
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OBS!
Operationen gäller inte för melodier som
har överförts från datorn till instrumentets
internminne. Använd datorn om du vill ta
bort en sådan melodi.

Använda USB-flashminnen
Om du ansluter ett USB-flashminne kan du använda instrumentet för att utföra följande uppgifter.
 Formatera USB-flashminnen..........................................................sidan 32
 Lyssna på melodier som har sparats på USB-flashminne..........sidan 25
 Spela in dina framföranden på USB-flashminne..........................sidan 28
 Kopiera User Songer som har sparats på instrumentet till
USB-flashminne .............................................................................. sidan 33

OBS!
• Se sidan 30 for information om hur du
tar bort melodier från USB-flashminnet.
• Aktiviteterna Format (formatera), Copy
(kopiera) och Delete (radera) är inte
tillgängliga i följande situationer.
• Under Song-uppspelnin (sidan 26)
• Inspelningsläge (sidan 29)

Om USB-enheter
Försiktighetsåtgärder vid användning
av [USB TO DEVICE]-uttaget
Instrumentet har ett inbyggt [USB TO DEVICE]-uttag.
När en USB-enhet är ansluten till uttaget bör du
hantera USB-enheten med försiktighet. Följ noga
försiktighetsåtgärderna nedan.
OBS!
Mer information om hur du använder USB-enheter finns i respektive USB-enhetens
bruksanvisning.

 Kompatibla USB-enheter
• USB-flashminne
• USB-hubb
• Trådlös USB-nätverksadapter (UD-WL01, ingår
endast i vissa områden) (sidan 38)
Andra USB-enheter, t.ex. en USB-hubb (förgrening),
datorns tangentbord eller mus, kan inte användas.
Instrumentet är eventuellt inte kompatibelt med alla
kommersiellt tillgängliga USB-enheter. Yamaha kan
inte garantera att USB-enheter du köper kan användas.
Innan du köper en USB-enhet för användning med
detta instrument bör du besöka följande webbplats:
http://download.yamaha.com/
Även om USB-enheter 2.0 till 3.0 kan användas på det
här instrumentet, kan den tid som behövs för att spara
eller läsa in data från USB-enheten variera beroende på
typen av data eller instrumentets status. USB 1.1-enheter
kan inte användas på detta instrument.
MEDDELANDE
Märkningen på [USB TO DEVICE]-uttaget är maximalt
5 V/500 mA. Anslut inte USB-enheter med högre märkeffekt
än så, eftersom det kan skada instrumentet.

 Ansluta en USB-enhet
När du ansluter en USB-enhet till [USB TO DEVICE]uttaget bör du kontrollera att enhetens kontakt är rätt
och att den är ansluten åt rätt håll.
MASTER VOLUME

MIN

MAX
USB TO DEVICE

MEDDELANDE
• Undvik att ansluta eller koppla ifrån USB-enheten
under uppspelning/inspelning och
filhanteringsoperationer (t.ex. Spara, Kopiera, Ta bort
och Formatera) eller under åtkomst till USB-enheten.
Instrumentet kan annars ”låsa sig” så att det inte kan
användas, eller så kan USB-enhetens data skadas.
• Vid anslutning eller bortkoppling av USB-enheten (och
omvänt) ska du se till att vänta några sekunder mellan
de två operationerna.
• Använd inte en förlängningssladd när du ansluter en
USB-enhet.
OBS!
Om du ansluter två eller tre enheter till ett uttag samtidigt bör du använda en
USB-hubb som tar ström via USB-bussen. Endast en USB-hubb kan användas.
Om ett felmeddelande visas när en USB-hubb används kopplar du ur den från
instrumentet, slår av strömmen till instrumentet och ansluter USB-hubben på nytt.

 Använda ett USB-flashminne
Genom att ansluta instrumentet till ett USB-flashminne
kan du spara data som du har skapat till det anslutna
minnet samt läsa data från det.
 Antal USB-flashminnen som kan användas
Endast ett USB-flashminne kan anslutas till [USB TO
DEVICE]-uttaget.
(Använd en USB-hubb om så krävs. Det går att
använda högst ett USB-flashminne med
musikinstrument, även om en USB-hubb används.)
 Formatera ett USB-flashminne
USB-flashminnet bör endast formateras på det här
instrumentet (sidan 32). Ett USB-flashminne som
formaterats på en annan enhet fungerar kanske inte som
det ska.
MEDDELANDE
Alla tidigare data skrivs över vid formatering. Kontrollera
att det USB-flashminne som du formaterar inte innehåller
viktiga data.

 Skydda dina data (skrivskydda)
Använd det skrivskydd som finns på varje USB-flashminne
för att förhindra att viktiga data raderas av misstag. Se
till att inaktivera skrivskyddet om du ska spara data till
ett USB-flashminne.

PHONES

 Stänga av instrumentet
När du stänger av instrumentet ska du se till att det
INTE använder USB-flashminnet för uppspelning/
inspelning eller filhantering (t.ex. vid operationer för
att spara, kopiera, ta bort och formatera). USB-flashminnet
och dina data kan annars skadas.
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Formatera USB-flashminnen
MEDDELANDE
Vid formatering tas bort alla data i USB-flashminnet. Spara viktiga data på en dator eller en annan lagringsenhet innan du
formaterar.

1
2

Anslut USB-flashminnet till [USB TO DEVICE]-uttaget.
Håll [FUNCTION]- och [>/o]-knappen (uppspelning/paus)
nedtryckta och tryck på [REC]-knappen.
”For” visas på displayen ett tag och sedan visas ”n Y”. Om du vill avbryta
operationen trycker du på [-] här.

3

OBS!
När du spelar in en melodi (sidan 29),
kopierar (sidan 33) eller tar bort (sidan 30)
visas meddelandet ”UnF” i displayen,
som indikerar att USB-flashminnet inte har
formaterats ännu. I det här fallet kan du
formatera genom att fortsätta från steg 2
som beskrivs till vänster.

