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(58-M03 WEEE battery da 01)

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier

Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og 
batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.
Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug 
i henhold til lokal lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige 
virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de 
kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet. 

For erhvervsbrugere i EU:
Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:
Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte 
bortskaffelsesmetode.

Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):
Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-
batteridirektivet for det pågældende kemikalie.

(58-M03 WEEE battery sv 01)

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterier

De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska 
produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga 
insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga 
negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt 
sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor. 

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:
Dessa symboler 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.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts 
genom direktiven för den aktuella kemikalien.
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(1003-M06 plate bottom sv 01)

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
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU 

FORTSÄTTER
Förvara den här bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats för framtida 

referens.

 VARNING
• Den här AC-adaptern är konstruerad enbart för användning med 

Yamahas elektroniska instrument. Använd den inte för något 
annat ändamål.

• Endast för inomhusbruk. Får inte användas i våta miljöer.

 FÖRSIKTIGHET
• Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du ansluter och gör 

inställningar. Om det uppstår problem eller tekniska fel ska du 
omedelbart stänga av instrumentets strömbrytare och koppla bort 
nätadaptern från uttaget. Tänk på att ström fortfarande tillförs på 
miniminivå när nätadaptern är ansluten till vägguttaget, även om 
strömbrytaren är avslagen. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur 
vägguttaget när du inte använder instrumentet under en längre tid.

 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:

• 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 nätspänning som specificerats för 
instrumentet. Rekommenderad spänning finns angiven på 
instrumentets namnetikett.

• Använd endast den rekommenderade adaptern (sidan 72). 
Felaktig adapter kan orsaka skador på instrumentet eller 
överhettning.

• Använd endast medföljande nätkabel/nätkontakt.
• Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och 

damm som eventuellt har samlats på den.

• Detta instrument innehåller inga delar som kan repareras eller 
bytas ut av användaren. Du ska inte öppna instrumentet 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.

• Utsätt inte instrumentet för regn och använd det inte i närheten av 
vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare med vätska 
(t.ex. vaser, flaskor eller glas) på det, eftersom vätska då kan 
spillas i eventuella öppningar. 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.

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

• Följ noga försiktighetsåtgärderna nedan. I annat fall kan det leda 
till explosion, brand, överhettning eller läckage av batterivätska.
- Försök inte mixtra med eller ta isär batterier.

- Kassera inte batterier i öppen eld.

- Försök inte ladda batterier som inte är konstruerade för att laddas.

För nätadaptern

För instrumentet

Strömförsörjning/nätadapter

Öppna inte

Varning för fukt och väta

Varning för eld

Batteri
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- Håll batterierna borta från metallföremål som halsband, 
hårnålar, mynt och nycklar.

- Använd endast den rekommenderade batteritypen (sidan 72).

- Använd nya batterier, där alla är av samma typ, samma modell 
och från samma tillverkare.

- Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer 
med polaritetsmärkningen +/-.

- När batterierna har tagit slut eller om instrumentet inte ska 
användas under en längre tid ska du ta ut batterierna från 
instrumentet.

- Om du använder Ni-MH-batterier ska du följa de anvisningar 
som medföljde batterierna. Använd endast den 
rekommenderade laddaren vid laddning.

• Förvara batterierna utom räckhåll för små barn som kan svälja 
dem av misstag.

• Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker. Om 
batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du 
omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är 
frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.

• Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga 
av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. (Om du 
använder batterier tar du ut alla batterier ur instrumentet.) Låt 
därefter Yamahaservicepersonal kontrollera enheten.
- Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad.

- Ovanlig lukt eller rök avges.

- Något föremål har tappats i instrumentet.

- Ljudet från instrumentet försvinner plötsligt under användning.

- Om det finns sprickor eller skador på instrumentet.

 FÖRSIKTIGHET
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:

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

• 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.

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

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

• 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 vägguttaget 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.

• Använd endast det stativ som hör till instrumentet. Använd endast 
medföljande skruvar när du monterar det. Om du använder andra 
skruvar kan de inre komponenterna skadas, eller också kan 
instrumentet falla omkull.

• Stäng av strömmen till alla komponenter innan du kopplar in 
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 komponenter och 
öka gradvis till önskad nivå medan du spelar på instrumentet.

• Stick inte in fingrar eller händer i springorna på instrumentet.
• Undvik att föra in papper, metall eller andra föremål i springorna 

på instrumentets panel eller klaviatur. Detta kan orsaka 
personskador på dig eller andra, skada instrumentet eller annan 
egendom eller orsaka funktionsfel.

• Undvik att tynga ned eller placera tunga föremål på instrumentet. 
Tryck inte onödigt hårt på knappar, strömbrytare eller 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.

Om du upptäcker något onormalt

Strömförsörjning/nätadapter

Placering

Anslutningar

Hantering
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- Stäng alltid av strömmen när du inte använder instrumentet. 
- Instrumentet har strömtillförsel på miniminivå även när [ ]-knappen (vänteläge/på) är i standby-läge. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur uttaget 

när du inte använder instrumentet under en längre tid.
- Kassera begagnade batterier enligt lokala föreskrifter.

MEDDELANDE
Följ instruktionerna i meddelandena nedan för 
att undvika fel/skador på produkten, skador på 
data eller skador på andra föremål.

 Hantering
• Använd inte instrumentet i närheten av tv-, radio- eller 

stereoutrustning, mobiltelefoner eller annan elektrisk 
utrustning. Instrumentet, tv:n eller radion kan orsaka 
störande brus. 
När du använder instrumentet tillsammans med en app 
i din smarta enhet, till exempel en smartphone eller 
surfplatta, rekommenderar vi att du slår på det efter att ha 
aktiverat ”Flygplansläge” på den enheten för att minimera 
missljud som uppkommer från kommunikationen.

• Beroende på hur omgivande radiovågor ser ut kan 
instrumentet eventuellt sluta fungera.

• Utsätt inte instrumentet för damm, vibrationer eller 
extrem kyla eller hetta (t.ex. i direkt solljus, nära ett 
värmeelement eller i en bil under dagtid), för att undvika 
att instrumentet deformeras, invändiga komponenter 
skadas eller instrumentet slutar fungera. 
(Temperaturintervall för användning: 5–40 °C.)

• Placera inte föremål av vinyl, plast eller gummi på 
instrumentet, eftersom instrumentet kan missfärgas.

• Tryck inte på LCD-displayen med fingret, för det är en 
känslig, precisionstillverkad del. Om du gör det kan 
utseendet förändras. Det kan till exempel synas en rand 
på LCD-skärmen, även om den troligen försvinner efter 
en kort stund.

 Underhåll
• Rengör instrumentet med en torr eller lätt fuktad mjuk 

duk.  Använd inte thinner, lösningsmedel, sprit, 
rengöringsvätska eller rengöringsdukar som 
impregnerats med kemikalier.

 Spara data
• Vissa av instrumentets data (sidan 68) sparas även när 

strömmen slås av. Sparade data kan dock förloras på 
grund av fel eller misstag i hanteringen osv. Spara dina 
viktiga data till ett USB-flashminne/en extern enhet, t.ex. 
en dator (sidan 59). Innan du använder ett USB-
flashminne bör du läsa sidan 56.

• Till skydd mot dataförlust genom skada på USB-
flashminnet rekommenderar vi att du sparar viktiga data 
på 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 de i produkten.
* Innehållet som beskrivs ovan omfattar datorprogram, 

kompstilsdata, MIDI-data, WAVE-data, 
ljudinspelningsdata, ett partitur, partiturdata etc. 

* Du får distribuera medium med inspelningar av ditt 
framförande eller musikproduktion med detta innehåll, 
och tillstånd från Yamaha Corporation krävs inte 
i dessa fall.

 Om funktioner/data som medföljer 
instrumentet

• Vissa av de förprogrammerade Songerna har editerats 
i längd och arrangemang, och är kanske inte exakt 
likadana som originalet.

 Om utseendet på produkten
• Det kan verka som om produkten kan ha streck eller repor 

på ytan. Dessa streck eller repor kallas ”vällränder”. De 
uppstår under modelleringen och påverkar inte 
produktens funktion.

 Om den här bruksanvisningen
• De illustrationer och LCD-skärmar som visas i den här 

bruksanvisningen är endast avsedda som instruktioner.
• Windows är ett registrerat varumärke som tillhör 

Microsoft® Corporation i USA och andra länder.
• iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc. 

i USA och andra länder.
• Företagsnamn och produktnamn i den här 

bruksanvisningen är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör respektive ägare.

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

Med hela 820 typer av ljud och 290 typer av 
Styles (automatiska ackompanjemang) finns 
det alltid ljud som passar till den musik du vill 
spela (sidorna 24 och 31). Det är dessutom 
lätt att välja ljud och Styles efter kategori – till 
exempel instrumenttyp och musikgenre – 
vilket gör instrumentet mycket enkelt att ställa 
in för framföranden (sidan 21).

Återskapa de speciella speltekniker som är 
unika för varje enskilt instrument på ett 
autentiskt sätt med S.Art Lite Voices 
(sidan 27).

Förhöj ljudet med olika DSP-effekter 
(sidan 28) och lägg på dynamiska effekter 
(rörelseeffekter) med bara ett knapptryck för 
att få ljuden att ändra sig på intressanta sätt 
(sidan 29).

De fyra enkla och intuitiva 
samplingsplattorna är ett kraftfullt verktyg för 
att ge ditt framförande något extra 
(sidan 42). Du kan spela in ljud på plattan 
med samplingsfunktionen och sedan spela 
upp det i en loop.

Du kan kontrollera varje dynamisk nyans 
i framförandet med den anslagskänsliga 
klaviaturen (sidan 62).

Med rattarna kan du styra filtersvep, 
distorsion och reverb i realtid under 
framförandet (sidan 30).

Använd hjulet för uttrycksfulla och 
dynamiska tonhöjdsändringar i realtid 
medan du spelar (sidan 15).

Anslut ett USB-flashminne för att spela in 
ljud (sidan 46), spara dina egna Songer osv. 
(sidan 56).

Anslut instrumentet till en dator för ljud/MIDI-
kommunikation och för säkerhetskopiering av 
interna data (sidan 54).

Använd de praktiska OUTPUT-uttagen för 
att skicka ut ljudet via externa högtalare eller 
till en mixer när du ska uppträda på scen 
(sidan 53).

Endast för PSR-EW425

Den stora klaviaturen med 76 tangenter ger 
dig mer flexibilitet vid framförandena, även 
när du spelar med båda händerna med 
splitfunktionen (sidan 25).

När du spelar med de otroligt realistiska 
orgelljuden låter de många tangenterna dig 
använda hela instrumentets omfång.

För PSR-E473 och PSR-EW425

Nästa generations ljud

Tack vare den senaste 
tongeneratorn blir uttryckskraften 
större, så att du kan få ett kraftfullt, 
dynamiskt ljud från bara ett enda 
instrument. Den maximala polyfonin 
är 64 ljud, och det finns två 
inbyggda DSP-effektsystem: DSP1 
för huvudljudet, och DSP2 som kan 
tilldelas specifika stämmor 
(sidan 28). Dessutom kan du 
använda delay-effekten med både 
DSP1 och DSP2.

Funktionen Mega Boost

Genom att trycka på [MEGA 
BOOST]-knappen kan du höja 
volymen med upp till +6 dB med en 
särskild signalbehandling som är 
separat från den normala 
volymkontrollen (sidan 23).
Då räcker det med ett enda 
instrument för att få ett kraftfullt 
dynamiskt ljud, även utan att koppla 
in externa högtalare.

Mikrofoningång

Eftersom det här instrumentet har 
en inbyggd ingångskontakt för en 
mikrofon och kan drivas med batteri 
(sidan 16) kan du uppträda med en 
mikrofon även när det inte finns 
något eluttag. Du kan också lägga 
på effekter, t.ex. reverb och chorus 
på ljudet från mikrofoningången, 
eller växla till Talk-inställningen för 
att prata mellan låtarna (sidan 38).
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Tack för att du valde en digital keyboard från Yamaha!
Detta instrument är en bärbar klaviatur med en mängd olika ljud och funktioner.
Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant så att du kan utnyttja instrumentets 
avancerade och praktiska funktioner fullständigt. Vi rekommenderar också att du förvarar den här 
bruksanvisningen säkert och lättillgängligt för framtida bruk.

Medföljande tillbehör
• Bruksanvisning (den här boken) × 1
• Notställ × 1
• AC-adapter × 1* 
• Online Member Product Registration × 1

* Ingår eventuellt inte, beroende på område. Fråga din Yamaha-återförsäljare.

Kompatibla format och funktioner

GM System Level 1
”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI-standarden som ser till att alla GM-kompatibla 
musikdata kan spelas upp korrekt av en GM-kompatibel tongenerator, oavsett vem som 
tillverkat den. Alla program- och maskinvaruprodukter som stöder GM System Level är 
försedda med GM-märket.

XGlite
Precis som namnet antyder är ”XGlite” en förenklad version av Yamahas avancerade 
tongenereringsformat XG. Du kan naturligtvis spela upp alla XG-melodidata med en XGlite-
tongenerator. Tänk dock på att vissa melodier kan spelas upp annorlunda jämfört med 
ursprungliga data, vilket beror på det begränsade antalet kontrollparametrar och effekter.

USB
USB är en förkortning för Universal Serial Bus. Det är ett seriellt gränssnitt för inkoppling 
av kringutrustning till datorer. 

STYLE FILE FORMAT (SFF)
Style File Format är Yamahas originalformat för ackompanjemangsmönster. Det bygger på 
ett unikt konverteringssystem som ger automatiskt ackompanjemang av högsta kvalitet 
baserat på många olika ackordtyper.

Sätt fast notstället 
i skårorna enligt bilden.

Montera notstället
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Om bruksanvisningarna
Dokumentationen och informationsmaterialet till det här instrumentet består av följande.

Medföljande dokument
• Bruksanvisning (den här boken)

Förklarar hur de grundläggande funktionerna på instrumentet används.

Online-material (går att hämta från webbplatsen)
• Reference Manual

Förklarar hur det går till att göra detaljerade inställningar för instrumentets funktioner.

• Data List
Innehåller listor med förprogrammerat innehåll, t.ex. för Voices, Styles, Grooves och effekter.

• Smart Device Connection Manual
Förklarar hur instrumentet ansluts till smarta enheter som smartphones, surfplattor osv.

• Computer-related Operations
Innehåller instruktioner om hur du ansluter instrumentet till en dator, hur det går till att sända och ta emot 
data osv.

Dessa bruksanvisningar kan hämtas på Yamaha Downloads, där du kan söka efter önskade filer genom att 
ange modellnamnet.

Videobruksanvisning
Det finns särskilda videobruksanvisningar som förklarar hur du använder produkten. Där kan du se och höra 
hur du spelar med Styles och andra funktioner.

Skanna koden till vänster eller gå till webbplatsen nedan.

https://www.yamaha.com/2/portable_keyboards/

*Om undertexter inte visas för ditt eget språk ställer du in dem med knappen ”Undertexter (c)” och 
”Inställningar” längst ned till höger på YouTube-skärmen.

Yamaha Downloads  https://download.yamaha.com/

För en allmän översikt över MIDI och hur du effektivt kan använda det söker du efter ”MIDI Basics” (endast på engelska, tyska, 
franska och spanska) på webbplatsen ovan.

Song book
Song Book kan hämtas på Yamaha Downloads, som nämndes ovan, där du kan ange modellnamnet på 
sidan ”Documents and Data”.

Song Book (endast på engelska, franska, tyska, spanska och japanska)
Innehåller noter till de förprogrammerade Songerna (förutom demosongerna) för instrumentet 
och valfria Songer.

OBS!

Knappen ”Undertexter (c)” (slår på/av visningen av undertexter).

Knappen ”Inställningar” (ställer in språk för undertexter med mera).
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 Framsidan

• De illustrationer och displayer som visas i den här bruksanvisningen är baserade på PSR-E473.
• Obs! PSR-E473 och PSR-EW425 har olika antal tangenter: PSR-E473 har 61 tangenter och PSR-EW425 har 76 

tangenter.

OBS!

Panelkontroller och anslutningar

A D E F G

CB
Display (sidan 22)

Som visas har varje ton på klaviaturen ett särskilt tonnummer och namn (t.ex. 036/C1) som används för att skapa olika 
inställningar, t.ex. splitpunkt (sidan 62).

A

q [ ]-brytare (viloläge/på) ..........................sidan 18
Slår på strömmen eller försätter instrumentet 
i viloläge.
w [MASTER VOLUME]-kontroll ....................sidan 18
Justerar den allmänna volymen. 
e [ARTICULATION]-knappen .......................sidan 27
Återskapar den karakteristiska speltekniken för olika 
instrument om du trycker på den här knappen 
medan du spelar på klaviaturen.

Om knappnamnen i  (SHIFT-
funktionen)

Medan du håller ned [SHIFT] trycker du på 
knappen så att funktionens namn visas i rutan.
Du kan till exempel hålla ned [SHIFT]-knappen 
medan du trycker på [MIC VOCAL/TALK/MUTE]-
knappen, så visas -displayen.

Tryck ned och håll nedtryckt

q
w

e

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

H
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B

r [MIC VOCAL/TALK/MUTE]-knappen........sidan 38
Växlar mellan mikrofontyperna (VOCAL/TALK/MUTE).

: Tar fram inställningsdisplayen för 
mikrofonvolym.

t [MOTION EFFECT]-knappen.....................sidan 29
Om du håller den här knappen nedtryckt läggs olika 
dynamiska effekter på ljudet i realtid.

: Tar fram en display där du kan välja vilken typ 
av rörelseeffekt du vill ha.

y [KNOB ASSIGN]-knappen, [A]/[B]-rattarna
.........................................................................sidan 30

Tilldelar en funktion till varje ratt så att du kan 
kontrollera ljudet i realtid.

u [SPLIT]-knappen..........................................sidan 25
Delar upp hela klaviaturen i två sektioner så att du 
kan spela med olika ljud i höger och vänster hand.

: Tar fram displayen för val av ljud till 
vänsterhandsstämman.

i [DUAL]-knappen ..........................................sidan 24
Lägger samman två olika ljud i lager.

: Tar fram displayen för val av ljud till 
stämman med flera lager.

o [HARMONY/ARPEGGIO]-knappen ..........sidan 26
Aktiverar eller inaktiverar Harmony-effekten eller 
Arpeggio-funktionen.

: Tar fram displayen där du kan välja typ av 
Harmony eller Arpeggio.

!0 [DSP2]-knappen ..........................................sidan 28
Aktiverar eller inaktiverar DSP2-effekten.

: Tar fram displayen för val av DSP2-typ.

!1 [DEMO]-knappen .........................................sidan 35
Spelar upp demomelodier upprepade gånger.

: Tar fram inställningsdisplayen för Song-grupp 
(demogrupp) för att kunna spela upp 
Songerna med upprepad uppspelning.

!2 [METRONOME]-knappen...........................sidan 23
Aktiverar eller inaktiverar metronomen.

: Tar fram inställningsdisplayen för 
uppspelning med metronom.

!3 [TEMPO/TAP]-knappen ..............................sidan 23
Tar fram inställningsdisplayen för tempo.

!4 [REC]-knappen ............................................sidan 46
Spelar in ditt framförande i MIDI-format på 
instrumentet.

: Spelar in ditt framförande i ljudformat 
på USB-flashminnet (sidan 49).

!5 OCTAVE [−][+]-knapparna 
Ändrar tonhöjden för Main Voice och Dual Voice upp 
eller ned i oktavsteg.

: Transponerar tonhöjden för hela 
instrumentet i halvtonssteg.

!6 [SHIFT]-knappen .........................................sidan 12
Om du håller ned den här knappen kan du ta fram 
alternativa funktioner för de panelknappar som har 
tilldelats sådana.

LIVE CONTROL

SOUND CONTROL

r

!4!3

!6

!5

t

y

u
i o

!0

!1 !2
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C

!7 [VOICE]-knappen .........................................sidan 24
Tryck på den här knappen om du vill välja Voice.

: Tar fram de bästa panelinställningarna för 
nuvarande Song, Style eller Groove.

!8 [STYLE]-knapparna.....................................sidan 31
Tryck på den här knappen om du vill välja Style.

!9 [SONG/AUDIO]-knapparna ........................sidan 34
Tryck på den här knappen om du vill använda Song- 
eller Ljud-funktionen.