Tryck på [+] för att genomföra formateringen.
Streck visas i rad på displayen för att indikera att formateringen har påbörjats.
När formateringen är klar visas ”End” på displayen.
MEDDELANDE
Om streck visas i rad på displayen ska du aldrig slå av strömmen eller koppla från
USB-flashminnet. Annars kan data i USB-flashminnet skadas och formateringen kanske
utförs korrekt.

Hantera filer på ett USB-flashminne
När du organiserar filer på ett USB-flashminne med en dator ska du se till att externa Songer endast
placeras i den första, andra eller tredje mappnivån. Instrumentet kan inte välja eller spela melodier från
någon lägre nivå.
USB-flashminne
Första nivån

Andra nivån

Fjärde nivån

Dessa melodier
kan spelas upp.

Song-fil

Mappen
USER
FILES

Tredje nivån

User Song
(MIDI)
USERSONG
XX.mid
User Song
(ljud)
USERAUDIO
XX.wav

Song-mapp

Song-fil

Song-mapp

Song-fil

Dessa
Songer kan
inte spelas upp.
Song-mapp

Song-fil

Song-mapp
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Kopiera User Songer från instrumentet till ett USB-flashminne
Du kan kopiera User Songen från instrumentet till USB-flashminnet. Den kopierade Songen sparas
i SMF-format 0 i mappen ”USER FILES” på USB-flashminnet och filen får automatiskt namnet
”USERSONG**.MID” (**: siffror).

1

Anslut USB-flashminnet till [USB TO DEVICE]-uttaget.

2

Välj den User Song i instrumentet som du vill kopiera.
Mer information finns på sidan 25.

3

Håll [FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck på [>/o]-knappen
(uppspelning/paus).

OBS!
Om någon annan Song än User Songerna
väljs i steg 2 visas ”Pro” i steg 3. Gå i så
fall tillbaka till steg 2.
OBS!
Om det finns för lite ledigt utrymme på
USB-flashminnet kan den kopierade
Songen inte sparas. Säkerställ att tillräckligt
utrymme finns genom att ta bort onödiga
filer (sidan 30).

På displayen visas ”SAu” ett tag och sedan visas Song-numret (till exempel
”S.00”) som kopieringsmål.

SAu

S.00

(Exempel: ”S.00”)

Song-nummer

Om du vill avbryta kopieringen innan den påbörjas trycker du vilken knapp som
helst förutom [>/o]-knappen här.

4

Tryck på [>/o] för att genomföra kopieringen.
Streck visas i rad på displayen för att indikera att kopieringen har påbörjats. När
kopieringen är klar visas ”End” på displayen.
OBS!
Om streck visas i rad på displayen ska du aldrig slå av strömmen eller koppla från
USB-flashminnet. Det kan skada data på USB-flashminnet.
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Säkerhetskopiering av data och återställning
Säkerhetskopiera data i internminnet
Följande data, som refereras till som säkerhetskopierade data samt User-Song-data och externa Song-data,
behålls även om strömmen slås av.
• Teckenkod........................................................................ sidan 27
• Tuning.............................................................................. sidan 23
• IAC på/av ........................................................................ sidan 14
• IAC-djup.......................................................................... sidan 14
• Automatisk avstängningsfunktion på/av ......................... sidan 13
• Metronomens volym........................................................ sidan 19
• Volym för ljudmelodi ...................................................... sidan 27
• AUX IN-brusreducering på/av ........................................ sidan 36
• Half Pedal Point............................................................... sidan 16
• Binaural Sampling/Stereophonic Optimizer på/av.......... sidan 15
• VMR-funktion på/av ....................................................... sidan 21
• Bluetooth på/av................................................................ sidan 39

Återställning av säkerhetskopierade data
Slå på strömmen samtidigt som du håller tangenten C7 nedtryckt. Säkerhetskopierade data (med undantag
av ”Teckenkod”) återställs. Observera att User Songer och Externa Songer inte tas bort.
Högsta tangenten (C7)

”CLr” visas på displayen och återställningen börjar. Displayen slocknar när
återställningen är klar.
MEDDELANDE
Medan displayindikatorerna blinkar i ett mönster (d.v.s. data återställs) ska du inte stänga
av enheten. Annars kan alla Song-data raderas från instrumentet, inklusive externa Songer
(sidan 25), eller säkerhetskopierade data kan skadas och förhindra att återställningen utförs
på rätt sätt.

34 • NU1X Bruksanvisning

OBS!
Om instrumentet inte fungerar som det ska
stänger du av instrumentet och utför sedan
återställningsoperationen.

Anslutningar
FÖRSIKTIGT
Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter instrumentet till andra elektroniska komponenter. Innan du slår på
eller av strömmen till alla komponenter ställer du in alla volymkontroller på lägsta nivå (0). I annat fall kan skador på komponenter,
elstötar eller till och med permanent hörselnedsättning uppstå.

Uttag och anslutningar
I avsnittet ”Panelkontroller och kontakter” på sidan 10 finns information om var uttagen sitter.

q

w

e

r
t

USB TO DEVICE

(På vänster sida på framsidan
under klaviaturen)

q
w
e
r
t

[USB TO HOST]-uttag .................................................sidan 37
MIDI [IN] [OUT]-uttag ..................................................sidan 36
[AUX IN]-uttag........................................................... Se nedan.
AUX OUT [L/L+R] [R]-uttag ........................................sidan 36
[USB TO DEVICE]-uttag..............................................sidan 31

Ansluta ljudenheter ([AUX IN]-uttag, AUX OUT [L/L+R]/[R]-uttag)
Spela upp en portabel ljudspelare med inbyggda högtalare–[AUX IN]-uttag
Du kan ansluta hörlursuttaget från en portabel mediaspelare till instrumentets [AUX IN]-uttag, vilket ger dig möjlighet
att lyssna till ljudet från mediaspelaren genom instrumentets inbyggda högtalare.
MEDDELANDE
För att undvika risken att skada enheterna slår du först på strömmen till den externa enheten
och sedan till instrumentet. På samma sätt slår du först av strömmen till instrumentet och
sedan till den externa enheten.