@0 [GROOVE CREATOR]-knapparna ............sidan 40
Tryck på den här knappen om du vill använda 
funktionen Groove Creator.

@1 Dataratt...........................................................sidan 21
För ändring av funktion eller värde.

@2 Inmatningsknapparna för kategori/nummer, 
[EXIT]-knappen, [ENTER]-knappen ........sidan 21

För att välja önskad Voice eller Style efter kategori. 
Även för att välja önskade data genom att mata in 
nummer när NUM LOCK aktiverats. I annat fall 
används knapparna i den lägsta raden för [EXIT] och 
[ENTER].

@3 [FUNCTION]-knapp .....................................sidan 61
Tar fram displayen för funktionsinställning.

: Tar fram displayen för filkontroll 
(hantering av USB-flashminne) 
(sidan 57).

@4 [PORTABLE GRAND]-knappen
Tar fram flygelljudet.

: Gör så att knapparna @2 kan användas 
för att mata in siffror (sidan 21).

@5 [MEGA BOOST]-knappen ..........................sidan 23
Förstärker hela volymen för instrumentet och ger det 
ett kraftfullare ljud.

: Tar fram displayen för val av Master 
EQ type.

D

@6 − #1 Kontrollknappar för uppspelning
Kontrollerar uppspelningen av Style, Song/ljud eller 
Groove, beroende på vilken lampa som tänts.

• När [STYLE]-lampan är tänd.....................sidan 31
• När [SONG/AUDIO]-lampan är tänd.........sidan 34
• När [GROOVE CREATOR]-lampan är tänd

...................................................................sidan 40

: Tar fram inställningsdisplayen för splitpunkt.

E

#2 − #7 [TRACK CONTROL]-knapparna
Aktiverar eller inaktiverar spåret för vald Style, 
Song/ljud eller Groove, beroende på vilken lampa 
som tänts.

• När [STYLE]-lampan är tänd.....................sidan 32
• När [SONG/AUDIO]-lampan är tänd.........sidan 37
• När [GROOVE CREATOR]-lampan är tänd

...................................................................sidan 40

: Rensar (eller raderar) data för motsvarande 
spår i nuvarande User Song (sidan 49).

F

#8 − $2 [REGISTRATION MEMORY]-knapparna
.........................................................................sidan 51

För att spara panelinställningarna (sidan 15) eller för 
att ta fram de sparade inställningarna.

!8

!7

@3

!9

@1 @4 @5

@2

@0

@6
@7 @8 @9 #1#0

#2 #3 #4 #5 #6 #7

#8 #9 $2$0 $1
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G

$3 − $6 [A] − [D]-plattorna ...............................sidan 42
Spelar upp det samplade ljud som tilldelats varje 
platta.

$7 [LOOP HOLD]-knappen..............................sidan 42
Tryck på en av [A]–[D]-plattorna medan du håller ned 
den här knappen, så spelas det valda samplade 
ljudet upp i en loop.

: Stoppar uppspelningen av samtliga 
samplade ljud.

$8 [CAPTURE]-knappen ..................................sidan 43
Övergår till Quick Sampling-läget.

H

$9 [PITCH BEND]-hjul
När hjulet vrids uppåt eller nedåt ändras tonhöjden 
för det ljud som spelas upp med klaviaturen uppåt 
eller nedåt.

 Baksidan

%0 [SUSTAIN]-uttaget .......................................sidan 53
För att koppla in en pedal som säljs separat.

%1 OUTPUT [L/L+R], [R]-uttagen ...................sidan 53
För att koppla in aktiva högtalare.

%2 [PHONES]-uttaget .......................................sidan 53
För att koppla in hörlurar.

%3 [MIC INPUT]-ingång ....................................sidan 38
För att koppla in en mikrofon.

%4 [GAIN]-ratten.................................................sidan 38
För att justera ingångsnivån för den anslutna 
mikrofonen.

%5 [AUX IN]-ingång ...........................................sidan 54
För att koppla in en ljudspelare.

%6 [USB TO DEVICE]-uttag .............................sidan 56
För att koppla in ett USB-flashminne.

%7 [USB TO HOST]-uttag .................................sidan 54
För anslutning till en dator eller smart enhet.

%8 DC IN-uttag ...................................................sidan 16
För att koppla in AC-adaptern.

QUICK SAMPLING

$3 $8$4 $5 $6
$7

Panelinställningar 
Med reglagen på panelen kan du göra olika inställningar 
som beskrivs här. Dessa instrumentinställningar kallas 
sammantaget ”panelinställningar” i den här 
bruksanvisningen.

$9

%0 %2 %3 %7 %8 %8%6%5%4%1

PSR-EW425
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Ansluta och göra inställningar

Instrumentet kan drivas med en AC-adapter eller 
batterier, men Yamaha rekommenderar att du 
använder en AC-adapter om möjligt.

Använda en AC-adapter

Anslut AC-adaptern i den ordning som visas 
i illustrationen.

Användning med batterier

Det här instrumentet kräver följande batterier:
• PSR-E473: Sex batterier i AA-storlek, alkaliska 

(LR6)/mangan (R6) eller uppladdningsbara 
Ni-MH-batterier (HR6).

• PSR-EW425: Sex batterier i D-storlek, alkaliska 
(LR20)/mangan (R20) eller uppladdningsbara 
Ni-MH-batterier (HR20).

Alkaliska batterier eller uppladdningsbara Ni-MH-
batterier rekommenderas till instrumentet, eftersom 
andra typer kan leda till sämre batteriprestanda.

1 Se till att strömmen till instrumentet är av. 

2 Öppna locket till batterifacket på instrumentets 
undersida.

Strömförsörjning

Du bör använda en AC-adapter vid USB-
flashminnesoperationer eftersom batterikraften inte är 
tillförlitlig och kanske inte varar under dessa operationer.

• Använd endast den angivna AC-adaptern (sidan 72). 
Användning av fel AC-adapter kan leda till skador på 
instrumentet eller överhettning. 

• När AC-adaptrarna används med borttagbar kontakt ska du 
se till att ha kontakten kopplad till AC-adaptern. Om du 
använder bara kontakten kan det orsaka elstötar eller 
brand.

• Vidrör aldrig den inre delen i metall när du kopplar in 
kontakten, för att undvika elektriska stötar, kortslutning 
eller skada. Se också noggrant till att det inte finns något 
damm mellan AC-adaptern och kontakten.

MEDDELANDE

Vägguttag
AC- 

adapter
2

1
DC IN-uttag

(sidan 15)

PSR-EW425

PSR-E473

DC IN-uttag 
(sidan 15)

Vägguttag

Nätkabel

AC- 
adapter

2

1

3

Formen på kontakten kan se olika
ut i olika områden.

VARNING

Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du installerar 
produkten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du 
omedelbart slå av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur 
vägguttaget.

Följ de här instruktionerna i omvänd ordning när du kopplar ur 
AC-adaptern.

Om du använder Ni-MH-batterier ska du följa de anvisningar 
som medföljde batterierna.

Skjut kontakten enligt 
anvisningarna.

Kontakt

Formen på kontakten kan se olika
ut i olika områden.

FÖRSIKTIGHET

OBS!

MEDDELANDE

PSR-E473



Ansluta och göra inställningar

PSR-E473, PSR-EW425  Bruksanvisning 17

3 Sätt in sex nya batterier i rätt riktning enligt bilden.

4 Sätt tillbaka locket och se till att det är ordentligt 
stängt. 

5 Ändra inställningarna för batterityp efter den typ 
av batteri som du använder (se nedan).

Välja batterityp
Du kan behöva ändra inställningen av batterityp för 
instrumentet, beroende på vilken typ av batteri du 
ska använda. För att ändra inställningen slår du på 
strömmen till instrumentet och sedan väljer du den 
batterityp du vill använda. Alkaliska (och 
manganbatterier) är valda som förinställning. Mer 
information finns på sidan 67 (funktion 081).

Kontrollera strömstatus
På skärmen kan du kontrollera om drivs på batterier 
eller från AC-adaptern. Om batterier används kan du 
kontrollera hur mycket batteriladdning som återstår. 

: Batterier används.
Inget visas: AC-adaptern används.

Indikator för återstående batteriström

• Om du ansluter eller kopplar från AC-adaptern med 
batterierna isatta kan det leda till att strömmen bryts och 
att data som spelas in eller överförs försvinner.

• När batterierna är på väg att laddas ur kan du få problem 
med låg ljudvolym, förvrängda ljud eller andra symtom. 
Om detta händer bör du byta ut alla batterier mot nya eller 
uppladdade batterier.

• Det här instrumentet kan inte ladda upp batterierna. Använd 
endast den rekommenderade laddaren vid laddning.

• Strömmen tas automatiskt från AC-adaptern om en sådan är 
ansluten, även om det sitter batterier i instrumentet.

PSR-EW425

PSR-EW425

PSR-E473

MEDDELANDE

OBS!

Om du inte ställer in batteritypen kan batteriets livslängd 
förkortas. Se till att ställa in batteritypen korrekt.

När AC-adaptern är inkopplad i vägguttaget visas ingen ikon för 
batterier, även om det sitter batterier i instrumentet.

Indikerar att det inte finns kvar någon ström. 
Strömmen kommer att stängas av 
omedelbart.

Indikerar att återstående ström inte räcker till 
för operationen. Byt ut alla batterierna till 
nya eller fulladdade (när du använder 
uppladdningsbara) innan strömmen tar slut. 
Obs! Instrumentet kanske inte fungerar som 
det ska, inklusive onormalt svag volym och 
dålig ljudkvalitet, när den återstående 
strömmen är låg.

Indikerar att den återstående strömmen är 
tillräcklig.

MEDDELANDE

L!CGrPno001

OBS!
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1 Vrid ned [MASTER VOLUME] till ”MIN”.

2 Tryck på [ ]-brytaren (vänteläge/på) för att slå 
på strömmen.

3 Justera volymen för hela klaviaturens ljud med 
[MASTER VOLUME]-reglaget medan du spelar 
på klaviaturen.

4 Tryck på och håll [ ]-brytaren (vänteläge/på) 
i cirka en sekund för att stänga av strömmen.

Ställa in funktionen för automatisk 
avstängning 

Det här instrumentet har en automatisk 
avstängningsfunktion som automatiskt slår av 
strömmen om instrumentet inte används under en 
viss tidsperiod. Den tid som går innan strömmen 
automatiskt stängs av är 30 minuter som 
förinställning, men du kan ändra det (sidan 67, 
funktion 080). 

 Inaktivera automatisk avstängning (enkel 
metod)

Slå på strömmen medan du håller ned den lägsta 
tangenten på klaviaturen. Detta startar instrumentet 
med den automatiska avstängningen inaktiverad. 

Sätta på och stänga av 
strömmen

Använd inte instrumentet med hög eller obehaglig 
volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan 
medföra permanent hörselförlust.

Även när strömmen är avstängd förbrukar instrumentet 
en liten mängd elektricitet. Kom ihåg att dra ut 
AC-adaptern ur vägguttaget när du inte använder 
instrumentet under en längre tid. 

Tryck bara på [ ]-brytaren (vänteläge/på) när du slår på 
strömmen. Gör inget annat, som att trycka på tangenter, 
knappar eller pedalen. Om du gör det kan instrumentet 
upphöra att fungera korrekt.

1 2

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

MEDDELANDE

När instrumentet inte ska användas på ett tag och det är 
anslutet till en extern enhet som en förstärkare, högtalare 
eller dator ska du stänga av instrumentet och de anslutna 
enheterna enligt anvisningarna i bruksanvisningen så att 
enheterna inte skadas. Om du inte vill att strömmen ska slås 
av automatiskt när en enhet är ansluten ska du inaktivera 
den automatiska avstängningen.

• Data och inställningar sparas vanligtvis och finns kvar även 
när strömmen slagits av. För mer information, se sidan 68. 

PSR-EW425

PSR-E473

Den lägsta tangenten

MEDDELANDE

OBS!
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Följande keyboardstativ (säljs separat) kan
användas.
• PSR-E473: L-2C
• PSR-EW425: L-6

När du använder ett keyboardstativ av 
typen L-6 (PSR-EW425)

Den utvändiga storleken på PSR-EW425 överskrider 
de gränser som nämns i monteringsanvisningarna till 
L-6. Men genom att utföra tester har vi kommit fram 
till att stativet går att använda till instrumentet på ett 
säkert sätt. När du ställer ned instrumentet ska du 
placera det mitt på
stativet enligt bilden.

Använda ett keyboardstativ

Placera inte instrumentet på en instabil plats där det riskerar 
att glida av. Detta kan orsaka personskador på dig eller 
andra, samt skada instrumentet eller annan egendom.

Placera instrumentet så att 
vänster och höger del av 
stativet hamnar innanför 
upphöjningarna på 
instrumentets undersida.

Se till att instrumentets underdel ligger 
ordentligt på gummifötterna.

FÖRSIKTIGHET
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Grundläggande funktion och alternativ på displayen

Grundläggande funktioner
Det här instrumentet har fyra grundläggande funktioner: Voice, Style, Song/Ljud och Groove Creator. När du 
ska använda instrumentet väljer du först en grundläggande funktion, och sedan den typ av data som ska du vill 
använda till ditt framförande.

1 Välj den funktion du vill ha genom att 
trycka på någon av knapparna [VOICE], 
[SONG/AUDIO], [GROOVE CREATOR] 
och [STYLE].
När du valt en grundläggande funktion visas den 
nuvarande inställningen för den valda funktionen.

2 Välj den typ av data som du vill använda 
(Voice, Style, Song/Ljud eller Groove).
Detta kan väljas på något av följande sätt. 

• Genom att använda dataratten
• Genom att välja en kategori (gäller bara 

Voice och Style)
• Genom att mata in numret direkt

Mer information om varje operation finns i ”Välja 
data” på sidan 21.

3 Tryck på [START/STOP] om du vill starta 
uppspelningen av vald Style, Song, Ljud 
eller Groove.

4 Spela på klaviaturen med det ljud du valt.

3 Påbörja uppspelningen.

2 Välj den typ av data som du vill använda.1 Välj en grundläggande funktion.

4 Spela på klaviaturen.

Endast en av funktionerna Style, Song/Ljud och Groove 
Creator kan användas åt gången. Lampan (som sitter 
bredvid TRACK CONTROL-knapparna) för den valda 
funktionen tänds.

OBS!

Tryck på [START/STOP]-knappen igen om du vill stoppa 
uppspelningen.

Du kan också använda funktionen One Touch Setting 
(sidan 25, OTS) för att ta fram de bästa 
panelinställningarna (ljud, tempo osv.) för vald Song, Style 
eller Groove.

OBS!

OBS!
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Du kan välja data (Voice, Style osv.) med hjälp av 
dataratten, kategoriknappen eller knapparna för 
sifferinmatning.

Genom att använda dataratten
Vrid dataratten medurs för att öka siffran, eller 
moturs för att minska siffran.

Genom att välja en kategori (gäller bara Voice 
och Style)
Kategorinamnen för Voices står på den övre raden 
och för Styles på den nedre. Om du trycker på 
samma kategoriknapp flera gånger väljs de Voices 
eller Styles som finns i kategorin i ordningsföljd.

Genom att mata in numret direkt
Ange numret direkt genom att trycka på knapparna 
för sifferinmatning samtidigt som du tittar i Data List 
på webbplatsen (sidan 11). Du kan också använda 
knapparna [+] och [−] för att öka eller minska siffran.

Välja data

I de flesta procedurer som beskrivs i den här 
bruksanvisningen använder du dataratten för att välja 
något eller ändra värden. Obs! I de flesta fall där dataratten 
används för att ändra värden kan även knapparna för 
sifferinmatning användas.

• För att kunna välja en Voice eller Style på det här sättet 
måste du aktivera NUM LOCK. Mer information finns 
i ”Number Input On/Off” i den högra kolumnen.

• Om du håller ned knappen [+] eller [−] fortsätter siffran 
att öka eller minska i motsvarande riktning. Om du trycker 
på båda knapparna samtidigt återkallas förinställningen.

ÖkaMinska

OBS!

Voice- 
kategori

Style- 
kategori

Nummer [+], [−]-knapparna

OBS!

Sifferinmatningsläge på/av (bara för Voices och 
Styles)
Om du vill mata in nummer för att välja Voice eller Style 
måste du aktivera NUM LOCK så att kategoriknapparna 
görs om till knappar för sifferinmatning.

Håll ned [SHIFT]-knappen och tryck på [PORTABLE 
GRAND]-knappen för att aktivera sifferinmatningen och 
aktivera indikeringen  på displayen.

Om du gör detta igen avslutas sifferinmatningsläget och 
indikeringen stängs av.

Sifferinmatningsläget kan inte användas när du väljer Song, 
ljud eller Groove.

OBS!
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Alternativ på displayen
På displayen visas nuvarande instrumentinställningar, t.ex. Voice, Style, Song, ljud och Groove.

Anger status för batteriet och USB-flashminnet.
Batteristatus (sidan 17)

Anslutningsstatus för USB-flashminnet (sidan 57)

Syns vid uppspelning eller inspelning av en ljudfil 
(sidan 49)

Indikerar på/av-läget för varje funktion. 
Mikrofon (sidan 38)

DSP-effekt (sidan 28)

Mega Boost (sidan 23)

Melody Suppressor (sidan 54)

Anslagskänslighet (sidan 62)

Skalstämning (sidan 65)

Split-funktionen (sidan 25) 

Dual-funktionen (sidan 24)

Harmony-funktionen (sidan 26)

Arpeggio-funktionen (sidan 26)

Anger nuvarande innehåll, nummer och inställning osv. 
Indikeringarna på höger och vänster sida visar följande 
status.

S.Art Lite Voice har valts (sidan 27)

Sifferinmatningen är aktiv (sidan 21)

Anger det specifika innehåll som det 
nuvarande numret och namnet hör ihop 
med. Till exempel visas ”VOICE” när en 
Voice har valts.

Anger status för uppspelningen eller inspelningen, inklusive 
det ackord och det tempo som identifierats. Samtidigt visas 
funktionsnumret i funktionsinställningarna (sidan 61).

Det ackord som spelas i det 
automatiska ackompanjemanget 
(sidan 31) eller det ackord som Song-
uppspelningen specificerar

• I funktionsinställningarna: 
funktionsnumret (sidan 61)

•Vid uppspelning av en Song/Groove: 
taktnumret

Takt

Vid inspelning eller i vänteläget för 
inspelning (sidan 46)

Tempo (sidan 23)

A-B-repetering (sidan 37) är på

Automatiskt ackompanjemang 
(sidan 31) är på

Synkrostopp (sidan 32) är på

Indikerar inställningarna för funktionerna.

Typ av rörelseeffekt (sidan 29)

Funktionsnummer för LIVE 
CONTROL-rattarna (sidan 30)

Status för oktavbyte (sidan 62) för 
Main Voice

På/av-status för varje spår i nuvarande 
Song/Style/Groove (sidorna 32, 37, 40)

Registration Memory-status (sidan 51)
•Banknummer
•Registration Memory-nummer som 
innehåller data

•Freeze på/av

Visar vilken tangent som du tryckt ned.

q

e

r

t

y

w

L!CGrPno
118001

10101

001

q Status för Ström/USB

w Funktionsstatus (1)

e Huvuddisplayen

r Uppspelning/inspelningsstatus, funktionsnummer

t Funktionsstatus (2)

y Klaviatur

001

118

01

1

0

1
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Använda vanliga funktioner

I det här avsnittet förklaras hur det går till att använda de grundläggande funktionerna och 
de funktioner som påverkar hela instrumentet.

Metronomen kan användas till att öva på ett effektivt 
sätt.

1 Tryck på [METRONOME]-knappen för att 
starta metronomen.

2 Tryck en gång till på [METRONOME]-
knappen för att stoppa metronomen.

Justera metronomens volym
Du kan justera volymen i funktionsinställningarna 
(sidan 65, funktion 061).

Ställa in taktarten
Taktarten kan ställas in i funktionsinställningarna 
(sidan 65, funktion 059, 060). Mer information hittar 
du i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

Du kan ändra tempot för metronomen eller för Style 
(sidan 31), Song (sidan 34) och Groove (sidan 40).

1 Tryck på [TEMPO/TAP]-knappen för att ta 
fram ”Tempo” på displayen.
Det nuvarande tempot visas.

2 Du kan ändra tempot genom att vrida på 
dataratten.

3 Tryck på [VOICE]-knappen för att lämna 
Tempo-displayen.
Du kan också lämna Tempo-displayen genom att 
trycka på någon av nedanstående knappar.
• [GROOVE CREATOR]-knappen
• [SONG/AUDIO]-knappen
• [STYLE]-knappen

Använda funktionen Tap Tempo

Du kan ändra tempot under uppspelning av en Style 
eller Song genom att trumma på [TEMPO/TAP]-
knappen två gånger i önskat tempo. När 
uppspelningen av en Style eller Song stoppas kan 
du genom att trumma på [TEMPO/TAP]-knappen 
(fyra gånger för 4/4-takt) starta uppspelningen av 
Stylens rytmstämma i det tempo du trummat.

Med Mega Boost-funktionen ökas volymen för 
instrumentet med upp till ca 6 dB för ett kraftfullare 
framförande utan att du behöver koppla in externa 
högtalare. Volymen förändras i följande ordning varje 
gång du trycker in [MEGA BOOST]-knappen.

: Höjning av volymen (med cirka 
+3 dB)

: Maximal höjning av volymen (med 
cirka +6 dB)

(Ingen indikation): Mega Boost av

Använda metronomen

Ändra tempot

Tempo
090

090

Nuvarande tempo

Höja volymen för hela 
instrumentet (Mega Boost)

• Om du använder mikrofonen när Mega Boost-funktionen 
är på kan det uppstå akustisk rundgång. Om det inträffar 
kan du försöka åtgärda problemet genom att:

- Sänka mikrofonvolymen.
- Sänka Mega Boost-volymen.
- Stänga av Mega Boost-funktionen.

• När Mega Boost-funktionen är påslagen kan det hända att 
ljudet blir förvrängt, beroende på vald Voice eller Style.

• När hörlurar kopplas in stängs Mega Boost-funktionen 
automatiskt av. 

• Mega Boost-funktionen påverkar inte bara den inbyggda 
högtalaren utan också uttagen OUTPUT [L/L+R], [R].

Visas när Mega Boost-
funktionen är aktiverad.

MEDDELANDE

OBS!
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Spela olika instrumentljud

Det här instrumentet har olika instrumentljud (Voices), bland annat piano. Inte bara kan du 
spela en enskild Voice (Main Voice) utan även lägga till en annan Voice (Dual Voice) utöver 
Main Voice, eller spela olika ljud i vänster och höger hand på klaviaturen.

1 Tryck på [VOICE]-knappen.
Voice-nummer och Voice-namn visas.
En lista över alla tillgängliga Voices finns i Data 
List på webbplatsen (sidan 11).

2 Använd kategoriknapparna eller 
dataratten och välj önskad Voice. (Se 
sidan 21.)

3 Spela på klaviaturen.

Förutom Main Voice kan du lägga till ytterligare en 
Voice över hela klaviaturen som en ”Dual Voice”.

1 Tryck på [DUAL]-knappen för att aktivera 
lagret.

Vid aktivering av Dual-funktionen väljs en Dual 
Voice som passar för nuvarande Main Voice, men 
du kan enkelt välja en annan Dual Voice.

2 Spela på klaviaturen.

Inaktivera lagret genom att trycka på [DUAL]-
knappen igen.

Ändra en Dual Voice
Medan du håller ned [SHIFT] trycker du på [DUAL]-
knappen för att ta fram inställningen ”D.Voice” 
(sidan 62, funktion 015).

Välja en Main Voice

L!CGrPno001

Voice-namn

Voice-nummer

Visas när 
displayen för 
val av Voice 
har valts.

Flute178

eller

Lägga på ett lager – Dual Voice

Visas när lagret 
är aktiverat.

Nu hörs två Voices 
samtidigt.
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Genom att dela upp klaviaturen i två separata 
områden, som visas på bilden nedan, kan du spela 
med olika ljud i vänster och höger hand.

Det ljud som spelas i vänsterhandsområdet kallas 
”Split Voice”.

1 Tryck på [SPLIT]-knappen för att aktivera 
Split.

Klaviaturen är uppdelad i vänster- och 
högerhandsområden vid splitpunkten. Du kan spela 
en ”Split Voice” i klaviaturens vänsterhandsomfång 
medan du spelar en Main Voice och Dual Voice i 
högerhandsomfånget. 
Split Voice och splitpunkten kan ändras om det 
behövs.

2 Spela på klaviaturen.

Tryck på [SPLIT]-knappen igen för att stänga av 
Split.

Ändra en Split Voice
Tryck på [SPLIT]-knappen samtidigt som du håller 
[SHIFT]-knappen intryckt. Inställningen ”S.Voice” 
(sidan 63, funktion 025) visas. Du kan ändra ljudet 
genom att vrida på dataratten.

Ändra splitpunkten
Tryck på [STYLE]-knappen och tryck sedan ned och 
håll [SHIFT]-knappen nedtryckt samtidigt som du 
trycker på [ACMP ON/OFF]-knappen. Inställningen 
”SplitPnt” (sidan 62, funktion 004) visas. Du kan 
ändra inställningen genom att vrida på dataratten.

Justera volymen för en Split Voice
Anpassa funktionsinställningarna (sidan 63, 
funktion 026).

Du kan ta fram de bästa panelinställningarna (ljud, 
tempo osv.) för den Song, Style eller Groove som 
valts för närvarande. 

Det gör du genom att trycka på någon av knapparna 
[SONG/AUDIO], [STYLE] och [GROOVE 
CREATOR] och sedan välja Voice-nummer 000 
”OTS” (sidan 24). (Eller genom att hålla ned [SHIFT]-
knappen och trycka på [VOICE]-knappen.)

Förprogrammerade Voice-typer

Spela en Split Voice i vänster 
och höger hand

Split Voice Main Voice (och Dual Voice)

Splitpunkt ... standardvärde: 054 (F#2)

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

Visas när Split 
är aktiverat.

Ta fram de bästa 
panelinställningarna – 
One Touch Setting (OTS)

001–294 Instrumentljud.

295–322
(Drum/SFX 
Kit)

Tangenterna har tilldelats ljud som 
trummor, slagverk och specialeffekter. 
Information om att tilldela instrument till 
tangenterna finns i ”Drum/SFX Kit List” 
i Data List på webbplatsen (sidan 11).

323–362 Används för Arpeggio-framförande 
(sidan 26). När de här har valts aktiveras 
Arpeggio automatiskt.

363–820 XGlite Voices, en förenklad version av 
Yamahas avancerade ”XG”-format 
(sidan 10) för ljudkällor.

000 Med det här valet ändras ljudet och 
panelinställningarna automatiskt till ljud och 
panelinställningar som passar nuvarande 
Style, Song eller Groove. Den här 
funktionen kallas One Touch Setting (OTS).
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Du kan lägga till effekter som Harmony, Tremolo och 
Eko till de ljud som spelas på klaviaturen, eller 
använda Arpeggio-funktionen för att automatiskt spela 
ackord en not i taget. Det finns flera olika effekter 
tillgängliga för varje Harmony-typ och Arpeggio-typ. 
Mer information hittar du i listan över effekttyper i den 
Data List på webbplatsen (sidan 11).

1 Tryck på [HARMONY/ARPEGGIO]-
knappen.
Harmony-effekten eller Arpeggio-funktionen 
aktiveras. 

Om du aktiverar Harmony eller Arpeggio väljs en 
Harmony-typ eller en Arpeggio-typ som passar 
till den nuvarande Main Voice. Med 
funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 050) 
kan du välja en annan Harmony-typ eller 
Arpeggio-typ.

2 Tryck på en ton eller flera toner för att 
lägga till en Harmony eller aktivera en 
Arpeggio.
Hur det fungerar varierar beroende på Harmony-
typen. Se ”Spela de enskilda Harmony-typerna” 
(i den högra kolumnen) och i listan över 
Harmony-typer i Data List på webbplatsen 
(sidan 11) när du spelar på klaviaturen. 
Arpeggiofraserna varierar beroende på det antal 
tangenter du håller ned och i vilket omfång på 
klaviaturen du spelar.

3 Stäng av Harmony eller Arpeggio genom 
att trycka på [HARMONY/ARPEGGIO]-
knappen igen.

Justera Harmony-volymen

Du kan justera Harmony-volymen med 
funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 051).

Justera Arpeggio Velocity

Du kan justera Arpeggio-anslaget 
i funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 052).

Lägga till Harmony/Använda 
Arpeggio

Visas när Harmony-
funktionen är aktiv.

Visas när Arpeggio-
funktionen är aktiv.

• När Split (sidan 25) är aktiverat gäller Arpeggio-funktionen 
endast Split Voice. När Split är inaktiverat gäller Arpeggio 
både Main och Dual Voices. Arpeggio kan inte användas för 
Split och Main/Dual Voices samtidigt.

• Om du väljer ett Voice-nummer mellan 353 och 362 aktiveras 
Split automatiskt, liksom Arpeggio. När en av dessa Voices 
väljs används Arpeggio bara på Split Voice och aktiveras bara 
om du spelar på en tangent till vänster om splitpunkten.

• Genom att tilldela pedalen Arpeggio Hold-funktionen kan 
Arpeggio-uppspelningen fortsätta även efter att tonen har 
släppts upp. Mer information hittar du i Reference Manual på 
webbplatsen (sidan 11).

Spela de enskilda Harmony-typerna
• Harmony-typ 01–05

Aktivera ACMP (sidan 31) och spela en melodi med 
högerhandstangenterna medan du spelar ackord i omfånget 
för automatiskt ackompanjemang på klaviaturen.

• Harmony-typ 06–12 (drill)

Tryck ned två tangenter.

• Harmony-typ 13–19 (tremolo)

Fortsätt hålla 
tangenterna 
nedtryckta.

• Harmony-typ 20–26 (eko)

Spela på tangenterna.

OBS!
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Artikulationer återskapar speltekniker för vissa 
instrument, t.ex. övertoner på gitarrer. Artikulationer 
läggs bara till ditt spel medan du trycker in 
[ARTICULATION]-knappen. Den typ av Voices som 
du kan lägga till artikulationer till kallas S. Art Lite 
Voices (Super Articulation Lite Voices).

1 Välj önskad S. Art Lite Voice.
När du väljer ljud av typen S.Art Lite Voice visas 
en indikering på displayen. Dessutom är ljud av 
typen S.Art Lite Voices märkta med ”***” i Voice-
listan i Data List på webbplatsen (sidan 11).

2 Tryck på [ARTICULATION]-knappen 
medan du spelar på klaviaturen.

Släpp [ARTICULATION]-knappen för att stänga 
av artikulationen.

Exempel på artikulationseffekter
Om du väljer ett gitarrljud kan du göra följande för att 
på ett realistiskt sätt återskapa speltekniker som är 
unika för gitarren.

Exempel: Voice-nummer 064 ”S.Art Lite Nylon 
Guitar Harmonics”
Håll [ARTICULATION]-knappen intryckt medan du 
spelar på klaviaturen, så kan du återskapa övertoner 
på gitarren.

Exempel: Voice-nummer 068 ”S.Art Lite 
Distortion Guitar”
Tryck in [ARTICULATION]-knappen, så kan du göra 
skrapljud från ett plektrum.

Den mest lämpliga artikulationen för en viss Voice 
tillämpas bara om ljud av typen S.Art Lite Voice väljs.

I andra fall läggs det inte till någon artikulation. 
I stället används en moduleringseffekt på det ljud 
som framställs.

Lägga till artikulationer med en pedal
Om Articulation-funktionen ställs in för en pedal 
i funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 054) 
kan du på ett bekvämt sätt använda effekten när du 
spelar genom att bara trampa på pedalen.

Lägga till artikulationseffekter

NylnGtrH064

Visas när du valt ett ljud av 
typen S.Art Lite Voice.

• Artikulationer används endast på Main Voice.
• Ljuden av typen S. Art lite Voice låter olika beroende på 

anslagshastigheten.

OBS!
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Lägga till effekter till framföranden och uppspelningar

Du kan göra ditt spel mer uttrycksfullt genom att lägga till effekter till 
klaviaturframföranden, Style-/Song-/Groove-uppspelningar och mikrofoninsignalen.

Det här instrumentet har två DSP:er (digitala 
signalprocessorer) för att lägga på digitala effekter 
och förhöja ljudet (DSP1, DSP2). DSP1 lägger till 
DSP-effekter till Main Voice och DSP2 lägger till 
DSP-effekter på de stämmor som angetts 
i funktionsinställningarna (sidan 63, funktion 043). 
Mer information om vilka DSP-effekter som är 
tillgängliga finns i ”Effect Type List” i Data List på 
webbplatsen (sidan 11).

Inställningar för DSP1
När du väljer en Main Voice väljs automatiskt den 
mest lämpliga typen av DSP1-effekt.

Om du vill ändra effekttypen för DSP1 eller inaktivera 
DSP1 kan du göra det i funktionsinställningarna 
(sidan 63, funktion 041).

Inställningar för DSP2
DSP2-effekten väljs inte automatiskt. Du kan 
använda den här effekten genom att slå på eller av 
DSP2 och själv välja typ och mål för effekten.

1 Tryck på [DSP2]-knappen för att aktivera 
DSP2. 

2 Medan du håller ned [SHIFT] trycker du 
på [DSP2]-knappen för att ta fram 
”DSP2Type”-inställningarna.
Den nuvarande DSP2-typen visas.

3 Välj önskad DSP2-typ med dataratten.

4 Tryck på [ENTER] för att avsluta 
”DSP2Type”-inställningen.

5 Vrid på dataratten tills funktion 043 
”DSP2Part” visas.

6 Tryck på [ENTER] för att ta fram 
”DSP2Part”-inställningarna.
Den stämma som för närvarande är målet visas.

7 Välj den stämma som ska vara mål för 
DSP2-effekten med dataratten.
Målstämmorna motsvarar de inställningar som 
visas nedan.

8 Tryck på [FUNCTION] för att avsluta 
funktionsinställningarna.

9 Spela med den stämma som valdes 
i steg 7 och kontrollera att DSP2-effekten 
används.

10Stäng av DSP2 genom att trycka på 
[DSP2] igen.

Lägga till DSP-effekter

Visas när DSP1 
är aktiv.

Visas när 
DSP2 är aktiv.

RotarySp
042

01

Nuvarande DSP2-typ

Tryck ned och håll 
nedtryckt

1 All Alla stämmor från 2 till 5

2 Keyboard Main, Dual och Split Voice

3 Backing Style, Groove, Song-uppspelning, 
MIDI-ingång

4 Mic Mikrofoningång

5 Sampling Uppspelning från samplingsplattor

Begränsningar vid inspelning av en User Song 
(MIDI)
Inställningarna för DSP1 och DSP2 (typ, på/av, 
målstämma) spelas inte in i User Songer. Men du kan 
spela in ditt framförande med DSP-effekter och spara det 
som en ljudfil på USB-flashminnet.

• Inställningarna för DSP1 och DSP2 kan sparas i Registration 
Memory (sidan 51) och tas fram igen.

• Mer information om DSP1, DSP2 och andra effekter finns 
i blockschemat i Reference Manual på webbplatsen 
(sidan 11).

All1

OBS!
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Du kan lägga till dynamiska effekter i ditt framförande. 
Rörelseeffekter läggs bara till medan [MOTION 
EFFECT]-knappen hålls nedtryckt.

Det finns olika typer av rörelseeffekter, till exempel 
filtereffekter, tonhöjdseffekter och modulationseffekter. 
Mer information om de olika typer av rörelseeffekter 
som är tillgängliga finns i ”Effect Type List” i Data List 
på webbplatsen (sidan 11).

Ändra typen av rörelseeffekt

1 Medan du håller ned [SHIFT] trycker du 
på [MOTION EFFECT]-knappen för att ta 
fram displayen för val av typ.

2 Välj önskad typ med dataratten.
Medan du håller ned [SHIFT]-knappen trycker du 
på [+]- eller [−]-knappen för att gå till den första 
typen i varje effektgrupp.

3 Tryck på [EXIT]-knappen för att lämna 
displayen för val av typ.

Målstämmor för typen av rörelseeffekt
Målstämmorna för varje typ visas på följande sätt på 
displayen för val av typ.

Lägga till rörelseeffekter

01

L!CGrPno001

01 Nuvarande typ av 
rörelseeffekt

AllA01

Tryck ned och håll nedtryckt

Typ av
rörelseeffekt

Målstämmor

Display Målstämmor

All Alla nedanstående stämmor

Keyboard Main, Dual och Split Voice

StyGrv Style, Groove

StyGrvDr Rytmstämmor för Style och Groove

StyGrvAc ACMP-stämmor (ackompanjemang) för 
Style och Groove

Sampling Uppspelning från samplingsplattor

KbSampl Main, Dual och Split Voices, uppspelning 
från samplingsplattor
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Skapa egna ljud med rattarna

De två rattarna kan användas för att lägga till variationer i, eller helt förändra, det ljud som 
spelas. Välj den du vill ha av de funktionskombinationer som står ovanför rattarna och vrid 
sedan på dem medan du spelar, så kan du skapa ett uttrycksfullt och dynamiskt framförande.

Tryck flera gånger på [KNOB ASSIGN]-knappen för 
att i tur och ordning lägga till de 
funktionskombinationer som finns: 1 → 2 → 3 → 4 → 
5 → 6 → 7 → 1 ... osv.

Den nuvarande kombinationen visas på displayen.

Målet varierar beroende på funktionen.

Mer information om de funktioner som kan tilldelas 
rattarna finns i Reference Manual på webbplatsen 
(sidan 11).

Här följer ett exempel på hur rattarna kan användas.

1 Välj önskad Voice (sidan 24).
I det här exemplet använder vi Voice No.197 
”SquareLd” (Square Lead), som är ett ljud av 
typen synt-lead.

2 Tryck flera gånger på [KNOB ASSIGN]-
knappen så att funktion 1 tilldelas ratten.
Siffran 1 visas på displayen (under ”KNOB 
ASSIGN”).

3 Vrid ratt B så långt till höger som möjligt 
(maxläge) och spela sedan på 
klaviaturen med höger hand medan du 
vrider på ratt A med vänster hand.

Mer detaljerade exempel finns i ”Spela som en DJ” 
i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

Tilldela rattarna funktioner

Funktion Påverkar

1
Cutoff, 
Resonance

Keyboard

Main Voice, Dual Voice

2 Reverb, Chorus

3

DSP1-
parameter A, 
DSP1-
parameter B

Main Voice

4
Cutoff, 
Resonance

Backing

Style, Groove

5 Reverb, Chorus

6

Volymbalans, 
Retrigger rate

Ratt A: Ljudinsignal från 
en extern källa, samt 
Style/Groove/Song
Ratt B: Groove

7

DSP2-
parameter A, 
DSP2-
parameter B

System
Vald stämma 
i funktionsinställningarna 
(sidan 63, funktion 043)

1

L!CGrPno001

1 Funktioner som tilldelats rattarna

• Om du bara väljer en funktionskombination med ratten 
påverkar det inte ljudet även om rattens pil inte är 
i mittenläget. Den valda funktionen fungerar bara när ratten 
flyttas.

• Beroende på panelinställningarna eller hur du vrider på ratten 
kanske du inte märker någon skillnad i parametervärdet eller 
så kanske du hör ett brus. Det kan också vara så att ratten inte 
fungerar som den ska även om du vrider på den.

• Vissa typer av DSP1-effekter förändras inte, även om 
funktionen är inställd på 3 och du vrider på ratten.

• Tilldelningen av funktion kan också förändras genom att du 
håller ned [KNOB ASSIGN]-knappen och trycker på OCTAVE 
[−]/[+]-knapparna.

Använda rattarna

Om du har lagt på en effekt på Main Voice och sedan 
byter Voice, ersätts de inställningar som skapats med 
rattarna med förinställningarna för din nya Voice. Om du 
vill behålla de inställningar du skapat ska du spara dem 
i Registration Memory (sidan 51) innan du väljer en 
annan Voice.

Om ratten vrids åt höger med volymen högt uppskruvad 
kan det leda till distorsion. Om detta inträffar skruvar du 
ned volymen.

OBS!