OBS!
Använd ljudkablar och adapterkontakter
utan motstånd.

Portabel
ljudspelare

Instrument

Hörlursuttag

Telekontakt
Ministereo

Telekontakt
Ministereo
Ljudkabel

Ljudsignal
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 Minimera det inkommande ljudets brus via brusreducering
Som standard klipper instrumentet av oönskat brus från det inkommande ljudet.
Det kan resultera i att även annat ljud klipps av, som pianons eller gitarrens mjuka
utklingning. För att undvika detta stänger du av brusreducering med följande operation.

Förinställning: On (På)

Tryck på tangenten C#6 flera gånger för att sätta på eller stänga av brudreduceringen
medan du håller [FUNCTION]-knappen nedtryckt.
C#6

Högsta tangenten (C7)

Använda en extern stereoanläggning för uppspelning – AUX OUT [L/L+R] [R]-uttag
Med dessa uttag kan du ansluta instrumentet till externa högtalarsystem om du vill
spela i större lokaler och med högre volym.
Instrument

Aktiv högtalare

AUX OUT

AUX IN

Hörlurskontakt (standard)

Hörlurskontakt
(standard)

OBS!
Använd ljudkablar och adapterkontakter utan
motstånd.
OBS!
Använd enbart AUX OUT [L/L+R]-uttag vid
anslutning till en monoenhet.
OBS!
Om du övervakar ljudutgången via AUX OUT
[L/L+R] [R]-uttagen från hörlurar som är
anslutna till instrumentet bör du ställa in
”Binaural sampling/Stereophonic Optimizer”
på ”OFF”. Se sidan 15 för mer information.

Ljudkabel

Ljudsignal

MEDDELANDE
• För att undvika risken att skada enheterna slår du först på strömmen till instrumentet och sedan den externa enheten. På
samma sätt slår du först av strömmen till den externa enheten och sedan till instrumentet. Eftersom strömmen till instrumentet
kan slås av automatiskt på grund av den automatiska avstängningsfunktionen (sidan 13), bör du slå av strömmen till den
externa enheten eller inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen när du inte ska använda instrumentet på ett tag. Om
strömmen till instrumentet automatiskt slås av via den automatiska avstängningsfunktionen stänger du först av den externa
enheten. Slå sedan på strömmen till instrumentet och den externa enheten igen.
• När AUX OUT-uttagen är anslutna till en extern enhet ska du aldrig ansluta [AUX IN]-uttagen till den externa enhetens utgående
uttag. Om du gör så kan du få återkoppling (oscillation) som kan skada båda enheterna.

Ansluta externa MIDI-enheter (MIDI [IN]/[OUT]-uttag)
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett globalt standardformat
för att överföra data för framföranden mellan elektroniska instrument. När
instrument med MIDI-stöd kopplas samman med MIDI-kablar kan du skicka
data med ditt framförande, och information om inställningar, mellan flera
instrument. Genom att använda MIDI kan du också åstadkomma mer
avancerade framföranden än vad som är möjligt med bara ett enda instrument.
Tar emot
MIDI-data.

Sänder
MIDI-data.

OBS!
Du behöver en särskild MIDI-kabel för att
upprätta en MIDI-anslutning.
OBS!
De hanterade MIDI-meddelandena skiljer
sig åt beroende på MIDI-instrumenten.
Det innebär att några MIDI-meddelanden
som sänds från det här instrumentet kanske
inte känns igen av det separata
MIDI-instrumentet. Mer information finns
i MIDI-implementeringstabellen på varje
MIDI-instrument. Instrumentets
MIDI-implementeringstabell beskrivs
i ”MIDI Reference” på webbplatsen
(sidan 9).
OBS!
Under Song-uppspelning sänds data enbart
från kanalerna 3–16 via MIDI.
OBS!
Uppspelningsdata för Voice-demomelodi
och förprogrammerade Songer överförs
inte via MIDI.
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Exempel på MIDI-anslutning
Exempel 1:
Med anslutningen nedan kan du spela upp ljudet från en extern MIDI-tongeneratorn från instrumentets klaviatur.

MIDItongenerator

MIDI OUT

Uppspelningsdata

MIDI IN

NU1X

Ange den externa MIDI-tongeneratorns MIDI-mottagarkanal till ”1”, eftersom instrumentets MIDI-sändkanal har
angetts till ”1”.
Exempel 2:
Med anslutningen nedan kan du spela instrumentets ljud genom att spela upp en melodi på en extern MIDI-klaviatur
eller sequencer.
MIDI-klaviatur eller sequencer

MIDI IN

Melodidata

MIDI OUT

NU1X

MIDI-mottagningskanalerna för det här instrumentet kan endast ställas in på 1 och 2. Det är därför som data för
pianodelen bör tilldelas till MIDI-kanalerna 1 och 2 för melodin.

Local Control på/av
I vanliga fall kontrolleras den interna tongeneratorn genom att man spelar på klaviaturen. Detta innebär att Local
Control är PÅ. Om du vill använda klaviaturen endast för att kontrollera ett externt MIDI-instrument ska du inaktivera
Local Control. Med denna inställning producerar instrumentet inget ljud alls, även om du spelar på klaviaturen.
 Aktivera eller inaktivera Local Control:
Tryck på tangenten C6 flera gånger (om det behövs) medan du håller [FUNCTION]knappen nedtryckt.