Cutoff Resonance

MEDDELANDE

OBS!
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Spela med rytm och automatiskt ackompanjemang (Styles)

Det här instrumentet har rytmmönster och ackompanjemang för en mängd olika genrer, så 
kallade Styles. Du kan använda funktionen Automatiskt ackompanjemang (ACMP) för en 
Style för att kunna spela ett passande ackompanjemang bara genom att spela ackord med 
vänster hand. På så sätt kan du njuta av att spela tillsammans med ett band eller en 
orkester, även om du spelar ensam.

1 Tryck på [STYLE]-knappen.
Style-nummer och Style-namn visas.

2 Välj önskad Style genom att trycka på 
kategoriknapparna eller vrida på 
dataratten.
Mer information om Style-nummer och Style-namn 
finns i Data List på webbplatsen (sidan 11).

3 Tryck på [ACMP ON/OFF]-knappen för att 
aktivera Automatiskt ackompanjemang 
(ACMP).

Området till vänster om splitpunkten på 
klaviaturen blir ”området för automatiskt 
ackompanjemang” och används endast för att 
ange vilka ackord som ska spelas.

4 Tryck på [SYNC START]-knappen för att 
aktivera synkroniserad start.

Style-uppspelningen försätts i vänteläge, och 
vald Style börjar spelas upp när du spelar ett 
ackord.

5 Spela ett ackord i området för 
automatiskt ackompanjemang för att 
starta Style-uppspelningen.
Spela en melodi med höger hand och ackorden 
med vänster hand.

Mer information om att spela ackord finns 
i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

6 Tryck på [START/STOP]-knappen för att 
stoppa Style-uppspelningen.

Bara spela upp rytmstämman
Om du trycker på [START/STOP]-knappen i steg 3 
utan att trycka på [ACMP ON/OFF]-knappen spelas 
bara rytmstämman upp.

Spela med Styles

• Du kan ändra splitpunktsinställningen om du vill 
(sidan 62). 

• Även om du spelar i området för automatiskt 
ackompanjemang (vänster hand) kommer Main Voice 
och Dual Voice inte att höras, det är bara ackorden som 
används. Men när Split är aktiverat hörs Split Voice.

80sGtPop001

Style-namn

Style-nummer

Visas när 
displayen för val av 
Style har valts.

80sGtPop001

Visas när det automatiska 
ackompanjemanget är aktiverat.

Område för 
automatiskt 
ackompanjemang

Splitpunkt ... standardvärde: 054 (F#2)

036
(C1)

048
(C2)

060
(C3)

072
(C4)

084
(C5)

096
(C6)

OBS!

I stället för att spela ackord på vanligt sätt, kan du använda 
Smart Chord för att spela ackord med bara ett finger. Mer 
information finns i ”Välja Fingering-typ” (sidan 33).

För de Styles som inte har några rytmdata hörs det inget ljud 
när du försöker spela upp bara rytmstämman. I sådana fall 
spelas ackompanjemanget enbart upp om du aktiverar ACMP 
och spelar ackord i området för automatiskt ackompanjemang.

EuTrance143

Blinkar när synkroniserad start är aktiv.

Splitpunkt

OBS!

OBS!
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Styles har sektionerna Intro, Main A/B och Ending. 
Sektionen Main A/B spelas som förinställt mönster, 
men du kan skapa variationer i ett framförande 
genom att byta mellan sektionerna. Hur det går till att 
växla till varje sektion beskrivs nedan.

 Intro:
Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen medan 
uppspelningen är stoppad. När uppspelningen 
startar växlar den efter att Intro-sektionen avslutats 
automatiskt till antingen Main A eller Main B. 

 Main A/B:
Tryck på [MAIN/AUTO FILL]-knappen. Om 
uppspelningen är stoppad växlar knappen mellan 
Main A och Main B. Om uppspelningen är igång 
infogas ett Auto Fill vid byte mellan Main A och 
Main B. 

Auto Fill:
Ett kort, dynamiskt riff eller en rytmisk paus 
infogas automatiskt vid byte mellan Main A och 
Main B.

 Ending:
Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen under 
uppspelning. 
Sektionen växlar till Ending. När Ending spelats 
klart stoppas Style-uppspelningen automatiskt.

Du kan låta Ending-sektionens tempo gradvis bli 
långsammare (ritardando) och avslutas genom 
att trycka en gång till på [INTRO/ENDING/rit.]-
knappen medan Ending-sektionen spelas upp.

Justera Style-volymen
Du kan justera volymbalansen mellan Style-
uppspelningen och ditt klaviaturframförande. 
Anpassa det i funktionsinställningarna (sidan 63, 
funktion 031).

Ändra tempot
Se ”Ändra tempot” på sidan 23.

När du trycker på [SYNC STOP]-knappen för att 
aktivera den här funktionen spelas din Style bara 
upp när du spelar ackord i klaviaturens område för 
automatiskt ackompanjemang. Uppspelning av din 
Style stoppas när du släpper upp tangenterna. Stäng 
av funktionen genom att trycka på [SYNC STOP]-
knappen igen.

En Style består av flera spår. Du kan spela upp eller 
tysta enskilda spår med TRACK CONTROL-
knapparna.

Variationer under uppspelning 
av en Style

INTRO≥A
Sektion efter Intro 
(Main A eller Main B)

FILL A≥B

MAIN A
Vald sektion
(Main A eller B)

Stoppad

Spelar 
upp

ENDING

Sync Stop för Style

Den här funktionen kan användas när ACMP är aktiverat.

Aktivera och inaktivera varje 
Style-spår

Upp till två spårknappar kan tryckas in samtidigt när du slår på 
eller av spår.

80sGtPop001

Visas när funktionen 
Sync Stop är aktiverad.

OBS!

På/av-status för spåren visas 
på displayen (sidan 22)

OBS!



Spela med rytm och automatiskt ackompanjemang (Styles)

PSR-E473, PSR-EW425  Bruksanvisning 33

Metoden för att spela ackord i området för 
automatiskt ackompanjemang vid uppspelning av en 
Style kallas en Fingering-typ. Instrumentet har två 
Fingering-typer.

 Multi-Finger (förinställning)
Du kan spela alla tonerna i ett ackord för att spela 
upp det automatiska ackompanjemanget. Men du 
kan också enkelt spela durackord, mollackord, 
septimackord och mollseptimackord genom att 
trycka ned en till tre tangenter.

 Smart Chord
Du kan spela bara grundtonen i ett ackord för att 
spela upp det automatiska ackompanjemanget. 
Men för att kunna använda Smart Chord till det 
automatiska ackompanjemanget måste du ange 
tonarten för den Song du framför (Smart Chord-
tonart).

1 Tryck på [FUNCTION]-knappen.

2 Vrid på dataratten till dess ”FingType” 
(sidan 63, funktion 032) visas på 
displayen.

3 Tryck på [ENTER]-knappen.
Den nuvarande Fingering-typen visas.

4 Vrid på dataratten och välj ”Multi” eller 
”SmartChd”.

5 Tryck på [FUNCTION] för att avsluta 
funktionsinställningarna.

Om du valt Smart Chord som Fingering-typ ska du 
ställa in tonarten för din Song baserat på antalet 
korsförtecken (#) och b-förtecken (b) som visas på 
noterna innan du börjar spela. Denna tonart kallas 
”Smart Chord-tonart”. 
Så här ställer du in Smart Chord-tonarten.

1 Tryck på [FUNCTION] för att ta fram 
funktionsinställningarna.

2 Vrid på dataratten tills ”S.ChdKey” 
(funktion 033) visas.

3 Tryck på [ENTER]-knappen.
Den nuvarande Smart Chord-tonarten visas.

4 Vrid på dataratten och ställ in den Smart 
Chord-tonart som är rätt för noterna.
Om du till exempel vill spela följande noter ska du 
ställa in Smart Chord Key till ”FL2” (två b-
förtecken, se sidan 63).

5 Tryck på [FUNCTION] för att avsluta 
funktionsinställningarna.

På det här instrumentet kan du ändra vilka Voices 
som används till varje spår i en Style, t.ex. trummor 
och fraser. Mer information hittar du i Reference 
Manual på webbplatsen (sidan 11).

Välja Fingering-typ

Mer information om hur du spelar ackord för varje Fingering-typ 
finns i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

OBS!

FingType
032

032

1Multi

Ställa in Smart Chord-tonarten

Ändra Voices för varje stämma 
i en Style (Style Revoicing)

S.ChdKey
033
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Spela upp en Song eller ljudfil

Med det här instrumentet kan du spela upp Songer (MIDI-data) och ljudfiler. Förutom att 
lyssna på uppspelningen kan du spela med i din Song eller ljudfil på klaviaturen medan 
den spelas upp.

Song (MIDI-data)
Det här instrumentet kan spela förprogrammerade Songer, Songer som du spelat in på det här instrumentet 
eller kommersiellt tillgängliga Songer. MIDI-data består av informationen från ditt klaviaturframförande, till 
exempel hur tangenter tryckts ned och släppts upp. Framförandeinformationen innehåller vilka tangenter som 
spelats, med vilken timing och med vilken styrka – precis som i noter – och informationen innehåller inte en 
inspelning av själva ljudet. Baserat på den framförandeinformation som spelats in återger tongeneratorn ljuden. 
Eftersom information såsom klaviaturstämmor och Voices också spelas in, går det att slå av och på individuella 
stämmor och byta Voices. Det gör instrumentet mycket användbart att öva med. Med det kan du exportera en 
User Song från det interna minnet till ett USB-flashminne som en MIDI-fil. Dessutom kan du spela upp externa 
MIDI-filer som en Song genom att filerna överförs från en dator till internminnet med hjälp av lagringsläget 
(sidorna 55, 66) eller genom att du ansluter ett USB-flashminne som innehåller filerna till instrumentet. 
Det här instrumentet kan spela upp data i SMF-formatet (Standard MIDI File).

Song-kategori
Melodierna har kategoriserats efter sina egenskaper.

Ljudfil
En ljudfil är en inspelning av det framförda ljudet. Dessa data registreras på samma sätt som vid inspelning med 
diktafoner och liknande. Dessa data kan till exempel spelas upp med bärbara musikspelare, vilket gör att du 
enkelt kan låta andra personer lyssna till ditt framförande. 
Med det här instrumentet kan du spela upp ljudfiler (WAV-filer i 44,1 kHz, 16 bitar, stereo) som finns på ett USB-
flashminne. 

Song-nummer Song-kategori

001-003 Main Demo Ger dig en uppfattning om instrumentets avancerade funktioner.

004-011 Voice Demo Demonstrerar det här instrumentets många användbara ljud.

012-015 Piano Solo Ger njutbara soloframföranden på piano.

016-020 Piano Ensemble Innehåller stycken för pianoensemble. Njut av ljudet från piano och orkester.

021-030 Piano Accompaniment Ger njutbara pianoackompanjemang i en mängd olika genrer.

031-040 User Innehåller Songer som du har spelat in själv (sidan 46).

041- Downloads Innehåller Songer som överförts från en dator (nedladdade melodier) 
(sidan 54).

USB Innehåller Songer som finns på USB-flashminnet.

• För Songer efter 041 tilldelas numren i följande ordning: Songer som överförts från en dator, Songer på USB-flashminnet. När du 
överför en Song från en dator infogas den överförda Songen i ordningen före det första Song-numret från USB-minnet, vilket innebär att 
alla Song-nummer på USB-minnet flyttas senare i ordningsföljden.

• Det går inte att spela upp Songer som är större än 250 kB.

OBS!
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Tryck på [DEMO]-knappen.
Demomelodierna 001–003 spelas upp i följd. 
Uppspelningen börjar om med första Songen (001) 
när alla Songer spelats igenom.

Du stoppar uppspelningen genom att trycka på någon 
av knapparna [DEMO] eller [ ] (Start/Stop).

Kontinuerlig uppspelning som 
bakgrundsmusik

När du trycker på [DEMO]-knappen spelas som 
förinställning Song-numren 001 till 003 kontinuerligt 
upp som bakgrundsmusik. Du kan dock ändra vilka 
Songer som är används till den kontinuerliga 
uppspelningen, eller ställa in en slumpmässig 
uppspelningssekvens. 
Mer information hittar du i Reference Manual på 
webbplatsen (sidan 11).

1 Tryck på [SONG/AUDIO]-knappen. 
SONG-ikonen visas.
Om det är AUDIO-ikonen som visas trycker du på 
[SONG/AUDIO]-knappen en gång till. Om 
”NoUSB” visas i stället för SONG-ikonen väntar du 
några sekunder på att SONG-ikonen ska visas.

2 Välj en Song med dataratten.
En lista över alla förprogrammerade Songer finns 
i Data List på webbplatsen (sidan 11). 
Du kan välja User Songer, nedladdade Songer 
och Songer på USB-flashminnet på samma sätt.

3 Tryck på [ ]-knappen (Start/Stop) för 
att starta uppspelningen.
Tryck på [ ]-knappen (Start/Stop) igen för 
att stoppa uppspelningen.

Justera Song-volymen
Du kan justera volymbalansen mellan Song-
uppspelningen och ditt klaviaturframförande. 
Anpassa detta i funktionsinställningarna (sidan 63, 
funktion 035).

Ändra tempot
Se ”Ändra tempot” på sidan 23.

Starta uppspelningen av en 
demomelodi.

Spela upp en Song

Jeanie013

Song-namn

Song-nummer

Visas när 
displayen för val 
av Song har valts.

• De Songer som kan väljas är nummer 004 och högre. 
Tryck på [DEMO]-knappen för att välja nummer 001 
till 003. 

• Om du håller ned [SHIFT]-knappen och trycker på [−]/
[+]-knappen kan du enkelt välja den första Songen i varje 
kategori (sidan 34) i tur och ordning.

Om uppspelningen av en Song på USB-flashminnet eller 
en nedladdad Song har ett förvrängt ljud kan du sänka 
Song-volymen (sidan 63) för att minska distorsionen och 
sedan justera huvudvolymen (sidan 12).

OBS!

Jeanie013

001

Varje pilmarkering 
blinkar i takt med tempot.

Nuvarande takt

OBS!
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1 Anslut ett USB-flashminne till [USB TO 
DEVICE]-uttaget.
Se ”Koppla in ett USB-flashminne” på sidan 56 
för mer information.

2 Tryck på [SONG/AUDIO]-knappen. 
AUDIO-ikonen visas.
Om det är SONG-ikonen som visas trycker du på 
[SONG/AUDIO]-knappen en gång till.

3 Vrid på dataratten för att välja önskad 
ljudfil.
Du kan också använda knapparna [−]/[+] överst 
till höger på panelen. Om du vill gå direkt till den 
första ljudfilen trycker du på knapparna [−] och 
[+] samtidigt.

4 Tryck på [ ]-knappen (start/stopp) 
igen för att stoppa uppspelningen av 
ljudfilen.
Under uppspelningen visas ”PLY” och förfluten tid 
på displayen. Tryck på [ ]-knappen (Start/
Stop) igen för att stoppa uppspelningen.

MeddelandelistaSpela upp en ljudfil

Under uppspelning av en ljudfil ska du inte koppla bort USB-
flashminnet eller stänga av strömmen till instrumentet. 
Annars kan dina data komma att skadas.

Följande operationer kan inte utföras för uppspelning av 
ljudfiler.
• Byta Voice
• A-B-repetering
• Tysta ett spår
• Ändra tempot

MEDDELANDE

AUDIO001

Ljudfilens namn

Visas när displayen 
för val av ljudfil har 
valts.

PLYAUD00:00

Förfluten tid

OBS!

Meddelande Beskrivning

NoUSB Inget USB-flashminne anslutet.

NoFile Det finns ingen ljudfil på USB-flashminnet.

ErrLoad Kan inte läsa in ljudfilen eftersom formatet 
inte är kompatibelt med instrumentet.

USB Err Det kan vara något problem med USB-
flashminnet.
• Kontrollera om USB-flashminnet finns 

med i listan över kompatibla enheter på 
webbplatsen (sidan 56).

• Formatera USB-flashminnet (sidan 58).

Uppspelningskontroller för 
Song/ljudfil: Snabbspolning 
framåt, snabbspolning bakåt 
och paus

• Om A-B-repetering ställts in under uppspelning av en Song 
fungerar snabbspolningen bara inom omfånget mellan A 
och B.

• Det går inte att använda knapparna [ ], [ ] och [ ] vid 
uppspelning av en Demo Song som startats med [DEMO]-
knappen. 

• Om du snabbspolar bakåt när DSP2 är aktiverat kan det 
hända att DSP2-effekten inte fungerar eller låter som väntat. 
Om det händer inaktiverar du DSP2 och aktiverar sedan 
effekten igen, eller så stoppar du uppspelningen av Songen 
en gång för att återställa DSP2-effekten.

[ ]-knappen 
(snabbspolning bakåt)
Tryck på den här knappen under upp-
spelning så kommer du snabbt till en 
tidigare punkt i Songen eller ljudfilen. 
I en Song innebär snabbspolning 
bakåt att den går baklänges en takt i 
taget. Om du trycker på den här knap-
pen medan uppspelningen är stoppad 
minskas taktnumret.

[ ]-knappen (snabbspolning framåt)
Tryck på den här knappen under uppspelning så 
kommer du snabbt till en senare punkt i Songen 
eller ljudfilen. Om du trycker på den här knappen 
medan uppspelningen är stoppad i en Song ökas 
taktnumret.

[ ]-knappen 
(paus)
Tryck på den här 
knappen under 
uppspelning om du 
vill pausa Songen 
eller ljudfilen. Tryck 
på den igen om du 
vill börja om från 
samma ställe.

OBS!
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Du kan spela upp ett särskilt avsnitt av Songen 
(MIDI-data) flera gånger genom att ställa in en 
A-punkt (startpunkt) och en B-punkt (slutpunkt) i steg 
om en takt.

1 Starta Song-uppspelningen (sidan 35).

2 När uppspelningen når den punkt du vill 
ange som startpunkt trycker du på 
[ ]-knappen (A-B-repetering) för att 
ställa in (A-punkten). 
”A- REPEAT” visas på displayen i ett par 
sekunder.

3 När uppspelningen når den punkt du vill 
ange som slutpunkt trycker du på 
[ ]-knappen (A-B-repetering) igen 
för att ställa in B-punkten.
Det specificerade A-B-avsnittet i Songen spelas 
nu upp gång på gång. 
”A-b REPEAT” visas på displayen i ett par 
sekunder och ikonen för A-B-repetering visas.

4 Om du vill stänga av den repeterande 
uppspelningen trycker du på [ ]-
knappen (A-B-repetering) igen.
”oFF REPEAT” visas på displayen i ett par 
sekunder. 
Tryck på [ ]-knappen (Start/Stop) för att 
stoppa uppspelningen.

De olika spåren i en Song spelar upp olika stämmor 
– melodi, rytm, ackompanjemang osv. Du kan tysta 
vart och ett av spåren så att du själv kan spela den 
stämman på klaviaturen. Om du vill tysta ett spår 
trycker du på knappen för det spåret ([1/RIGHT] till 
[5], [A]). Om du vill att spåret ska höras igen trycker 
du en gång till på samma knapp.

Status för varje spår visas på displayen.

Upprepad uppspelning av ett 
utvalt avsnitt av en Song (A-B 
Repeat)

• Om du vill ställa in startpunkten A alldeles i början av 
Songen trycker du på [ ]-knappen (A-B-
repetering) innan du startar uppspelningen.

• Om du vill ställa in slutpunkten B till slutet av Songen 
anger du endast A-punkten och spelar upp Songen till 
slutet.

A B

OBS!

Tysta alla spåren

Upp till två spårknappar kan tryckas in samtidigt när du slår på 
eller av spår.

Spårnummer av – spåret är 
tystat eller innehåller inga data.

Spårnummer på – spåret 
spelas upp.

OBS!
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Koppla in och använda en mikrofon

Om du kopplar in en mikrofon till [MIC INPUT]-uttaget kan du sjunga med i ditt 
klaviaturframförande samtidigt som du lägger på effekter som reverb och chorus på din 
sång. Det ljud som kommer in från mikrofonen spelas upp genom de inbyggda högtalarna. 
Du kan också byta till Talk-inställningen om du vill kunna prata mellan låtarna.

1 Vrid [MASTER VOLUME]-kontrollen till 
”MIN” innan du slår på instrumentet. 

2 Ställ [GAIN]-ratten på baksidan 
i mittläget. 

3 Koppla in en mikrofon i [MIC INPUT]-
uttaget (vanlig mono-teleplugg) på 
baksidan.
Om mikrofonen har en strömbrytare ska du slå 
på den före steg 4.

4 Slå på instrumentet.

5 Ställ in den allmänna volymen med 
[MASTER VOLUME]-kontrollen.

6 Håll ned [SHIFT]-knappen och tryck på 
[MIC VOCAL/TALK/MUTE]-knappen, så 
visas inställningsdisplayen för 
mikrofonvolym.

7 Ställ in volymen för mikrofonen genom 
att vrida på dataratten medan du sjunger 
i mikrofonen.
Om du inte får till rätt mikrofonvolym genom att 
vrida på dataratten kan du justera [GAIN]-ratten 
på baksidan.

8 Tryck på [FUNCTION] för att avsluta 
funktionsinställningarna.

9 Sjung i mikrofonen samtidigt som du 
spelar på klaviaturen och spelar upp en 
Song.

FÖRSIKTIGHET

Innan du ansluter instrumentet till externa enheter ska du stänga av strömmen till alla enheter. Innan strömmen slås på 
eller av ska alla volymnivåer ställas på den lägsta nivån. I annat fall kan skador på enheterna eller elstötar uppstå.

Koppla in en mikrofon

Se till att du använder en dynamisk mikrofon.
OBS!

MicVol
044

100
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Använda Talk-funktionen

Tryck på [MIC VOCAL/TALK/MUTE]-knappen för att 
ställa in mikrofontypen till Talk.

När Mic-typen ställs in på Talk inaktiveras reverb och 
chorus, och mikrofonen panoreras till mitten.

Panorera mikrofonen

Du kan ställa in mikrofonens panoreringsinställning 
(position). Den här inställningen görs 
i funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 045).

Lägga på reverb och chorus på 
mikrofonljudet

Du kan lägga på effekter på mikrofonljudet för sång, 
till exempel reverb för att det ska låta som om du 
sjunger i en konsertsal eller chorus för att öka djupet 
och ge din röst en naturlig rörelse. De här 
inställningarna görs i funktionsinställningarna 
(sidan 64).

• Reverb: funktion 046
• Chorus: funktion 047

1 Sänk volymen till noll genom att vrida 
[MASTER VOLUME]-kontrollen hela 
vägen åt vänster.

2 Stäng av instrumentet.

3 Koppla ur mikrofonen från [MIC INPUT]-
uttaget.

Mikrofon på
Mikrofontyp: Vocal

Mikrofon av

Mikrofon på
Mikrofontyp: Talk

Koppla ur mikrofonen



PSR-E473, PSR-EW425  Bruksanvisning40

Spela med Groove Creator

Med Groove Creator-funktionen kan du kombinera förprogrammerade rytmiska mönster 
och fraser (som kallas för Groove) från en mängd olika dansmusikgenrer för dynamiska 
och kraftfulla framföranden.
 Prova de uttrycksfulla funktionerna för framföranden, till exempel att byta tangenter 
i klaviaturens vänsterhandsomfång och vrida på rattarna för dynamiska ljudvariationer.

1 Tryck på [GROOVE CREATOR]-knappen och 
använd sedan dataratten för att välja Groove.
ACMP aktiveras automatiskt och klaviaturen 
delas upp i området för automatiskt 
ackompanjemang (sidan 31) och melodiområdet.

2 Tryck på [ ]-knappen (Start/Stop) för 
att starta uppspelningen av Groovet.
Du kan också starta uppspelningen genom att 
spela på tangenterna i området för automatiskt 
ackompanjemang (sidan 31).

Så här kan du göra olika förändringar av ljudet 
under en Groove-uppspelning. Mer information 
finns i ”Ändra Groove-ljudet” till höger.

3 Tryck på [ ]-knappen (Start/Stop) för 
att stoppa uppspelningen av Groovet.

Justera Groove-volymen
Du kan justera volymbalansen mellan Groove-
uppspelningen och ditt klaviaturframförande. 
Anpassa funktionsinställningarna (sidan 63, 
funktion 034).

Ändra tempot
Se ”Ändra tempot” på sidan 23.

Använda Tap-funktionen
Se ”Använda funktionen Tap Tempo” på sidan 23.

Du kan ändra ljudet på olika sätt genom att göra 
följande medan du spelar upp ditt Groove.

 Aktivera och inaktivera enskilda spår
Du kan aktivera och inaktivera enskilda spår via 
TRACK CONTROL-knapparna [1]–[6].

 Ändra sektioner
Byt sektion med knapparna SECTION [A]–[D].

 Använda knappen [MUSICAL CLIMAX]
När du trycker in knappen visas en nedräkning 
(som utgör en inräkning) på displayen. 

Medan inräkningen närmar sig 0 ökar Groove 
i intensitet och variationsrikedom och når ett 
musikaliskt klimax när inräkningen når 0.

Du kan skapa dynamiska och kraftfulla 
framföranden genom att byta till andra sektioner 
eller andra Groove vid musikaliska klimax.

Detta kan också användas som Ending. Då stoppas 
Groovet efter att räkningen nått 0, och en Ending-
fras spelas upp.

Spela upp en Groove

• Om du håller ned [SHIFT]-knappen och trycker på [−]/
[+]-knappen kan du enkelt välja det första Groovet i varje 
genre i tur och ordning.

• En lista över tillgängliga Grooves och mer information om 
genrer och kategorier finns i Data List på webbplatsen 
(sidan 11).

Elec Dnc001

Blinkar

Visas när displayen 
för val av Groove 
har valts.

OBS!

Ändra Groove-ljudet

Upp till två spårknappar kan tryckas in samtidigt när du 
slår på eller av spår.

På/av-status för spåren visas på 
displayen (sidan 22)

OBS!

SECT B
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 Använda Retrigger-funktionen
Groove Retrigger är en funktion som upprepar den 
första delen av det nuvarande Groovet för att 
skapa ett rytmiskt break. Mer information om den 
här funktionen används finns i Reference Manual 
på webbplatsen (sidan 11).

 Byta tonart
Spela på klaviaturen i området för automatiskt 
ackompanjemang (sidan 31).

 Ändra ljudet med rattarna
Tryck flera gånger på [KNOB ASSIGN]-knappen 
för att välja funktion 4, 5 eller 6 och vrid sedan på 
ratten. Mer information om varje ratts effekt finns 
på sidan 30.

 Spela arpeggion i högerhandsområdet
Välj Arpeggio-typ i funktionsinställningarna 
(sidan 64, funktion 050), tryck på [HARMONY/
ARPEGGIO]-knappen för att aktivera Arpeggio-
funktionen och spela sedan tonerna 
i högerhandsregionen på klaviaturen.
Mer information om arpeggion finns på sidan 26.

• När Split är aktivt används Arpeggio-funktionen bara när 
du spelar på klaviaturen i vänsterhandsområdet. 
Samtidigt ändras också Groove-tonarten.

• När du väljer en Voice mellan 353 och 362 aktiveras Split 
och Arpeggio automatiskt.

SECT B
Splitpunkt

Den angivna tonarten visas

OBS!
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Använda Quick Sampling

Instrumentet har en mycket praktisk och kraftfull funktion som kan användas för att snabbt 
sampla ljud och spela upp det med plattorna.

Sampling
Sampling är en teknik som gör att du kan spela in en kort snutt av en melodi eller ett ljud och använda ljudet 
(som kallas för ett ”samplat ljud”) som en del av ditt framförande. Till skillnad från ljudfiler kan de samplade 
ljuden användas på olika sätt: för att läggas till som specialeffekter eller spelas upp i en ändlös loop som ett 
rytmmönster.

Det finns tre typer av ljudingångar som kan samplas.
• Ljud från en extern enhet som kopplats in i [AUX IN]-uttaget (sidan 54)
• Sång från en mikrofon som kopplats in i [MIC INPUT]-uttaget (sidan 38)
• Ljud från en dator, smartphone eller surfplatta som kopplats in i [USB TO HOST]-uttaget (sidan 54)

Det går också att sampla WAV-filer som sparats på ett USB-flashminne (sidan 45).

Det finns redan en uppsättning samplade ljud (ljud som redan har samplats) inbyggt i instrumentet. Prova att 
spela dem och se hur kraftfulla samplingsfunktionerna är!

1 Tryck på en av QUICK SAMPLING-
plattorna [A]–[D].

Plattan tänds och ett samplat ljud spelas upp 
medan du håller den nedtryckt.

Om du fortsätter att trycka på plattan spelas det 
samplade ljudet upp till slutet och stoppas sedan. 
Detta kallas ”One-shot”-uppspelning.

2 Släpp upp QUICK SAMPLING-plattan.
Om det samplade ljudet fortfarande spelas upp 
släcks plattan och uppspelningen av det stoppas.

1 Tryck på en av QUICK SAMPLING-
plattorna [A]–[D] medan du håller [LOOP 
HOLD]-knappen nedtryckt.

Om du släpper upp plattan fortsätter den att vara 
tänd, och uppspelningen av det samplade ljudet 
fortsätter.

När det samplade ljudet kommit till slutet spelas 
det upp igen från början och upprepas om och 
om igen. Detta kallas ”loop-uppspelning” och kan 
användas till att bygga upp en rytmisk grund för 
ditt framförande.

2 Tryck på den QUICK SAMPLING-platta 
som är tänd.
Plattan släcks och loop-uppspelningen av det 
samplade ljudet stoppas.

Spela upp ett samplat ljud

Loopa ett samplat ljud

Tryck ned och 
håll nedtryckt

• QUICK SAMPLING-plattorna [A]–[D] är oberoende av 
varandra. De kan alla användas till one-shot-uppspelning eller 
loop-uppspelning.

• Alla de fyra samplade ljuden kan spelas upp samtidigt.
• Om du vill stoppa uppspelningen av alla samplade ljud 

trycker du på [LOOP HOLD]-knappen samtidigt som du håller 
ned [SHIFT]-knappen.

• Det går att ändra volymen för de samplade ljuden för varje 
QUICK SAMPLING-platta i funktionsinställningarna (sidan 64, 
funktion 049).

• Uppspelningen för plattorna använder sig av 
tongeneratorkanalerna för polyfoni. 

• I sällsynta fall kan det hända att inget ljud hörs från plattan 
under loop-uppspelning även om den är tänd. Detta kan ske 
om ett stort antal toner spelas samtidigt, t.ex. vid Style-
uppspelning. Om du i det fallet vill att plattan ska låta igen 
trycker du på den för att stänga av den och utför sedan steg 1 
igen. Om problemet kvarstår kan du försöka minska antalet 
toner som spelas samtidigt.

OBS!
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Anslut en extern enhet som du vill sampla från och 
justera volymnivån för inspelningen.

1 Ställ in instrumentets volymnivå på den 
lägsta nivån.

2 Anslut en extern enhet som du vill 
sampla från.
Mer information om hur du ansluter externa 
enheter finns på följande sidor.
• [AUX IN]-uttaget: sidan 54
• [MIC INPUT]-uttaget: sidan 38
• [USB TO HOST]-uttaget: sidan 54

3 Kontrollera att volymen för ljudingången 
är tillräckligt hög.
• [AUX IN]-uttaget:

Ställ in högsta volym på den externa enheten.
• [MIC INPUT]-uttaget:

Ställ [GAIN]-ratten på baksidan till den högsta 
inställningen.

• [USB TO HOST]-uttaget:
Ställer in uppspelningsvolymen för MIDI-filen 
eller ljudfilen på den högsta nivån på datorn 
eller den smarta enheten.

4 Justera volymen du hör från 
instrumentets högtalare genom att vrida 
på [MASTER VOLUME]-kontrollen.

Sampla ljudinsignalen och spara den på en av 
QUICK SAMPLING [A]-[D]-plattorna.

1 Förbered instrumentet för sampling.
Förbered instrumentet för att ta emot ljud via 
ljudingången. Mer information finns 
i ”Förberedelser inför sampling”.

2 Tryck på [CAPTURE]-knappen för att 
aktivera Quick Sampling-läget.
”PressA-D” visas på displayen.

3 Tryck på den QUICK SAMPLING-platta 
som du vill tilldela det samplade ljudet till.
Plattan blinkar, och ”Start?” visas på displayen.

4 Pausa uppspelningen på den externa 
enheten i början av det ljud eller den fras 
som du vill sampla, eller förbered för att 
spela in ljudet från mikrofonen.

Förberedelser inför sampling

Om volymen för ljudingången är för låg kan instrumentet inte 
sampla ljudet.

• Om ljudet är för lågt trots att volymen på den externa 
enhet som är inkopplad i [AUX IN]-uttaget är inställd på 
högsta volym kan du justera ”AuxIn Vol” 
i funktionsinställningarna (sidan 66, funktion 068). Men 
om du ökar volymen till över 50 kan ljudet komma att bli 
förvrängt.

• Om insignalen är för låg trots att uppspelningsvolymen 
på datorn eller den smarta enheten är inställd på högsta 
volym kan du justera ”USBInVol” 
i funktionsinställningarna (sidan 66, funktion 069).

Volymen från högtalarna har ingen påverkan på 
samplingsresultatet.

OBS!

OBS!

OBS!

Sampla externa ljud

• Samplingsfrekvensen är 44,1 kHz, 16 bitar, stereo.
• De samplade ljuden kan också sparas på ett USB-flashminne 

(sidan 45).

Samplandet skriver över/raderar tidigare samplade ljud. 
Spara viktiga data som du vill behålla på ett separat 
USB-flashminne (sidan 45).

• Om du vill använda Melody Suppressor (sidan 54) när du 
samplar ska du aktivera den innan du går över 
i samplingsläget.

• Om du vill klippa bort de tysta bitarna i början och slutet 
av det samplade ljudet automatiskt ställer du in 
”BlankCut” i funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 
048) till ”ON”.

Om du vill sluta sampla går du ut ur Quick Sampling-läget 
genom att trycka på [CAPTURE]-knappen igen.

Tryck på en annan platta eller på [EXIT]-knappen om du vill 
växla till en annan platta.

OBS!

MEDDELANDE

OBS!

PressA−D

OBS!

Start?

OBS!
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5 Tryck på den platta som blinkar för att 
starta samplingen.
”Sampling” visas på displayen.

6 Starta uppspelningen på den externa 
enheten eller gör ljud i mikrofonen.

7 Stoppa det ingående ljudet när det ljud 
eller den fras du vill sampla är slut.
Om du använder en extern enhet stoppar du 
uppspelningen. Om du använder en mikrofon 
slutar du göra ljud i den.

8 Stoppa samplingen genom att trycka en 
gång till på den tända plattan.
”Writing!” visas kort på displayen och det 
samplade ljudet skrivs över och sparas. Plattan 
släcks, samplingen avslutas och instrumentet 
återgår till det läge som beskrivs i steg 2.

9 Tryck på [CAPTURE]-knappen för att 
avsluta Quick Sampling-läget.

10 Tryck på Quick Sampling-plattan om du 
vill spela upp det samplade ljudet.

Koppla inte ur USB-flashminnet medan samplingen 
pågår. Instrumentet kan bli instabilt och samplingen 
kanske inte utförs korrekt.

Du kan också trycka på [ENTER]-knappen för att starta 
samplingen.

Om ingångsvolymen från den externa enheten eller 
mikrofonen är för låg visas ”LowInput” på displayen och 
samplingen avbryts. Instrumentet återgår sedan till den 
status som beskrivs i steg 3.

Samplingstiden är begränsad till högst 9,6 sekunder. När 
tidsgränsen nås stoppas samplingen automatiskt och det 
inspelade samplade ljudet (fram till den tidpunkten) sparas 
på instrumentet.

Sampling

Blinkar

MEDDELANDE

OBS!

OBS!

PressA−D

Writing!

OBS!

Så här samplar du under ljuduppspelning
När du känner dig bekväm med sampling kan du prova att 
göra det på ett mer effektivt sätt genom att starta och 
stoppa samplingen medan ljudet från den externa 
enheten spelas upp.

1. Utför steg 2 och 3 från ”Sampla externa ljud” (sidan 43).

2. Stoppa uppspelningen på den externa enheten ett par 
takter innan ljudet eller frasen du vill sampla.

3. Starta uppspelningen på den externa enheten.

4. Tryck på den platta som blinkar vid det tillfälle då du vill 
börja sampla.

5. När du vill sluta sampla trycker du på plattan igen.

6. Stoppa uppspelningen på den externa enheten och 
kontrollera sedan vad du just har samplat.

Om det finns tystnad som du vill behålla i det samplade 
ljudet men den klipps bort automatiskt kan du ställa in 
”BlankCut” i funktionsinställningarna (sidan 64, funktion 
048) till ”OFF”.

OBS!
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På det här sättet kan du återställa de förinställda 
samplade ljuden för varje Quick Sampling-platta. 
Tänk dock på att detta tar bort de samplade ljud som 
du har tilldelat plattorna.

1 Tryck på [CAPTURE]-knappen för att 
aktivera Quick Sampling-läget.

2 Tryck på den Quick Sampling-platta som 
innehåller det samplade ljud som du vill 
ta bort medan du håller ned [SHIFT]-
knappen.
Plattan blinkar och ”ClrSMPL?” visas på 
displayen.

3 Tryck på [ENTER]-knappen.
Quick Sampling-plattan tänds och ”Sure?” visas 
på displayen.
Tryck på [EXIT]-knappen om du vill avbryta. Om 
du avbryter släcks Quick Sampling-plattan och 
instrumentet återgår till det läge som beskrivs 
i steg 2.

4 Tryck på [ENTER]-knappen igen.
”Writing!” visas kort på displayen, Quick 
Sampling-plattan släcks och det förinställda 
samplade ljudet återställs.

5 Tryck på [CAPTURE]-knappen för att 
avsluta Quick Sampling-läget.

Du kan importera WAV-filer som lagrats på ett USB-
flashminne till internminnet som samplade ljud, och 
tilldela dem till Quick Sampling-plattorna. 
Mer information hittar du i Reference Manual på 
webbplatsen (sidan 11).

Samplade ljud som har tilldelats Quick Sampling-
plattorna [A] till [D] kan sparas ett och ett på ett USB-
flashminne som samplingsfiler. 
Samplingsfiler som har sparats på ett USB-flashminne 
kan importeras och tilldelas plattorna igen. 
Mer information hittar du i Reference Manual på 
webbplatsen (sidan 11).

Återställa de förinställda 
samplade ljuden

Om du återställer de förinställda samplade ljuden skriver du 
över alla samplade ljud som du har tilldelat plattorna. Spara 
viktiga samplade ljud som du vill behålla på ett USB-
flashminne (sidan 56) innan du återställer de förinställda 
samplade ljuden.

MEDDELANDE

ClrSMPL?

Tryck ned och håll nedtryckt

Sampla en WAV-fil från ett USB-
flashminne

Spara samplade ljud på ett USB-
flashminne
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Spela in ditt framförande

Det finns två olika sätt att spela in dina egna framföranden på det här instrumentet: Song 
(med MIDI) och ljud.

Song-inspelning
Du kan spela in dina framföranden i internminnet som User Songer. Med den här metoden är det enkelt att 
redigera musiken, eftersom du kan spela in på enskilda spår, radera spår efter inspelningen och spela in 
enskilda spår på nytt osv. Du kan spela in högst 10 User Songer och upp till totalt cirka 19 000 toner. User 
Songer kan exporteras till ett USB-flashminne som MIDI-filer, som sedan kan spelas upp och redigeras i andra 
MIDI-enheter eller sequencers (sidan 59).

Ljudinspelning
Du kan spela in dina framföranden och spara dem som ljudfiler på ett USB-flashminne. Det går också att spela 
in ljud från [MIC INPUT]-uttaget, [AUX IN]-uttaget och [USB TO HOST]-uttaget. Ljudfilerna är i WAV-format (44,1 
kHz, 16 bitar, stereo) och den högsta inspelningstiden är 80 minuter. De här ljudfilerna kan överföras till datorer 
och smarta enheter och spelas upp där.

I det här avsnittet beskrivs hur det går till att spela in 
en ny Song i internminnet utan att ange ett spår.

1 Gör de önskade inställningarna, 
inklusive att välja Main Voice.

2 Gör de önskade inställningarna för att 
spela in ditt framförande.
• Om du bara vill spela in melodiframförandet 

trycker du på [SONG/AUDIO]-knappen
• Om du vill spela in ett framförande med en 

Style trycker du på [STYLE]-knappen.
• Om du vill spela in ett framförande med en 

Groove trycker du på [GROOVE CREATOR]-
knappen.