C6

Förinställning: On (På)

Högsta tangenten (C7)

Ansluta till en dator ([USB TO HOST]-uttag)
Genom att ansluta en dator till [USB TO HOST]-terminalen kan du överföra Song-data mellan instrumentet
och datorn via MIDI och utnyttja de sofistikerade musikprogram som finns för datorn. Mer information
hittar du i ”Computer-related Operations” på webbplatsen (sidan 9).
MEDDELANDE
Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. USB 3.0-kablar kan inte användas.

Filer som kan överföras från en dator till det här instrumentet (och vice versa).
• Song-fil: .mid (SMF-format 0, 1)
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Ansluta till en smart enhet som en iPhone/iPad ([USB TO DEVICE]-, [USB TO
HOST]- och MIDI [IN][OUT]-uttag)
Du kan ansluta en smart enhet som en iPhone eller en iPad till instrumentet
via den trådlösa USB-nätverksadaptern UD-WL01 eller den trådlösa
MIDI-adaptern UD-BT01 eller MD-BT01 (dessa adaptrar säljs separat och
är eventuellt inte tillgängliga i vissa områden). Genom att använda lämpliga
appverktyg på din smarta enhet kan du utnyttja praktiska funktioner och få ut
mer av instrumentet.

OBS!
• Innan du använder [USB TO DEVICE]uttaget ska du läsa igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder vid användning av
[USB TO DEVICE]-uttaget” på sidan 31.
• När du använder instrumentet tillsammans
med en app på din smarta enhet, t.ex. en
iPhone/iPad, rekommenderar vi att du
ställer in enheten så att den inte avger
radiovågor (t.ex. genom att aktivera (ON)
”flygplansläget”).

Mer information om kompatibla smarta enheter och appar finns på respektive apps
webbplats, som du kommer åt på följande sida:
http://www.yamaha.com/kbdapps/
MEDDELANDE
Placera aldrig din smarta enhet, exempelvis en iPhone/iPad, på en ostadig plats. Det kan leda
till att enheten faller ned och skadas.

Anslutning med den trådlösa USB-nätverksadaptern (UD-WL01*)
*UD-WL01 (säljs separat) är eventuellt inte tillgänglig beroende på land.

Två typer av anslutningar är möjliga med den trådlösa USB-nätverksadaptern (UD-WL01) enligt beskrivningen
nedan.
 Anslutning i åtkomstpunktläge
I åtkomstpunktläget kan du ansluta en UD-WL01 (säljs separat) och en smart enhet
som en iPhone/iPad direkt, utan att behöva använda en åtkomstpunkt. Du kan använda
det här läget när det inte finns någon åtkomstpunkt tillgänglig för anslutning till
instrumentet eller när det inte är nödvändigt att ansluta till ett annat nätverk när en
smart enhet är ansluten till instrumentet.

1
2
3

Återställ instrumentet (vid behov; se sidan 34).
Anslut UD-WL01 (säljs separat) till [USB TO DEVICE]-uttaget.

Åtkomstpunkt
Termen ”åtkomstpunkt” avser en enhet som
fungerar som en basstation när data sänds/
tas emot via en trådlös USB-nätverksadapter.
Vissa åtkomstpunkter kombineras med
router- och modemfunktioner.

OBS!
Du måste återställa instrumentet (sidan 34)
om du växlar från infrastrukturläget (se
nedan) till åtkomstpunktläget.

Anslut en smart enhet som en iPhone/iPad till instrumentet
(som en åtkomstpunkt).

 Anslutning i infrastrukturläge (Automatisk inställning via WPS)
Infrastrukturläget tillämpar en åtkomstpunkt för datakommunikation mellan en trådlös
USB-nätverksadapter och ett nätverk. Du kan använda det här läget för att ansluta till
internet när du ansluter den trådlösa nätverksadaptern till instrumentet.

1
2
3

Anslut UD-WL01 (säljs separat) till [USB TO DEVICE]-uttaget.
Håll ned [WPS]-knappen på UD-WL01 i tre sekunder.
Tryck på WPS-knappen på din åtkomstpunkt inom två minuter
efter steg 2.

OBS!
När du har upprättat en anslutning
i infrastrukturläge kan du ansluta till ett
nätverk automatiskt, utan att behöva utföra
steg 2 och 3.

Anslutning med den trådlösa MIDI-adaptern (UD-BT01/MD-BT01*)
*UD-BT01 (säljs separat)/MD-BT01 (säljs separat) är eventuellt inte tillgängliga beroende på land.

Mer information om anslutningar hittar du i ”iPhone/iPad Connection Manual” på webbplatsen (sidan 9).
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Använda Bluetooth-ljudfunktionen
Innan du använder Bluetooth-funktionen bör du läsa avsnittet ”Om Bluetooth” på sidan 40.
Detta instrument är utrustat med Bluetooth-funktionen Du kan sända ljudet från de ljuddata som är sparade
i en enhet som är utrustad med Bluetooth till detta instrument och lyssna på det via instrumentets inbyggda
högtalare. Du kan även spela in de mottagna ljuddata som en ljudfil (sidan 28).
* Bluetooth-utrustad enhet
Termen ”Bluetooth-utrustad enhet” så som den används i den här bruksanvisningen avser en enhet som kan överföra data som finns lagrade i den till
instrumentet med hjälp av Bluetooth-funktionen via trådlös kommunikation (t.ex. en smartphone, digital ljudspelare m.m.). För att överföringen ska
ske korrekt måste enheten vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sammankoppling med Bluetooth-utrustade enheter
Om du vill ansluta din Bluetooth-utrustade enhet till instrumentet via Bluetooth måste
enheten först sammankopplas med instrumentet.
När Bluetooth-utrustade enheten har sammankopplats med instrumentet behöver inte
sammankopplingen utföras på nytt.