3 Tryck på [REC]-knappen för att gå till 
Record Ready-läget.
Här väljs den oinspelade User Songen med lägst 
nummer, från 031 till 040 (User 1 till 10) som 
inspelningsmål.

Tryck på [REC]-knappen igen för att lämna det 
här läget.

4 Starta inspelningen.
Hur inspelningen startas ser olika ut beroende på 
vilken knapp du tryckte på i steg 2.
• [SONG/AUDIO]-knappen: Spela vilken ton som 

helst på klaviaturen för att starta inspelningen.
• [STYLE]-knappen: Spela ett ackord i området 

för automatiskt ackompanjemang när du vill 
börja spela in med Style-uppspelning. Tryck på 
[START/STOP]-knappen om du bara vill starta 
uppspelningen av rytmen, och spela sedan på 
klaviaturen för att starta inspelningen.

• [GROOVE CREATOR]-knappen: Ange ett 
ackord i området för automatiskt 
ackompanjemang eller tryck på [START/
STOP]-knappen när du vill starta inspelningen 
med Groove-uppspelning.

Det nuvarande taktnumret visas på displayen 
under inspelningen.

5 Tryck på [ ]-knappen (start/stopp) 
eller [REC]-knappen för att stoppa 
inspelningen.

När du är klar med inspelningen visas ”Writing!” 
för att ange att inspelade data håller på att 
sparas. När data sparats tänds de inspelade 
spårnumren på displayen.

Spela in en ny User Song

På/av-status för ACMP kan inte ändras i Record Ready-
läget.

User 1
001

PEC

BlinkarBlinkar

OBS!

User 1
003

PEC

Nuvarande takt

eller
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6 Tryck på knappen [ ] (start/stopp) 
för att spela upp den inspelade Songen.

En Song innehåller sex spår.

 Melodispår [1/RIGHT] till [5]
För att spela in melodiframföranden.

 Ackompanjemangsspår [A]
För att spela in en ackordföljd (för Stylen) eller 
tangentbyten (för Groovet).

Om du gör en inspelning utan att ange ett spår spelas 
melodin in på spår [1/RIGHT] och ackompanjemanget 
(Style-ackorden/Groove-tangenterna) spelas in på 
spår [A]. Om en befintlig User Song valts i förväg 
kommer data på spår [1/RIGHT] och spår [A] för den 
Songen att skrivas över. 
Du kan också spela in varje spår ett och ett (t.ex. bara 
högerhandsstämman eller vänsterhandsstämman) 
och på så sätt skapa ett komplett stycke som kan vara 
svårt att spela allt på en gång.

Det här avsnittet förklarar hur du spelar in en User 
Song på ett specifikt spår. Det är användbart när du 
vill spela in ytterligare ett framförande till en redan 
inspelad User Song eller spela in bara ett av spåren 
för en redan inspelad User Song igen.

1 Tryck på [SONG/AUDIO]-knappen. 
SONG-ikonen visas.
Om det är AUDIO-ikonen som visas trycker du på 
[SONG/AUDIO]-knappen en gång till. Om ”No 
USB” visas i stället för SONG-ikonen kan du 
vänta några sekunder på att SONG-ikonen ska 
visas.

Försök aldrig stänga av strömmen när ”Writing!” visas 
på displayen. Det kan leda till förlust av data.

Om du använder en Style eller Groove Creator i ett 
framförande kan du också avsluta inspelningen 
automatiskt på följande sätt.
• Style: Tryck på knappen [INTRO/ENDING/rit.] och 

vänta tills uppspelningen av Stylen avslutats.
• Groove Creator: Tryck på knappen [MUSICAL 

CLIMAX] och vänta tills uppspelningen av Groovet 
avslutats.

Obs! Taktslagsindikatorn på displayen samt metronomen 
och Arpeggio-uppspelningen är inte synkroniserade med 
uppspelningen av den inspelade Songen när du spelar in 
Groove-uppspelning med Retrigger-funktionen.

Begränsningar vid inspelning av en Song
• På/av-status för ACMP kan inte ändras.
• Uppspelning kan inte ändras mellan Style och Groove.
• Groove-numret kan ändras, men inte Style-numret.
• När du använder Style/Groove kan följande parametrar 

inte ändras: reverbtyp, chorustyp, taktart och Style/
Groove Creator-volym.

• Framföranden med Quick Sampling-plattorna [A] till [D] 
kan inte spelas in.

• Ingångsljudet från en extern enhet (uppspelningsljud 
på den anslutna datorn eller ljudenheten) går inte att 
spela in.

MEDDELANDE

OBS!

OBS!

Spårstrukturen i en Song

Spela in en User Song på ett 
visst spår

Melodispår
Ackompan-
jemangs-

spår

User 1031
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2 Välj önskad User Song från 031 till 040 
(User 1 till 10) som inspelningsmål 
genom att vrida på dataratten.

3 Ange vilket spår du vill spela in på och 
skriva över och gå över i Record Ready-
läget.

 Om du bara vill spela in melodin:
Tryck på knappen för det spår som du vill spela in 
på ([1/RIGHT] till [5]) medan du håller ned 
[REC]-knappen. 

 Om du bara vill spela in Stylen:
Tryck på [STYLE]-knappen och välj en Style. 
Tryck på [A]-knappen medan du håller [REC]-
knappen intryckt. ACMP aktiveras automatiskt.

 Om du bara vill spela in Grooven:
Tryck på [GROOVE CREATOR]-knappen och 
välj sedan önskat Groove. ACMP aktiveras 
automatiskt. 
Tryck på [A]-knappen medan du håller [REC]-
knappen intryckt.

4 Samma som steg 4 till 6 i ”Spela in en ny 
User Song” (sidan 46).

På det här sättet kan du radera alla spåren i en User 
Song.

1 Tryck på [SONG/AUDIO]-knappen. 
SONG-ikonen visas.
Om det är AUDIO-ikonen som visas trycker du på 
[SONG/AUDIO]-knappen en gång till. Om ”No 
USB” visas i stället för SONG-ikonen kan du 
vänta några sekunder på att SONG-ikonen ska 
visas.

2 Välj den User Song från 031 till 040 (User 
1 till 10) som ska raderas genom att vrida 
på dataratten.

3 Tryck på [A]-knappen medan du håller 
[1/RIGHT]-knappen intryckt.

Ett bekräftelsemeddelande visas på displayen.

4 Tryck på [ENTER]-knappen.
”Sure?” visas på displayen. Tryck på [EXIT]-
knappen om du vill avbryta.

5 Tryck på [ENTER]-knappen igen om du 
vill radera Songen.
”Writing!” visas kort på displayen och Songen 
skrivs över och sparas.

User 1
001

PEC

Valt spår blinkarBlinkar

Tryck ned och håll 
nedtryckt

Tryck ned och håll nedtryckt

Tryck ned och håll nedtryckt

Om internminnet blir fullt under inspelningen visas ett 
varningsmeddelande och inspelningen stoppas 
automatiskt. Om det händer tar du bort onödiga data med 
hjälp av Clear-funktionerna (nedan) och sedan gör du om 
inspelningen.

Radera en User Song (Radera 
song)

OBS!

Tryck ned och håll nedtryckt

ClrUser1
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På det här sättet kan du radera enskilda spår från en 
User Song.

1 Tryck på [SONG/AUDIO]-knappen. 
SONG-ikonen visas.
Om det är AUDIO-ikonen som visas trycker du på 
[SONG/AUDIO]-knappen en gång till. Om ”No 
USB” visas i stället för SONG-ikonen kan du 
vänta några sekunder på att SONG-ikonen ska 
visas.

2 Välj den User Song från 031 till 040 (User 
1 till 10) som ska raderas genom att vrida 
på dataratten.

3 Tryck på knappen för det spår som du 
vill radera ([1/RIGHT] till [5], [A]) medan 
du håller ned [SHIFT]-knappen.

Ett bekräftelsemeddelande visas på displayen.

4 Tryck på [ENTER]-knappen.
”Sure?” visas på displayen. Tryck på [EXIT]-
knappen om du vill avbryta.

5 Tryck på [ENTER]-knappen igen om du 
vill radera Songen.
”Writing!” visas kort på displayen och sedan 
raderas data på det valda spåret.

På det här sättet kan du spela in dina framföranden 
på ett USB-flashminne som ljudfiler.

1 Anslut ett USB-flashminne till [USB TO 
DEVICE]-uttaget.

2 Gör de önskade inställningarna för ditt 
framförande.
Beroende på vald funktion är de data som kan 
spelas in enligt begränsade enligt följande:
• Om Style har valts:

Style, klaviaturframförande och ljud (från 
uttagen [MIC INPUT]/[AUX IN]/[USB TO 
HOST])

• Om Song har valts:
Klaviaturframförande och ljud (från uttagen 
[MIC INPUT]/[AUX IN]/[USB TO HOST])

• Om Groove Creator har valts:
Groove, klaviaturframförande och ljud (från 
uttagen [MIC INPUT]/[AUX IN]/[USB TO 
HOST])

3 Tryck på [REC]-knappen medan du 
håller ned [SHIFT]-knappen för att gå 
över i Record Ready-läget för 
ljudinspelning.

 och ”PressREC” visas högst upp till 
vänster på displayen.

Radera ett angivet spår från en 
User Song (Radera spår)

Tryck ned och håll 
nedtryckt

ClrTr1

Spela in/spara ljudfiler på ett 
USB-flashminne

Innan du använder ett USB-flashminne bör du läsa 
”Försiktighetsåtgärder vid användning av [USB TO 
DEVICE]-uttaget” (sidan 56).

Använd en AC-adapter när du använder 
ljudinspelningsfunktionen. Ljudinspelningsfunktionen är inte 
tillgänglig när du använder batterier.

Metronomens klick och Songer kan inte spelas in.

Du kan avsluta det här läget genom att hålla ned [SHIFT]-
knappen och trycka en gång till på [REC]-knappen.

MEDDELANDE
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PressRECPEC

Tryck ned och håll 
nedtryckt

OBS!



Spela in ditt framförande

PSR-E473, PSR-EW425  Bruksanvisning50

4 Tryck på [REC]-knappen för att starta 
inspelningen.
Under inspelningen visas förfluten tid på displayen.
Den maximala inspelningstiden är 80 minuter 
eller tills USB-flashminnet blir fullt.
Medan du spelar in Stylen eller Grooven trycker 
du på knappen [ ] (Start/Stopp) för att 
starta/stoppa Stylen/Groovet.

5 Tryck på [REC]-knappen för att stoppa 
inspelningen.
”Writing!” visar att det inspelade framförandet 
håller på att sparas. När det sparats visas 
”Complete”, och namnet på den inspelade 
ljudfilen visas sedan som ”AUDIO****” 
(****: nummer).

6 Tryck på [ ]-knappen (start/stopp) 
för att spela upp den inspelade ljudfilen.

Inspelningsrelaterad meddelandelista

Under inspelning ska du inte koppla bort USB-
flashminnet eller stänga av strömmen till instrumentet. 
Annars kan dina data komma att skadas.

Knappen [ ] (Start/Stopp) startar eller stoppar endast 
Stylen eller Groovet. Den startar/stoppar inte inspelningen.

Försök aldrig stänga av strömmen när ”Writing!” visas 
på displayen. Det kan leda till förlust av data.

MEDDELANDE

OBS!
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Meddelande Beskrivning

NoUSB Inget USB-flashminne anslutet.

UseAdpt Ström tas nu från batterierna. Använd en 
AC-adapter.

FileFull Det totala antalet filer i USB-flashminnet 
överskrider kapaciteten. Ta bort onödiga 
data eller använd ett annat USB-
flashminne.

Unformat USB-flashminnet är inte formaterat. 
Formatera USB-flashminnet (sidan 58).

Protect USB-flashminnet är skrivskyddat.

TimeUp Inspelningstiden överskrider 80 minuter. 
Inspelningen stoppas automatiskt och 
ljudfilen sparas.

DiskFull USB-flashminnet har blivit fullt. 
Inspelningen stoppas automatiskt och 
ljudfilen sparas.

USB Err Det kan vara något problem med USB-
flashminnet.
• Kontrollera om USB-flashminnet finns 

med i listan över kompatibla enheter 
online (sidan 56).

• Formatera USB-flashminnet (sidan 58).
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Spara dina favoritinställningar (Registration Memory)

Med Registration Memory-funktionen kan du 
spara (eller ”registrera”) panelinställningar som 
Voice och Style till en Registration Memory-
knapp, och sedan direkt ta fram dina egna 
panelinställningar med en enda 
knapptryckning. Inställningarna som 
registrerats för fyra Registration Memory-
knappar utgör tillsammans en bank, och det 
går att registrera upp till åtta banker.

1 Gör de önskade inställningarna, t.ex. för 
Voice, Style och Groove.

2 Tryck på [BANK/MEMORY]-knappen för 
att välja banknummer (1 till 8).

Det Registration Memory-nummer där 
inställningarna sparats tänds.

3 Tryck på önskad knapp, [1] till [4], 
medan du håller ned knappen [BANK/
MEMORY].

”MemOK” visas på displayen och Registration 
Memory-numret blinkar. När inställningen sparats 
tänds Registration Memory-numret.

Vid köpet har exempelinställningar registrerats i bank 1–8.

Upp till 32 inställningar (åtta banker med fyra 
i varje) kan sparas.

Minne 1

Åtta banker

Minne 2 Minne 3 Minne 4

OBS!

Spara panelinställningar 
i Registration Memory

Data kan inte sparas i Registration Memory under 
uppspelning av en Song.

Om du väljer ett registreringsminnesnummer som redan 
innehåller data raderas befintliga data och skrivs över 
med nya data.

OBS!

1

Banknummer Registration Memory-nummer

Tryck ned och 
håll nedtryckt

MEDDELANDE

Parametrar som kan sparas i Registration 
Memory
 Style-inställningar: Style-nummer, ACMP på/av, 

Style-volym, Spår på/av, Main-sektion A/B, Tempo, 
Fingering-typ, Smart Chord-tonart

 Groove-inställningar: Groove-nummer, Groove-
volym, sektion, spår på/av, tempo

 Voice-inställningar

• Main Voice-inställningar: Voice-nummer och alla 
inställningar för relaterade funktioner (sidan 62)

• Dual Voice-inställningar: Dual på/av och alla 
inställningar för relaterade funktioner

• Split Voice-inställningar: Split på/av och alla 
inställningar för relaterade funktioner

 Effektinställningar: Reverbtyp, chorustyp, 
rörelseeffekttyp

 Harmony/Arpeggio-inställningar: Harmony/
Arpeggio på/av och alla inställningar för relaterade 
funktioner

 DSP: DSP2 på/av, DSP1/2-typ, målstämma för DSP2-
effekt och parametervärden för ratt A/B

 Övriga inställningar: Transponering, Pitch Bend-
omfång, funktionstilldelning av ratt, splitpunkt, 
skalstämning, volym för samplingsplatta, pedalfunktion

Samplade ljud från Quick Sampling-funktionen (sidan 42) 
sparas inte i Registration Memory.

OBS!
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1 Tryck på [BANK]-knappen för att välja ett 
banknummer (1 till 8).

Det Registration Memory-nummer där 
inställningarna sparats tänds.

2 Tryck på [MEMORY]-knapp [1] till [4].

Numret för det Registration Memory som 
återkallats visas på displayen i ett par sekunder, 
vilket indikerar att de önskade 
panelinställningarna har återkallats.

Olika inställningar kan sparas i Registration Memory 
och hämtas igen i en och samma hantering. Men 
ibland vill du kanske använda ett Registration 
Memory utan att ändra vissa inställningar, beroende 
på hur ditt framförande ser ut. Till exempel vill du 
kanske byta Voice-inställningar och 
effektinställningar utan att byta Style. Om du i så fall 
aktiverar ”Style Freeze” bibehålls de Style-relaterade 
inställningarna, och ändras inte även om du trycker 
på en [REGISTRATION MEMORY]-knapp.
Inställningarna för Freeze-funktionen görs 
i funktionsinställningarna (sidan 66).

• Style Freeze (StyleFrz): funktion 073
• Transpose Freeze (TransFrz): funktion 074
• Voice Freeze (VoiceFrz): funktion 075

Återkalla panelinställningar 
från Registration Memory

När [SONG]-lampan lyser kommer inte inställningarna för 
Style eller Groove Creator att återkallas även om du trycker 
på den [REGISTRATION MEMORY]-knapp där 
inställningarna för Style och Groove Creator sparats. Om 
det händer trycker du på Registration Memory-knappen för 
att återkalla inställningarna för Style och Groove Creator 
efter att du tryckt på någon av knapparna [STYLE] och 
[GROOVE CREATOR].

1

Banknummer Registration Memory-nummer

Visas när någon av Freeze-
funktionerna är på (mer 
information till höger).

REGIST 11

Registration Memory-nummerBanknummer

OBS!

Ange vilka panelinställningar 
som ska bevaras trots 
Registration Memory-ändringar 
(Freeze)
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Ansluta till externa enheter

Koppla in hörlurarna i [PHONES]-uttaget. 
Instrumentets högtalare stängs av automatiskt när 
du kopplar in något i det här uttaget.

Om du kopplar in en fotkontakt (FC5 eller FC4A, 
säljs separat) i [SUSTAIN]-uttaget kan du styra tre 
funktioner: Sustain, Articulation (sidan 27) och 
Arpeggio (sidan 26).

Sustain-funktionen är redan som förinställning 
tilldelad fotkontakten. På ett sätt som liknar 
dämparpedalen på ett piano kan du höra hur tonerna 
fortfarande ljuder efter att du släppt upp tangenterna 
på klaviaturen.
Om du vill använda en annan funktion än Sustain 
använder du funktionsinställningarna (sidan 64, 
funktion 054).

Om du kopplar in aktiva högtalare i [OUTPUT]-
uttagen kan du få ett starkare och mer kraftfullt ljud 
för mer dynamiska framföranden.

Volymen på ljudet som går ut till de externa 
enheterna justeras med instrumentets [MASTER 
VOLUME]-kontroll.

Stänga av klaviaturens högtalare
Ställ in funktion 079 ”Speaker” 
i funktionsinställningarna (sidan 66) till ”3 (SP Off)”.

FÖRSIKTIGHET

Innan du ansluter instrumentet till externa enheter ska du stänga av strömmen till alla enheter. Innan strömmen slås på eller av ska 
alla volymnivåer ställas på den lägsta nivån. I annat fall kan skador på enheterna eller elstötar uppstå.

Koppla in hörlurar

Använd inte hörlurar med en hög eller obekväm volymnivå 
under en längre tid. Det kan leda till permanent nedsatt 
hörsel.

Om du ställer in funktion 079 ”Speaker” 
i funktionsinställningarna (sidan 66) till något annat än 
”1 (HPSwitch)” kan du slå på eller stänga av högtalarna oavsett 
om du har kopplat in hörlurar eller inte.

Använda en pedal (fotkontakt)

• Koppla in och ur pedalen medan strömmen är avslagen. 
Trampa inte heller ned pedalen när du slår på strömmen. Om 
du gör det ändras pedalens polaritet, vilket innebär att 
funktionen blir den omvända.

• Sustain används inte på Split-ljud (sidan 25).
• En del ljud klingar inte ut förrän du släpper upp fotkontakten.

Standard stereo-
 telekontakt

FÖRSIKTIGHET

OBS!

OBS!

Spela upp ljud genom externa 
högtalare

• För att undvika att skada de externa enheterna ska du först 
slå på strömmen till instrumentet och sedan den externa 
enheten. Vid avstängning slår du först av strömmen till den 
externa enheten och sedan till instrumentet.

• Det kan hända att funktionen för automatisk avstängning 
(sidan 18) ibland stänger av instrumentet automatiskt utan 
att det är önskvärt. Om instrumentet inte ska användas på 
ett tag är det bäst att slå av strömmen till de externa 
enheterna eller inaktivera den funktionen för automatisk 
avstängning.

• Koppla aldrig in utsignalen från [OUTPUT]-uttagen direkt 
till [AUX IN]-uttaget. Och när du använder [OUTPUT]-
uttagen för att koppla in en extern enhet ska du inte heller 
ansluta utgångarna på den externa enheten till [AUX IN]-
uttaget. Om du gör det kommer ljudet till [AUX IN]-uttaget 
att komma från [OUTPUT]-uttagen, vilket kan orsaka 
rundgång och skada båda enheterna.

• Använd ljudkablar och adapterkontakter utan resistans.
• Vid anslutning av en monoenhet, använd endast [L/L+R]-

uttaget.

Ingångsut-
tag

Telekontakt 
(standard-
kontakt) för 
mono

Telekontakt 
(standardkontakt) 
för mono

Ljudsignal

Högtalare med inbyggda 
förstärkare

Ljudkabel

MEDDELANDE

OBS!
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Genom att ansluta en extern ljudenhet, t.ex. en 
smartphone, till instrumentets [AUX IN]-uttag, kan du 
lyssna till ljudet från enheten genom de inbyggda 
högtalarna på instrumentet. På så sätt kan du spela 
på klaviaturen tillsammans med uppspelningen från 
ljudenheten, både för att öva och uppträda.

1 Anslut ljudenhetens hörlurskontakt till 
instrumentets [AUX IN]-uttag med hjälp 
av en ljudkabel.

2 Slå på strömmen till ljudenheten och 
sedan till instrumentet.

3 Starta uppspelningen på den inkopplade 
ljudenheten.
Ljudet från enheten går ut via högtalarna på 
instrumentet.

4 Justera volymbalansen mellan 
ljudenheten och instrumentet.
Justera volymen för ljuduppspelningen på 
ljudenheten och sedan den allmänna volymen 
genom att vrida på [MASTER VOLUME]-kontrollen 
på instrumentet.

5 Spela på klaviaturen tillsammans med 
ljudet från ljudenheten.

6 När ditt framförande är klart stoppar du 
uppspelningen på ljudenheten.

När ljudet från en extern enhet eller en dator 
ansluten till [AUX IN]-uttaget eller till [USB TO 
DEVICE]-uttaget eller [USB TO HOST]-uttaget går 
ut via det här instrumentet kan du med den här 
funktionen sänka volymen för melodistämman 
i uppspelningen. Du kan använda funktionen för att 
öva på melodistämman tillsammans med 
ljuduppspelningen.

De här inställningarna görs i funktionsinställningarna 
(sidan 66).

• Funktion 071 ”Melody Suppressor”:
Aktiverar och inaktiverar Melody Suppressor-
funktionen.

• Funktion 072 ”Panorering för Melody 
Suppressor”:

Justerar positionen där en melodi ska tas bort.

Genom att koppla in en dator eller smart enhet, t.ex. 
en smartphone eller en surfplatta, i [USB TO HOST]-
uttaget kan du göra följande.

• Överföra filer, t.ex. Songer och Styles
• Skicka och ta emot MIDI-data
• Skicka och ta emot ljuddata (USB Audio 

Interface-funktionen)
• Använda appar på smarta enheter

Mer information om hur du ansluter till en dator och 
överför data finns i Computer-related Operations på 
webbplatsen (sidan 11).

Spela upp ljud från en extern 
enhet genom de inbyggda 
högtalarna

För att undvika att skada enheterna ska du först slå på 
strömmen till den externa enheten och sedan till 
instrumentet. Vid avstängning slår du först av strömmen till 
instrumentet och sedan till den externa enheten.

Om du använder en dator eller en smart enhet, t.ex. en 
smartphone eller surfplatta, kan du även ansluta den till [USB 
TO HOST]-uttaget för att spela upp ljud från den enheten på 
instrumentet (sidan 55).

• Om du vill justera balansen mellan volymen för den 
externa ljudinsignalen och volymen för din Song/Style/
Groove trycker du på [KNOB ASSIGN]-knappen, väljer 
funktion 6 och vrider sedan på ratt A (sidan 30).

• Ingångsvolymen för ljudet från [AUX IN]-uttaget kan 
justeras under funktionsinställningarna (sidan 66, funktion 
068). Om du ökar volymen till över 50 kan ljudet från 
ljudenheten komma att förvrängas.

MEDDELANDE

Ministereokontakt

Hörlursuttag
Ljudkabel

Ministereokontakt

OBS!

OBS!

Du kan avbryta eller sänka volymen för melodistämmans 
ljuduppspelning. Se anvisningarna i ”Använda Melody 
Suppressor”.

Använda Melody Suppressor

När en ljudenhet är ansluten till [USB TO HOST]-uttaget och 
”Audio Loop Back” (sidan 66, funktion 070) ställts in på OFF 
går det inte att använda Melody Suppressor-funktionen.

Användning med en dator eller 
smart enhet

OBS!

OBS!
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Mer information om hur du ansluter till en smart 
enhet finns i Smart Device Connection Manual på 
webbplatsen (sidan 11).

Överföra filer (inklusive Songer och 
Styles)

Du kan överföra en MIDI-fil till instrumentet och spela 
upp den som en nedladdad melodi, eller överföra en 
Style-fil till instrumentet och använda den som en 
inbyggd Style. Du kan också överföra och lagra 
säkerhetskopior på en annan enhet.

Vi överföring av filer till och från en dator:
Aktivera ”Storage Mode” (sidan 66, funktion 076) 
i funktionsinställningarna för att kunna använda 
instrumentet som extern lagringsenhet.

Vi överföring av filer till och från en smart enhet:
Använd appen ”MusicSoft Manager”. Mer information 
finns på följande webbplats.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Skicka och ta emot MIDI-data

Du kan lyssna på MIDI-filer som spelas upp på en 
dator eller smart enhet genom högtalarna på 
instrumentet, eller skicka ett framförande på 
instrumentet som MIDI-data till en dator eller 
smart enhet.

Skicka och ta emot ljuddata 
(USB Audio Interface-funktionen)

Du kan lyssna på ljudfiler som spelas upp på en 
dator eller smart enhet genom högtalarna på 
instrumentet, eller skicka ett framförande på 
instrumentet som ljuddata till en dator eller 
smart enhet.

En drivrutin måste installeras för att du ska kunna 
skicka/ta emot ljuddata till eller från en Windows-dator. 
Mer information finns i dokumentet Computer-related 
Operations på webbplatsen (sidan 11).

Använda appar på smarta enheter

Genom att använda appar på smarta enheter 
tillsammans med instrumentet får du fler möjligheter, 
till exempel att spela in och omedelbart dela ett 
framförande.
På följande webbplats finns information om 
kompatibla smarta enheter och appar.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

• Använd en USB-kabel av typ A–B som är högst tre meter.

• USB 3.0-kablar kan inte användas.

• Du ska bara aktivera lagringsläget när du ska överföra filer till och 
från en dator. Medan lagringsläget är aktivt kan du inte spela på 
eller använda instrumentet, och inte heller skicka/ta emot MIDI-
data och ljuddata.

• Den högsta filstorlek som kan överföras till instrumentet är 
totalt cirka 1,72 MB.

• De filer som överförs till instrumentet sorteras i följande ordning 
utifrån filnamnet: symbol → nummer → alfabet.

Filer som kan överföras
• MIDI-filer (filtillägg: .MID)

MIDI-filer som har skapats på andra instrument eller 
datorer kan överföras till det här instrumentet som 
Songer.

• Style-filer (filtillägg: .STY)
Style-filer som har skapats på andra enheter kan 
överföras till det här instrumentet.

• Säkerhetskopieringsfiler (filtillägg: .BUP)
Data i instrumentet kan sparas i en och samma fil som 
en säkerhetskopia. Mer information om vilka data som 
sparas finns på i ”Säkerhetskopiera data” (sidan 68).

USB-kabel

USB-uttag

InstrumentDator

[USB TO HOST]-
 uttag

MEDDELANDE
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• På det här instrumentet går det inte att överföra User Songer 
till externa enheter via [USB TO HOST]-uttaget. Om du vill 
exportera User Songer sparar du dem på ett USB-flashminne 
(sidan 59).

• Den högsta tillåtna storleken för en enskild Style-fil är 50 kB. 
Filer som överskrider den här gränsen kommer inte att 
identifieras av instrumentet.

Om du använder ett musikprogram (Digital Audio 
Workstation) tillsammans med instrumentet ställer du in 
”Audio Loop Back” (sidan 66, funktion 070) till OFF.

Om den här funktionen är inställd på ON kommer en 
blandning av ljuddata och instrumentljud skickas till 
musikprogrammet, vilket kan orsaka rundgång och missljud.

• Volymen kan justeras på datorn eller den smarta enheten, eller 
med instrumentets [MASTER VOLUME]-kontroll. Du kan 
också ändra volymen för ljudinsignalen från [USB TO HOST]-
uttaget i funktionsinställningarna (sidan 66, funktion 069).

• När ljud skickas från instrumentet till en dator, t.ex. när 
ljudinsignalen från [USB TO HOST]-uttaget läggs ihop med 
framförandet på instrumentet och spelas in på en dator, går 
det inte att ändra volymen med [MASTER VOLUME]-
kontrollen.

OBS!

MEDDELANDE

OBS!
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Koppla in ett USB-flashminne

Genom att ansluta ett USB-flashminne (säljs separat) till [USB TO DEVICE]-uttaget kan du 
spara de data som skapats på instrumentet, t.ex. User Songer och parameterinställningar. 
Sparade data kan återkallas till instrumentet för framtida användning.

Du bör använda en AC-adapter när du använder ett USB-flashminne. Batterierna räcker kanske inte till för att utföra den här viktiga 
hanteringen. När du försöker utföra vissa funktioner kan det hända att indikatorn ”UseAdpt” visas och vald funktion inte kan 
utföras om en AC-adapter inte används.

MEDDELANDE

Försiktighetsåtgärder vid användning av 
[USB TO DEVICE]-uttaget
Instrumentet har ett inbyggt [USB TO DEVICE]-uttag. 
När du kopplar in en USB-enhet i [USB TO DEVICE]-
uttaget ska du se till att göra följande.

Kompatibla USB-enheter
• USB-flashminne
Andra USB-enheter, t.ex. en USB-hubb, datorns 
tangentbord eller mus, kan inte användas.
En lista över kompatibla USB-enheter finns under 
”Materials/Data” på följande webbplats. Se till att 
kontrollera enheten på den här webbplatsen innan du 
köper den.

Support/frågor: 
https://download.yamaha.com/

Även om USB-flashminnen 1.1 till 3.0 kan användas på 
instrumentet varierar den tid det tar att spara till eller 
läsa in från USB-flashminnet beroende på typ av data 
eller instrumentets status.

Ansluta en USB-enhet
Sätt i en kontakt som stämmer överens med formen 
på [USB TO DEVICE]-uttaget och se till att den 
vänds rätt vertikalt.

Använda ett USB-flashminne
Genom att ansluta instrumentet till ett USB-flashminne 
kan du spara dina skapade data på den anslutna 
enheten och även läsa data från enheten.

Antal USB-flashminnen som kan användas
Endast ett USB-flashminne kan anslutas till [USB TO 
DEVICE]-uttaget.

 Formatera ett USB-flashminne
USB-flashminnet ska endast formateras på det här 
instrumentet (sidan 58). En USB-enhet som 
formaterats på en annan enhet fungerar kanske inte 
som det ska.

Skydda dina data (skrivskydd)
En del USB-flashminnen har en skrivskyddsfunktion 
för att förhindra att data raderas av misstag. Använd 
skrivskyddet på USB-flashminnet för att förhindra att 
viktiga data raderas av misstag. Se till att inaktivera 
skrivskyddet om du ska spara data till ett USB-
flashminne.

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 som 
spara, kopiera, ta bort och formatera). I annat fall kan 
det skada USB-flashminnet och dina data.

Mer information om hur du använder USB-enheter finns 
i bruksanvisningen till USB-enheten.

Uttaget [USB TO DEVICE] har en märkeffekt som är 
maximalt 5 V/500 mA. Anslut inte USB-enheter som har 
högre märkeffekt än så, eftersom det kan skada själva 
instrumentet.

OBS!
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• Undvik att ansluta eller koppla ifrån USB-enheten 
medan du genomför uppspelning/inspelning och 
filhantering (t.ex. för att spara, kopiera, ta bort och 
formatera) eller att använda 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 åtgärderna.

• Använd inte förlängningskablar för att koppla in USB-
enheter, utan koppla in enheten direkt.

Formateringen skriver över alla befintliga data. Kontrollera 
att USB-flashminnet som du formaterar inte innehåller 
viktiga data.

MEDDELANDE

MEDDELANDE
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1 Koppla in ett USB-flashminne i [USB TO 
DEVICE]-uttaget och vänta tills ”USB” 
visas i displayens vänstra hörn.
Indikatorn ”USB” är en bekräftelse på att ett 
inkopplat USB-flashminne har installerats eller 
identifierats.

2 Medan du håller ned [SHIFT] trycker du 
på [FUNCTION]-knappen för att ta fram 
displayen Filkontroll.

 Om ”UnFormat” visas följt av ”Format?”:
Detta anger att det anslutna USB-flashminnet 
behöver formateras. Genomför 
formateringsoperationen genom att följa de 
instruktioner som börjar med steg 2 på 
sidan 58.

3 Välj en hantering med dataratten och 
tryck sedan på [ENTER]-knappen.
Mer information finns tabellen till höger.

Lista över displayen för filkontrollAnvända USB-flashminnen

Innan du använder ett USB-flashminne bör du läsa 
”Försiktighetsåtgärder vid användning av [USB TO DEVICE]-
uttaget” på sidan 56.

När filkontrollfunktionen används kan hjälpmeddelanden 
komma att visas på displayen. Se meddelandelistan på 
sidan 60 för mer information.

• Filkontrolldisplayen kan inte tas fram i någon av följande 
situationer.
- Vid uppspelning och inspelning av Styles, Grooves 

eller Songer
- I Quick Sampling-läget eller ljudläget
- När ”USB” inte visas, trots att du har anslutit ett USB-

flashminne till [USB TO DEVICE]-uttaget.
• Om du spelar på klaviaturen medan filkontrolldisplayen 

visas hörs inte något ljud. Bara knappar som har med 
filkontroll att göra kommer att vara aktiva.

MEDDELANDE
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Förbereder inkoppling 
(blinkar)

Inkoppling klar (stadig)

SaveSMPL

Tryck ned och 

OBS!

Display Filkontrollfunktion Referens

SaveSMPL
Spara samplade ljud på ett USB-
flashminne

Referensmanu
alen

(Sidan 11)

LoadSMPL
Läsa in ett samplat ljud från ett USB-
flashminne

Del SMPL
Radera ett samplat ljud på ett USB-
flashminne

DelAUDIO
Radera en ljudfil på ett USB-
flashminne

SaveSMF
Spara en SMF-fil på ett USB-
flashminne

Del SMF
Radera en SMF-fil på ett USB-
flashminne

SaveUSER
Spara användardata (User-fil) på ett 
USB-flashminne

LoadUSER
Läsa in användardata (User-fil) från ett 
USB-flashminne

Del USER
Radera användardata (User-fil) på ett 
USB-flashminne

LoadSTY Läsa in en Style-fil

Imp.WAV
Läsa in en WAV-fil från ett USB-
flashminne

Format? Formatera ett USB-flashminne Sidan 58

Exit? Lämna filkontrolldisplayen Sidan 58

Giltiga platser för filer på USB-flashminnet
Om du hanterar filerna på USB-flashminnet med hjälp av 
en dator eller dylikt ska du antingen lagra filerna i USB-
flashminnets rotkatalog eller i en mapp på första eller 
andra nivån i rotkatalogen. Filer som lagrats i en mapp på 
den tredje nivån kan varken väljas eller spelas upp av 
instrumentet.

Filnamnsdisplayer
Filnamn som innehåller japanska katakana-tecken med 
halv bredd visas bara korrekt om instrumentets 
displayspråk är inställt på ”Japanese” (sidan 67, funktion 
082). All displayinformation förutom filnamnen visas på 
engelska, även om du väljer japanska.

Kan väljas/spelas.

Kan inte väljas/spelas.

USB-flashminne

Fil

Fil

Fil

Fil

Om det finns mycket data på USB-flashminnet kan det ta en 
stund att läsa in filerna.

OBS!
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1 Vrid på dataratten tills ”Exit?” visas.

2 Tryck på [ENTER]-knappen om du vill 
lämna filkontrolldisplayen.

Genom formateringen kan du förbereda kommersiellt 
tillgängliga USB-flashminnen för användning med 
instrumentet.

1 Utför steg 1 till 3 i ”Använda ett USB-
flashminne” (sidan 57) för att visa 
”Format?” 

2 Tryck på [ENTER]-knappen.
Bekräftelsemeddelandet ”Sure?” visas.

Om du vill avbryta trycker du på [EXIT]-knappen.

3 Formatera USB-flashminnet genom att 
trycka på [ENTER]-knappen.
Efter en stund visas meddelandet ”Complete” 
som säger att formateringen är slutförd, och 
mappen ”USER FILES” skapas på USB-
flashminnet. Instrumentet återgår sedan till den 
display som beskrivs i steg 1.

4 Lämna filkontrolldisplayen.
Mer information om det finns i ”Lämna 
filkontrolldisplayen” i vänster kolumn på den här 
sidan.

Lämna filkontrolldisplayen

Du kan också lämna filkontrolldisplayen genom att trycka på 
någon av följande knappar.

• [EXIT]-knappen
• [FUNCTION]-knappen
• [VOICE]-knappen
• [SONG/AUDIO]-knappen
• [STYLE]-knappen
• [GROOVE CREATOR]-knappen
• [PORTABLE GRAND]-knappen

Exit?

OBS!

Formatera ett USB-flashminne

Formateringen skriver över alla befintliga data. Kontrollera 
att USB-flashminnet som du formaterar inte innehåller 
viktiga data.

Formateringen kan inte avbrytas medan den utförs. 
Stäng aldrig av strömmen eller koppla ifrån USB-
flashminnet under formateringen. Det kan leda till 
förlust av data.

MEDDELANDE

Format?
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Följande typer av data på det här instrumentet kan 
sparas på ett USB-flashminne. Mer information om 
hur du sparar varje typ av data finns i Reference 
Manual på webbplatsen (sidan 11).

Användardata
Följande tre typer av data på instrumentet kallas 
”användardata”. Alla användardata sparas som en 
enda ”User-fil” (.usr).
• Alla 10 User Songer (sidan 34)
• Style-data som överförts från en dator och 

lästs in i Styles 291 till 300
• Alla Registration Memory-inställningar 

(sidan 51)

User Songer
User Songer konverteras till MIDI-filer (SMF, format 
0) och sparas en melodi i taget.

Samplade ljud
Samplade ljud som har tilldelats Quick Sampling-
plattorna sparas ett och ett som samplingsfiler för 
varje platta.

Följande typer av data som sparats på ett USB-
flashminne kan läsas in till det här instrumentet. Mer 
information om hur du läser in varje typ av data finns 
i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

Användardata
Samtliga användardata i en User-fil (.usr) importeras. 
Alla 10 User Songer, Style-data i Styles 291 till 300 
och samtliga Registration Memory-data 
i instrumentet ersätts med de data som importeras 
från USB-flashminnet.

Style-data
Style-filer (.sty) som skapats externt kan överföras till 
Styles 291–300 och användas på samma sätt som 
inbyggda Styles.

Samplingsdata
Samplingsfilerna importeras och tilldelas till Quick 
Sampling-plattorna igen. Ljudfiler (WAV-filer) kan 
också sparas som nya samplade ljud.

Följande filer på ett USB-flashminne kan raderas. 
Mer information om hur du raderar de här filerna 
finns i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

• User-filer
• MIDI-filer
• Ljudfiler (WAV-filer)
• Samplingsfiler

Spara data på ett USB-
flashminne

SMF-format (Standard MIDI File)

Det här är ett format för att spela in det som spelas på 
klaviaturen som MIDI-data. Format 0 och format 1 är 
tillgängliga. Många MIDI-enheter är kompatibla med 
SMF-format 0, och de flesta kommersiellt tillgängliga 
MIDI-filer tillhandahålls i SMF-format 0.

Läsa in användardata från ett 
USB-flashminne

MIDI-filer kan inte användas som User Songer. MIDI-filer kan 
spelas upp som filer på ett USB-flashminne eller överföras till 
internminnet i instrumentet och spelas upp som en nedladdad 
Song (sidorna 34, 57).

Radera data på ett USB-
flashminne

OBS!
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Filrelaterad meddelandelista
Meddelande Innebörd

Can'tUse Det går inte att använda filerna just nu 
eftersom USB-flashminnet håller på att 
läsa eller skriva.