1

Håll ned [FUNCTION]-knappen i tre sekunder.
Instrumentet går i sammankopplingsläge. Samtidigt blinkar (Bluetooth)indikatorn och ”bt”-meddelandet visas på displayen. Om du vill avbryta
sammankopplingen trycker du på [>/o]-knappen (uppspelning/paus).
Blinkar.

bt

Visas på displayen.

2

Aktivera Bluetooth-funktionen på Bluetooth-utrustade enheten
och välj ”NU1X” i anslutningslistan.
Mer information finns i Bluetooth-utrustade enhetens bruksanvisning.
När instrumentet och enheten är sammankopplade tänds (Bluetooth)indikatorn, meddelandet försvinner och displayen slocknar.

3

Spela upp ljuddata på din Bluetooth-utrustade enhet för att bekräfta att
instrumentets inbyggda högtalare kan återge ljud.
Nästa gång du slår på instrumentet upprättar den senast anslutna Bluetooth-utrustade
enheten automatiskt en anslutning till instrumentet om Bluetooth-funktionen är
påslagen både på enheten och instrumentet. Om den inte ansluter automatiskt väljer
du instrumentets modellnamn i enhetens anslutningslista.

Sammankoppling
”Sammankoppling” innebär att enheter
utrustade med Bluetooth registreras
i instrumentet, varpå en ömsesidig
förbindelse för trådlös kommunikation
upprättas mellan de båda.
OBS!
Endast en Bluetooth-utrustad enhet i taget
kan anslutas till instrumentet (även om upp
till åtta enheter kan vara sammankopplade
till instrumentet). Om en nionde Bluetoothutrustad enhet sammankopplas med
instrumentet raderas
sammankopplingsdata för den enhet som
har det äldsta anslutningsdatumet.
OBS!
När instrumentets Bluetooth-funktion är
inställd på ”Off” aktiveras inte vänteläget för
sammankoppling när [FUNCTION]-knappen
trycks i tre sekunder. Om detta händer ska
du ställa in Bluetooth på ”On” (se nedan)
och sedan starta sammankopplingen.
OBS!
• Se till att slutföra inställningarna på
Bluetooth-utrustade enheten inom loppet
av fem minuter. Sammankopplingsläget
avslutas automatiskt efter fem minuter
och (Bluetooth)-indikatorn slocknar.
• Om du ombeds ange en nyckel ska du
ange siffrorna ”0000”.
OBS!
Du kan justera volymen på ljudet som
matas in via Bluetooth med hjälp av
[MASTER VOLUME]-kontrollen. Om du
vill justera volymbalansen mellan ditt
klaviaturframförande och det ljud som
matas in via Bluetooth, justerar du volymen
på Bluetooth-utrustade enheten.

Aktivera/inaktivera Bluetooth-funktionen
Bluetooth-funktionen är som standard aktiverad när du slår på strömmen till instrumentet. Du kan dock inaktivera
funktionen om du vill avsluta anslutningen mellan instrumentet och Bluetooth-utrustade enheten, eller om du vill
försöka att ansluta enheten till instrumentet igen m.m.
Tryck på tangenten F6 flera gånger (om det behövs) medan du håller [FUNCTION]knappen nedtryckt.

F6 Högsta tangenten (C7)
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Om Bluetooth
Bluetooth-tillgänglighet
Det här instrumentet är utrustat med Bluetooth-funktionen. Det kan
dock hända att instrumentet inte stödjer Bluetooth, beroende på vilket
land du köpte produkten i. Om Bluetooth-logotypen finns angiven
på kontrollpanelen innebär det att produkten är utrustad med
Bluetooth-funktionen.

Bluetooth-logotyp/-indikator

• Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation mellan enheter inom en räckvidd på cirka 10 meter (33 ft.)
i 2,4 GHz frekvensområdet.

• Ordet Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och när Yamaha
Corporation använder dessa märken sker det på licens.

 Hantering av Bluetooth-kommunikation

• 2,4 GHz bandet som används av Bluetooth-kompatibla enheter är ett radioband som delas av många olika typer
av utrustning. Även om Bluetooth-kompatibla enheter använder en teknik som minimerar inflytandet från andra
komponenter som använder samma radioband, kan detta inflytande minska kommunikationens hastighet eller
avstånd och, i vissa fall, avbryta kommunikationen.
• Hastigheten för signalöverföring och avståndet inom vilket kommunikation är möjlig varierar beroende på avståndet
mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder, radiovågsförhållanden och typ av utrustning.
• Yamaha garanterar inte att alla trådlösa anslutningar mellan denna enhet och Bluetooth-kompatibla enheter kommer
att fungera.
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Bilaga

Meddelandelista
Meddelande

Beskrivningar

bt

Instrumentet är i vänteläge för Bluetooth-anslutning. Medan meddelandet visas kan du inte använda
instrumentet.

CLr

Visas när uppstarten (sidan 34) är slutförd.

con

Visas när Musicsoft Downloader har startats på en dator som är ansluten till instrumentet. Medan
meddelandet visas kan du inte använda instrumentet.
Visas när teckenkoden (sidan 27) inte är lämplig för filnamnet för den Song du väljer. Byt teckenkod.
Visas när dataformatet inte är kompatibelt med det här instrumentet eller om andra dataproblem har
uppstått. Den här Songen kan inte väljas.

E01

Visas när inga USB-flashminnen kan hittas, eller om ett problem med USB-flashminnet har uppstått.
Koppla från och anslut enheten igen och utför sedan åtgärden. Om det här meddelandet visas flera
gånger även när det inte finns andra sannolika problem kan USB-minnet vara skadat.
Den Song som du har valt kan inte kopieras eller tas bort på instrumentet. Kopiera eller ta bort den
här typen av Songer på en dator.
USB-flashminnet i kopieringsmålet är fullt (det finns ingen plats kvar eller så har max. antalet filer
uppnåtts). Ta bort onödiga filer från USB-flashminnet.

E02
E03

Anger att USB-flashminnet är skyddat.
Visas när USB-flashminnet blir fullt eller när antalet filer och mappar överskrider systemgränsen.

E04

Visas när uppspelning eller inspelning av en ljudfil har misslyckats. Om du använder ett USB-minne
där data redan har lagrats eller tagits bort ett antal gånger bör du först se till att enheten inte innehåller
viktiga data. Sedan formaterar du den (sidan 32) och ansluter den till instrumentet igen.

EE1

Ett fel har uppstått i instrumentet. Kontakta närmaste Yamaha-återförsäljare eller auktoriserad distributör.

EEE
End

Ett fel har uppstått i instrumentet. Kontakta närmaste Yamaha-återförsäljare eller auktoriserad distributör.
Visas när den aktuella operationen är slutförd.

EnP

Minnet på instrumentet eller utrymmet i USB-minnet börjar ta slut. Vi rekommenderar att du tar bort
eventuella onödiga filer (sidan 30) för att se till att det finns tillräcklig minneskapacitet innan du börjar
spela in.

FUL

Operationen kunde inte slutföras eftersom instrumentets interna minne eller USB-flashminnet nästan
är fullt. Om det här meddelandet visas under inspelning kan det hända att framförandedata inte
sparas ordentligt.

n Y

Bekräftar om en operation utförs eller inte.

Pro

Visas när du försöker skriva över eller ta bort en skyddad Song eller skrivskyddad fil. Du kan använda
en skrivskyddad fil när du har tagit bort inställningen för skrivskydd.

UnF

Visas när ett oformaterat USB-minne är anslutet. Kontrollera först att enheten inte innehåller viktiga
data och formatera den sedan (sidan 32).

Uoc

Kommunikationen med USB-minnet har avslutats på grund av överbelastning. Koppla bort
USB-flashminnet från [USB TO DEVICE]-uttaget och slå sedan på strömmen till instrumentet igen.

UU1

Kommunikationen med USB-flashminnet har misslyckats. Koppla bort USB-flashminnet och anslut
det igen. Om meddelandet visas även när USB-flashminnet är ordentligt anslutet kan enheten vara
skadad.

UU2

Det här USB-flashminnet stöds inte på det här instrumentet, eller så har för många USB-flashminnen
anslutits. I ”Om USB-enheter” (sidan 31) finns mer information om anslutning av USB-flashminnen.

§PS

Instrumentet är i åtkomstpunktläget och väntar på att en anslutning till en åtkomstpunkt ska upprättas
via WPS (sidan 38). Medan meddelandet visas kan du inte använda instrumentet.

§.P.S.

Det uppstod ett fel i instrumentet medan det väntade på att en anslutning till en åtkomstpunkt skulle
upprättas via WPS (sidan 38). Anslut UD-WL01 (säljs separat) till instrumentet igen och försök att
återansluta till åtkomstpunkten via WPS.

* Medan en operation pågår (t.ex. för att spara eller överföra data) visar displayen en serie blinkande streck.
* Tryck på valfri knapp om du vill stoppa meddelandevisningen.
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Felsökning
Problem

Möjlig orsak och lösning

Instrumentet startar inte.

Instrumentet är inte ordentligt anslutet. Sätt i honkontakten ordentligt i instrumentets
uttag och hankontakten i ett eluttag med korrekt nätspänning (sidan 12).

Ett klick- eller knäppljud hörs när strömmen
slås på eller stängs av.

Elström överförs till instrumentet. Det är normalt.

Strömmen stängs av automatiskt.

Detta är normalt om den automatiska avstängningsfunktionen har aktiverats. Om så
behövs, ställ in parametern för funktionen för automatisk avstängning (sidan 13).
Störningarna kan bero på interferens från en mobiltelefon som används i närheten av
instrumentet. Stäng av mobiltelefonen eller använd den längre bort från instrumentet.

Det hörs störande brus från instrumentets
högtalare eller hörlurar.

Det hörs störande ljud när du använder instrumentet tillsammans med en app på din
smarta enhet, t.ex. en iPad, iPhone eller iPod touch. Vi rekommenderar att du ställer in
din enhet så att den inte avger radiovågor (t.ex. genom att aktivera (ON) ”flygplansläget”)
för att undvika störande brus orsakat av kommunikation.
Volymen är för lågt inställd. Höj den med hjälp av [MASTER VOLUME]-ratten (sidan 14).

Den totala volymen är låg, eller så hörs det
inget ljud alls.

Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till [PHONES]-uttaget (sidan 15).
Kontrollera att Local Control (sidan 37) är på.

Tonhöjden och/eller tonen på Piano
Voice-alternativet låter fel i vissa intervall.

Pianoljuden är tänkta att exakt återge ljuden hos ett riktigt piano. Samplingsalgoritmer
kan dock göra att övertoner i vissa intervall kan låta överdrivna och skapa en något
avvikande tonhöjd eller ton. Det här är helt normalt.

Någon av tangenterna ger inget ljud.

Klaviaturen kanske inte fungerar som den ska om tangenten trycktes ned medan
strömmen slogs på. Stäng av strömmen och slå på den igen för att återställa funktionen.
Rör inte vid tangenterna när du slår på strömmen (sidan 12).

Mekaniska ljud hörs vid framförande.

Det är normalt. Instrumentets klaviaturmekanik är av samma typ som används i riktiga
pianon, som också kan orsaka mekaniskt ljud.

När en och samma tangent används snabbt
flera gånger på rad eller om en drill spelas
länge, kan det vid enstaka tillfällen uppstå
ett högre ljud än väntat (i relation till styrkan
i ditt anslag).

Det kan bero på den tangenternas mekaniska uppbyggnad och anslaget. Det är normalt
och uppstår väldigt sällan.

Den tangent som du tryckte återgår inte till
sitt ursprungliga läge smidigt.
Vissa tangenter producerar högre eller lägre
toner än andra tangenter.

Ljudet till [AUX IN]-uttagen bryts.

USB-flashminnet har hakat upp sig
(stoppat).
Toner i högre eller lägre register ljuder inte
som de ska när transponeringsinställning
görs.

Eftersom instrumentets klaviaturuppbyggnad är av samma typ som används i riktiga
pianon kan mekaniken ändras med åren. Om detta händer eller orsakar problem vid
framförande ska du kontakta din Yamaha-återförsäljare.
Volymen på den externa enheten som är ansluten till instrumentet är för låg. Det gör att
ljudet klipps via brusreduceringsfunktionen efter inmatningen till instrumentet.
• Öka volymen på den externa enheten. Volymnivån från instrumentets högtalare ställs
in med [MASTER VOLUME]-kontrollen.
• Stäng av brusreduceringsfunktionen (sidan 36).
Koppla ifrån USB-flashminnet och anslut det sedan till instrumentet igen.
USB-flashminnet är inte kompatibelt med instrumentet. Använd endast USB-flashminnen
som är kompatibla enligt Yamaha (sidan 31).
Instrumentet omfattar intervallet C-2–G8 när du anger transponering. Om toner lägre
än C-2 spelas flyttas ljudet en oktav uppåt. Om toner högre än G8 spelas flyttas ljudet
en oktav nedåt.
Instrumentets Bluetooth-funktion är avstängd. Se till att aktivera den (sidan 39).
Den enhet som är utrustad med Bluetooth är inte sammankopplad med instrumentet.
Enheten och instrumentet måste vara sammankopplade via Bluetooth (sidan 39).

Den enhet som är utrustad med Bluetooth
kan inte kopplas ihop med eller anslutas till
instrumentet.

Bluetooth-utrustade enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se till att funktionen
är aktiverad.
Avståndet mellan instrumentet och Bluetooth-utrustade enheten är för stort. Använd
enheten nära instrumentet.
Det finns en enhet (mikrovågsugn, trådlöst nätverk m.m.) som sänder ut signaler
i 2,4 GHz frekvensområdet i närheten. Placera instrumentet på längre avstånd från
de enheter som sänder radiofrekvenssignaler.

Ljudet som matas in via Bluetooth avbryts.

Volymen på Bluetooth-utrustade enheten som är ansluten till instrumentet är för låg.
Det gör att ljudet klipps via brusreduceringsfunktionen efter inmatningen till instrumentet.
Öka volymen på den enheten. Volymnivån från instrumentets högtalare ställs in med
[MASTER VOLUME]-kontrollen.

* Du kan även använda meddelandelistan (sidan 41) som referens.
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Lista över förinspelade melodier
(50 Classical Music Masterpieces)
Display

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50

Song Name
Arrangements
Canon D dur
Air On the G Strings
Jesus, Joy of Man’s Desiring
Twinkle, Twinkle, Little Star
Piano Sonate op.31-2 “Tempest” 3rd mov.
Ode to Joy
Wiegenlied op.98-2
Grande Valse Brillante
Polonaise op.53 “Héroïque”
La Campanella
Salut d'amour op.12
From the New World
Sicilienne
Clair de lune
Jupiter (The Planets)
Duets
Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)
Menuett G dur
Marcia alla Turca
Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.
The Nutcracker Medley
Original Compositions
Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)
Menuett G dur BWV Anh.114
Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.
Turkish March
Piano Sonate op.13 “Pathétique” 2nd mov.
Für Elise
Piano Sonate op.27-2 “Mondschein” 1st mov.
Impromptu op.90-2
Frühlingslied op.62-6
Fantaisie-Impromptu
Etude op.10-3 “Chanson de l'adieu”
Etude op.10-12 “Revolutionary”
Valse op.64-1 “Petit chien”
Nocturne op.9-2
Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]
Träumerei
Barcarolle
La prière d'une Vierge
Liebesträume No.3
Blumenlied
Humoresque
Arietta
Tango (España)
The Entertainer
Maple Leaf Rag
La Fille aux Cheveux de Lin
Arabesque No.1
Cakewalk
Je te veux
Gymnopédies No.1

Composer
J. Pachelbel
J. S. Bach
J. S. Bach
Traditional
L. v. Beethoven
L. v. Beethoven
F. P. Schubert
F. F. Chopin
F. F. Chopin
F. Liszt
E. Elgar
A. Dvořák
G. U. Fauré
C. A. Debussy
G. Holst
W. A. Mozart
L. v. Beethoven
L. v. Beethoven
F. F. Chopin
P. I. Tchaikovsky
J. S. Bach
J. S. Bach
W. A. Mozart
W. A. Mozart
L. v. Beethoven
L. v. Beethoven
L. v. Beethoven
F. P. Schubert
J. L. F. Mendelssohn
F. F. Chopin
F. F. Chopin
F. F. Chopin
F. F. Chopin
F. F. Chopin
F. F. Chopin
R. Schumann
P. I. Tchaikovsky
T. Badarzewska
F. Liszt
G. Lange
A. Dvořák
E. H. Grieg
I. Albéniz
S. Joplin
S. Joplin
C. A. Debussy
C. A. Debussy
C. A. Debussy
E. Satie
E. Satie
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Specifikationer
Product Name
Size/Weight

Width
Height
Depth
Weight
Keyboard

Control
Interface

Sensor System
Pedal

Cabinet

Voices

Effects

Songs (MIDI)

Recording/
Playback
(Audio)

Functions

Storage and
Connectivity

Sound System
Power Supply

Fallboard
Music Rest
Tone
Generation
Piano Effect

Number of Keys
Key Surfaces - White
Touch Response
Key Sensors
Number of Pedals
Functions
Type
Soft-Close Fallboard
Piano Sound
Binaural Sampling
VRM
Key-off Samples
Smooth Release

Polyphony (max.)
Preset
Number of Voices
Reverb
Types
Intelligent Acoustic Control (IAC)
Stereophonic Optimizer
Preset
Number of Preset Songs
Number of Songs
Recording
Number of Tracks
Data Capacity
Playback
Format
Recording
Recording Time (max.)
Playback
Format
Recording
Metronome
Tempo Range
Overall
Transpose
Controls
Tuning
Scale Type
Bluetooth version
Bluetooth
Supported profile
(May not have this
Compatible codec
functionality
Wireless output
depending on the
country in which
Maximum communication distance
you purchased
Range of transmit frequency
the product.)
Maximum RF output Power
Internal Memory
Storage
External Drives
Headphones
MIDI
AUX IN
Connectivity
AUX OUT
USB TO DEVICE
USB TO HOST
Amplifiers
Speakers
Acoustic Optimizer
Auto Power Off

Included Accessories

Separately Sold Accessories
(May not be available depending on your area.)

Hybrid Piano
1,501 mm
1,024 mm
463 mm
111 kg
88 (A-1 – C7)
Acrylic resin
Hard/Medium/Soft/Fixed
Non-contact optical fiber
3
Damper (with half-pedal effect), Sostenuto, Soft
GP Responsive Damper Pedal
Yes
Yes
Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial
Yes (CFX Grand Voice only)
Yes
Yes
Yes
256
15
Yes
Yes
Yes
15 Voice Demo Songs + 50 Classics
10
1
approx. 500 KB/Song
SMF (Format 0, Format 1)
SMF (Format 0)
80 minutes/Song
WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)
WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)
Yes
5 – 500
-6 – 0 – +6
414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments)
7 Types
4,1
A2DP
SBC
Bluetooth class 2
Approx. 10 m
2,402 – 2,480 MHz
4 dBm
Total maximum size approx. 1.5 MB
USB flash drive
Standard stereo phone jack (x 2)
IN/OUT
Stereo Mini
[L/L+R] [R] (Standard phone jack)
Yes
Yes
(45 W + 45 W) x 2
(16 cm + 1,9 cm) x 2
Yes
Yes
Owner’s Manual (this book), Power cord, Felt key cover,
Bench*, Online Member Product Registration, Felt strip set,
“50 Classical Music Masterpieces” Music Book
* May not be included depending on your area.
Check with your dealer.
Headphones (HPH-50/HPH-100/HPH-150)
USB wireless LAN adaptor (UD-WL01)
Wireless MIDI Adaptor (UD-BT01/MD-BT01)

* Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid publiceringsdatumet. Om du vill ha den senaste bruksanvisningen går du till
Yamahas webbplats och laddar ned bruksanvisningsfilen. Eftersom specifikationer, utrustning och tillbehör som säljs separat kan variera från plats till plats
ber vi dig kontrollera detta med din Yamaha-återförsäljare.
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Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning
Denna symbol på produkter, förpackningar och dokument innebär att använda elektriska och elektroniska produkter inte får
blandas med vanligt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser,
i enlighet med din nationella lagstiftning.
Om du gör dig av med produkterna på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla naturresurser och förhindrar eventuella skadliga
effekter på människors hälsa och miljö, som annars kan uppkomma vid felaktig hantering av avfall.
Mer information om uppsamling och återvinning av uttjänta produkter får du hos lokala myndigheter, avfallshanteringstjänsten där
du bor eller där du inhandlade varorna.
För företagare inom EU:
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.
Information om sophantering i andra länder utanför EU:
Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare
och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
(weee_eu_sv_02)
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MEMO

For EU countries
BG

Bulgarian

LT

Lithuanian

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Yamaha Music Europe GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение
[NU1X] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС
декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Aš, Yamaha Music Europe GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas
[NU1X] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos
tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ES

HU

Spanish

Hungarian

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico [NU1X] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Yamaha Music Europe GmbH igazolja, hogy a [NU1X] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

CS

NL

Czech

Dutch

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového
zařízení [NU1X] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur
[NU1X] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DA

PL

Danish

Polish

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hermed erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen
[NU1X] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Yamaha Music Europe GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia
radiowego [NU1X] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DE

PT

German

Portuguese

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der Funkanlagentyp
[NU1X] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o presente tipo de
equipamento de rádio [NU1X] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto
integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ET

RO

Estonian

Romanian

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga deklareerib Yamaha Music Europe GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp [NU1X] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că tipul de echipamente
radio [NU1X] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al
declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

EL

SK

Greek

Slovak

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Με την παρούσα ο/η Yamaha Music Europe GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [NU1X] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie
typu [NU1X] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

EN

SL

English

Slovenian

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio equipment
type [NU1X] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Yamaha Music Europe GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [NU1X]
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

FR

FI

French

Finnish

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [NU1X] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de
la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [NU1X] on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

HR

SV

Croatian

Swedish

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Yamaha Music Europe GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema
tipa [NU1X] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave
o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av radioutrustning [NU1X] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

IT

TR

Italian

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [NU1X] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

LV

Latvian

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka radioiekārta [NU1X] atbilst Direktīvai
2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

Turkey

BASİTLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile, Yamaha Music Europe GmbH, radyo cihaz tipinin
[NU1X], Direktif 2014/53/AB'ye uygunluğunu beyan eder. AB uyumu
beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw
dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde
distributeur uit het onderstaande overzicht.

Kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör
i listan nedan om du vill ha mer information om produkterna.

Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede distributør
på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger om produkterne.
FRANCE

NORTH AMERICA
CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1,
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B –
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP,
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

FINLAND

F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)96185111

PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama,
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

EUROPE
THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/
SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND

Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA

Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NORWAY

Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

ICELAND

Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES
http://asia.yamaha.com

AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST
TURKEY

Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz
Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

CYPRUS

Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Nicosia, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

OCEANIA
AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

DMI20-1

ITALY

Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/
Yamaha Downloads
http://download.yamaha.com/
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