Complete En hantering, till exempel att spara eller 
överföra data, har slutförts.

DataErr Data har inte rätt format.

DiskFull Det går inte att spara data eftersom 
flashminnet är fullt. Radera onödiga data 
eller använd ett annat USB-flashminne.

Error Det finns ett fel i filen, eller så har ett fel 
uppstått under hanteringen.

FileFull Det går inte att spara filen eller filerna 
eftersom antalet filer överstiger 
kapaciteten. Radera onödiga data eller 
använd ett annat USB-flashminne.

NoData Det finns inga data i minnet.

NoFile Det finns inga filer i minnet.

Ovr (blinkar) Kommunikationen med USB-flashminnet 
har avslutats på grund av överbelastning. 
Koppla bort USB-flashminnet från [USB 
TO DEVICE]-uttaget och starta sedan om 
instrumentet.

Protect Det går inte att skriva till USB-flashminnet 
eftersom det är skrivskyddat. Stäng av 
skrivskyddsbrytaren eller använd ett annat 
USB-flashminne som inte är skrivskyddat.

UnFormat Ett oformaterat USB-flashminne har 
anslutits.

UseAdpt Om instrumentet drivs på batteri går det 
inte att skriva till ett USB-flashminne. 
Använd en AC-adapter.
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Funktionerna

I ”Functions” får du tillgång till ett antal detaljerade instrumentparametrar, t.ex. stämning, 
splitpunkt, Voices och effekter. Sök upp önskat alternativ i funktionslistan (sidan 62–67) 
och följ sedan instruktionerna nedan.

1 Tryck på [FUNCTION] för att ta fram 
funktionsinställningarna.

2 Vrid på dataratten tills önskat alternativ 
och önskad funktion visas på displayen, 
eller använd knapparna [+] och [−]. 

3 När önskad funktion visas på displayen 
trycker du på [ENTER]-knappen.
Det nuvarande värdet för den funktionen visas.

4 Använd dataratten eller knapparna [+] 
och [−] och ställ in värdet för den valda 
funktionen.
Återställ standardvärdet genom att trycka på 
knapparna [+] och [−] samtidigt.

5 Tryck på [ENTER]-knappen om du vill 
lämna displayen för att ställa in värden.
Instrumentet återgår sedan till den display som 
beskrivs i steg 2.
Vissa funktionsinställningar bibehålls även om du 
stänger av strömmen och kan överföras till en 
dator som säkerhetskopierade data. Se sidan 68 
för mer information.

6 Tryck på [FUNCTION] för att lämna 
funktionsinställningsdisplayen.

Grundläggande tillvägagångssätt 
på funktionsdisplayen

Följande funktioner utförs så snart som den här 
hanteringen utförs.
• Song-melodiljud (funktion 036)
• Initial Send (funktion 067)

SplitPnt
004

Nuvarande alternativ

Nuvarande funktionsnummer

OBS!

Om du ändrar värdet ändras inställningen direkt.

Du kan också lämna funktionsinställningsdisplayen genom 
att trycka på någon av följande knappar.
• [VOICE]-knappen
• [STYLE]-knappen
• [SONG]-knappen
• [GROOVE CREATOR]-knappen

SplitPnt
004

054

Värdet för det nuvarande alternativet

Tryck på båda samtidigt så återställs 
inställningarna till förinställningen.

Öka värdet 
med 1

Minska värdet 
med 1

OBS!

OBS!
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Funktionslista

Funktions-
nummer

Funktion Display
Omfång/

inställningar
Standard-

värde
Beskrivning

Säker-
hetsko-
piering

Allmänt

001 Transponera Transpos −12 till 12 0 Ställer in tonhöjden i halvtoner.

002 Stämning Tuning
427,0 Hz till 453,0 

Hz
440,0 Hz Anger tonhöjden för hela instrumentet i steg om cirka 0,2 Hz. 

003 Pitch Bend-omfång PB Range 01 till 12 2 Bestämmer omfånget för tonhöjdsändringar.

004 Splitpunkt SplitPnt

036 till 096 (C1 till 
C6, PSR-E473)/

028 till 103 (E0 till 
G6, PSR-EW425)

054 
(F#2)

Bestämmer var klaviaturen ska delas upp i vänster och höger 
område. Den angivna tangenten och alla tangenter till vänster 
om den blir vänsterhandens område (området för automatiskt 
ackompanjemang).



005 Anslagskänslighet TouchRes

1 (Soft)
2 (Medium)

3 (Hard)
4 (Fixed)

2 
(Medium)

Bestämmer hur känslig klaviaturen ska när du spelar på den 
(hastighet som volymen ändras med beror på med vilken 
styrka du spelar på klaviaturen).

• 1 (Soft): Ger maximal ljudstyrka med relativt lätt anslag.
• 2 (Medium): Ger ett ”standardljud” vid normalt 

klaviaturanslag.
• 3 (Hard): Kräver att tangenterna slås an hårt för att nå hög 

volym.
• 4 (Fixed): Alla toner får samma volym oavsett hur hårt 

klaviaturanslaget är.



Main Voice

006 Volym M.Volume 000 till 127 * Bestämmer volymen för Main Voice.

007 Oktav M.Octave −2 till +2 * Anger oktavläget för Main Voice.

008 Panorering M.Pan
L63 till L01,

 C, R01 till R63
*

Anger panoreringen (den position som ljudet hörs ifrån) för 
Main Voice.

009 Efterklangsdjup M.Reverb 000 till 127 * Bestämmer hur mycket reverb som ska läggas på Main Voice.

010 Chorusdjup M.Chorus 000 till 127 * Bestämmer hur mycket chorus som ska läggas på Main Voice.

011 Attacktid M.Attack 000 till 127 064
Anger hur snabbt volymen för Main Voice når attacknivån. Ett 
större värde ger en långsammare attackhastighet. Ett lägre 
värde ger en snabbare attackhastighet.

012 Utklingningstid M.Releas 000 till 127 064
Anger hur snabbt volymen för Main Voice faller till noll när du 
släpper tonen. Ett större värde ger längre utklingning. Ett lägre 
värde ger kortare utklingning.

013 Filter Cutoff M.Cutoff 000 till 127 064 Bestämmer cutoff frequency. Ju högre värde, desto ljusare ljud.

014 Filterresonans M.Reso. 000 till 127 064
Bestämmer vilken mängd resonans som läggs på vid cutoff 
frequency. Om resonansen ökas framhävs frekvenserna vid 
cutoff frequency, vilket kan resultera i en tydlig topp.

Dual Voice

015 Voice D.Voice 001 till 820 * Väljer en Dual Voice.

016 Volym D.Volume 000 till 127 * Anger volymen för Dual Voice.

017 Oktav D.Octave −2 till +2 * Anger oktavomfånget för Dual Voice.

018 Panorering D.Pan
L63 till L01,

 C, R01 till R63
*

Anger panoreringen (den stereoposition som ljudet hörs ifrån) 
för Dual Voice.

019 Efterklangsdjup D.Reverb 000 till 127 * Bestämmer hur mycket reverb som ska läggas på Dual Voice.

020 Chorusdjup D.Chorus 000 till 127 * Bestämmer hur mycket chorus som ska läggas på Dual Voice.

021 Attacktid D.Attack 000 till 127 064
Anger hur snabbt volymen för Dual Voice når attacknivån. Ett 
större värde ger en långsammare attackhastighet. Ett lägre 
värde ger en snabbare attackhastighet.

022 Utklingningstid D.Releas 000 till 127 064
Anger hur snabbt volymen för Dual Voice faller till noll när du 
släpper tonen. Ett större värde ger längre utklingning. Ett lägre 
värde ger kortare utklingning.

023 Filter Cutoff D.Cutoff 000 till 127 064 Bestämmer cutoff frequency. Ju högre värde, desto ljusare ljud.

024 Filterresonans D.Reso. 000 till 127 064
Bestämmer vilken mängd resonans som läggs på vid cutoff 
frequency. Om resonansen ökas framhävs frekvenserna vid 
cutoff frequency, vilket kan resultera i en tydlig topp.
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Split Voice

025 Voice S.Voice 001 till 820 089 
(FngrBass)

Väljer en Split Voice.

026 Volym S.Volume 000 till 127 * Anger volymen för Split Voice.

027 Oktav S.Octave −2 till +2 * Anger oktavomfånget för Split Voice.

028 Panorering S.Pan
L63 till L01,

 C, R01 till R63
*

Anger panoreringen (den stereoposition som ljudet hörs ifrån) 
för Split Voice.

029 Efterklangsdjup S.Reverb 000 till 127 * Bestämmer hur mycket reverb som ska läggas på Split Voice.

030 Chorusdjup S.Chorus 000 till 127 * Bestämmer hur mycket chorus som ska läggas på Split Voice.

Style

031 Volym StyleVol 000 till 127 100 Anger volymen för Stylen. 

032 Fingering-typ FingType
1 (Multi)

2 (Smart Chord)
1 (Multi)

Vid uppspelning av en Style bestämmer detta vilken metod 
som används för att spela ackord (Fingering-typ) i området för 
automatiskt ackompanjemang.

• 1 (Multi): Spela tonerna i ett ackord för att spela upp det 
automatiska ackompanjemanget. Men du kan också enkelt 
spela durackord, mollackord, septimackord och 
mollseptimackord genom att bara trycka ned en till tre 
tangenter på klaviaturen.

• 2 (Smart Chord): Du kan spela bara grundtonen i ett ackord 
för att spela upp det automatiska ackompanjemanget.



033 Smart Chord Key S.ChdKey

FL7 till FL1,
 SP0, SP1 till 

SP7
SP0

Om Smart Chord valts som Fingering-typ avgör det tonarten 
för din Song baserat på antalet korsförtecken (#) och b-
förtecken (b) som visas på noterna. Om tonarten har ställts in 
korrekt är det bara att spela grundordet i ackordet, så spelas 
det ackord som matchar Songen upp automatiskt.

• FL7 till FL1: Om en melodi har 1 till 7 b-förtecken (b)
• SP0: Om melodin inte har varken korsförtecken eller b-

förtecken
• SP1 till SP7: Om en melodi har 1 till 7 korsförtecken (#)

Groove

034 Volym GroovVol 000 till 127 100 Anger volymen för Groovet. 

Song

035 Volym SongVol 000 till 127 100 Anger volymen för Songen. 

036 Song-melodiljud MelodyVc - -

Ändrar melodiljudet för Songen så att det är samma som 
nuvarande Main Voice. Om [ENTER]-knappen trycks in medan 
funktionsnamnet visas kommer den att utföras på en gång.
Ändringar av melodiljudet är tillfälliga, och de sparas inte 
i Songen. Om Songen läses in på nytt återställs de 
ursprungliga inställningarna.

Effekter

037 Efterklangstyp Reverb Se Data List ** Bestämmer efterklangstypen.

038
Total 
efterklangsnivå

RevLevel 000 till 127 64 Anger volymen för reverbeffekten.

039 Chorustyp Chorus Se Data List ** Bestämmer chorustypen.

040 Master EQ type MasterEQ

1 (Standard)
2 (Piano)
3 (Bright)
4 (Mild)

1 
(Standard)

Justerar ljudstyrkan för specifika frekvenser för hela ljudet. Om 
Mega Boost är aktivt visas ”--- (M Boost 1/2)”.

• 1 (Standard): Standardinställningen
• 2 (Piano): Optimalt för solopianoframförande
• 3 (Bright): Sänker mellanregistret och ger ett ljusare ljud
• 4 (Mild): Sänker det höga omfånget vilket ger ett mjukare 

ljud

DSP

041 DSP1-typ DSP1Type Se Data List * Bestämmer DSP1-effekttyp eller inaktiverar DSP1.

042 DSP2-typ DSP2Type Se Data List 01 Bestämmer DSP2-effekttypen.

043 DSP2-stämma DSP2Part

1 (All)
2 (Keyboard)
3 (Backing)

4 (Mic)
5 (Sampling)

1 (All)
Avgör vilka stämmor som påverkas av DSP2-effekten. Se 
sidan 28 för mer information.
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Mikrofon

044 Volym MicVol 000 till 127
Beror på 
mikro-

fontypen
Anger volymen för insignalen från mikrofonen. 

045 Panorering MicPan
L63 till L01,

 C, R01 till R63

Beror på 
mikro-

fontypen

Anger panoreringen (den stereoposition som ljudet hörs ifrån) 
för insignalen från mikrofonen. Men om mikrofonen är avstängd 
eller om mikrofontypen är inställd på ”TALK” visas ”---” och det 
här alternativet kan inte ställas in.



046 Efterklangsdjup MicRev 000 till 127
Beror på 
mikro-

fontypen

Bestämmer hur mycket reverb som ska läggas på insignalen 
från mikrofonen. Men om mikrofonen är avstängd eller om 
mikrofontypen är inställd på ”TALK” visas ”---” och det här 
värdet kan inte anges.



047 Chorusdjup MicChor 000 till 127
Beror på 
mikro-

fontypen

Bestämmer hur mycket chorus som ska läggas på insignalen 
från mikrofonen. Men om mikrofonen är avstängd eller om 
mikrofontypen är inställd på ”TALK” visas ”---” och det här 
värdet kan inte anges.



Sampling

048 Blank Cut BlankCut ON/OFF ON
När den här inställningen är ”ON” klipps tysta delar i början och 
slutet av samplade ljud automatiskt bort.



049
Samplingsplattans 
volym

SmplVol 000 till 127 100
Avgör ljudvolymen för de samplade ljud som har tilldelats 
Quick Sampling-plattorna.

Harmony/Arpeggio

050
Harmony-typ/
Arpeggio-typ

Harm/Arp Se Data List * Bestämmer Harmony-typ eller Arpeggio-typ.

051 Harmony-volym HarmVol 000 till 127 * Anger volymen för harmonieffekten.

052 Arpeggio Velocity ArpVelo
1 (Original)

2 (Key)

Beror på 
Arpeggio-

typ

Bekräftar/ändrar anslaget för det ljud som genereras av 
Arpeggio-funktionen.

• 1 (Original): Använder standardvärdet för varje typ.
• 2 (Key): Använder anslaget från den tangent som tryckts ned.

Detta är tillfälliga inställningar som inte sparas för varje typ. Om 
en typ väljs på nytt återställs standardvärdet.

053
Arpeggio-
kvantisering

Quantize

1 (OFF)
2 (1/8)
3 (1/16)

Beror på 
Arpeggio-

typ

Bekräftar/ändrar inställningarna för Arpeggio-kvantisering. 
Arpeggio-kvantisering är en funktion som korrigerar timingen 
för Arpeggio-ljudet så att det matchar uppspelningen av din 
Song/Style/Groove.

• 1 (OFF): Ingen korrigering görs.
• 2 (1/8): Korrigerar timingen så att den är synkroniserad 

med åttondelarna.
• 3 (1/16): Korrigerar timingen så att den är synkroniserad 

med sextondelarna.

Pedal

054 Pedalfunktion PdlFunc

1 (Sustain)
2 (Arpeggio Hold)
3 (Sus+ArpeggioH)

4 (Art.)

1 
(Sustain)

Bestämmer vilken funktion som tilldelats den pedal som är 
inkopplad i [SUSTAIN]-uttaget.

• 1 (Sustain): När du trycker ned pedalen kan du höra hur 
tonerna fortfarande ljuder efter att du släppt upp 
tangenterna på klaviaturen.

• 2 (Arpeggio Hold): Under Arpeggio-uppspelning fortsätter 
arpeggion att spela även om du släpper upp klaviaturen 
medan du trycker ned pedalen.

• 3 (Sus+ArpeggioH): Båda funktionerna som beskrivs i 
1 och 2 samtidigt.

• 4 (Art.): Medan du trycker ned pedalen läggs en 
artikulationseffekt på.
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Skalstämning

055 Skala Scale

1 (Equal)
2 (Pure Maj)
3 (Pure min)

4 (Bayat)
5 (Rast)

1 (Equal)

Bestämmer vilken temperering som ska användas. Om 
tempereringen ändras förändras tonhöjden för varje tangent.

• 1 (Equal): Liksvävande temperatur
• 2 (Pure Maj): Ren skala (dur)
• 3 (Pure min): Ren skala (moll)
• 4 (Bayat): Bayat (arabisk skala)
• 5 (Rast): Rast (arabisk skala)

Om du ställer in en unik temperering med hjälp av funktion 057 
och 058 visas ”(Edited)” på skaldisplayen. Om värdet ändras 
och 1–5 väljs försvinner den unika tempereringen.

056 Grundton BaseNote

01 (C), 02 (C#), 
03 (D), 04 (Eb), 
05 (E), 06 (F), 

07 (F#), 08 (G), 
09 (Ab), 10 (A), 
11 (Bb), 12 (B)

01 (C)

Bestämmer grundtonen i skalan. Se till att specificera önskad 
grundton om du väljer en annan skala än liksvävande 
temperatur eller skapa en egen skala med hjälp av 
skalstämningsfunktionen.

057 Stämningston TuneNote

01 (C), 02 (C#), 
03 (D), 04 (Eb), 
05 (E), 06 (F), 

07 (F#), 08 (G), 
09 (Ab), 10 (A), 
11 (Bb), 12 (B)

01 (C)

Bestämmer tonhöjden för enskilda toner. Med den här 
funktionen kan du skapa in din egen temperering.

• 057 ”Tuning Note”: Väljer toner att ställa in tonhöjden för.
• 058 ”Tuning”: Bestämmer tonhöjden för tonen. Bestämmer 

avståndet från liksvävande temperatur i enheter om 1 cent 
(en tonhöjdsenhet som är en hundradels halvton).

Om värdet för funktion 055, ”Skala”, ändras efter att 
ovanstående inställningar gjort så raderas alla unika 
tempereringar.
När en unik temperering ställts in rekommenderar vi att den 
sparas i Registration Memory (sidan 51).

058 Stämning Tune −64 till 63
Beror på 
skalan

Metronom

059 Taktartstäljare TimeSigN 00 till 60 ** Anger metronomens taktart.

060 Taktartsnämnare TimeSigD

Half note, 
Quarter note, 
Eighth note,

 Sixteenth note

** Anger längden på varje metronomslag.

061 Metronomvolym MetroVol 000 till 127 100 Anger metronomvolym. 

MIDI

062 Local Control Local ON/OFF ON

Anger om instrumentets klaviatur styr den interna 
tongeneratorn (ON) eller inte (OFF). När den här inställningen 
är OFF hörs inte det interna ljudet, även om du spelar på 
klaviaturen.

063 Extern klocka ExtClock ON/OFF OFF

Anger om instrumentet är synkroniserat med den interna 
klockan (OFF) eller en extern klocka (ON). Om du vill 
synkronisera Style- eller Arpeggio-framförandet med tempot 
från ett datorprogram eller en extern enhet ställer du in denna 
inställning till [ON].

064 Klaviatur ut KbdOut ON/OFF ON
Anger om MIDI-meddelanden från klaviaturframförandet sänds 
(ON) eller inte (OFF) från [USB TO HOST]-uttaget.

065 Style Out StyleOut ON/OFF OFF
Anger om MIDI-meddelanden via Style-uppspelning sänds 
(ON) eller inte (OFF) från [USB TO HOST]-uttaget.

066 Song ut SongOut ON/OFF OFF
Anger om MIDI-meddelanden via Song-uppspelning sänds 
(ON) eller inte (OFF) från [USB TO HOST]-uttaget.

067 Initial Send InitSend - -

Med den här funktionen kan du sända dina 
panelinställningsdata till en dator. Om [ENTER]-knappen 
trycks in medan funktionsnamnet visas kommer den att utföras 
på en gång. När du spelar in ditt klaviaturframförande i ett 
datorprogram via MIDI är det bäst att utföra den här funktionen 
direkt efter att inspelningen har påbörjats.
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Ljud

068
[AUX IN]-ljud- 
volym

AuxInVol 000 till 127 50
Anger volymen på ljuduppspelning som kommer in via [AUX 
IN]-uttaget.



069
Ljudvolym för [USB 
TO HOST] [USB TO 
DEVICE]

USBInVol 000 till 127 100
Bestämmer volymen på ljuduppspelning som kommer in via 
uttagen [USB TO HOST] och [USB TO DEVICE].



070 Audio Loop Back Loopback ON/OFF ON

Anger om ljudingången från [USB TO HOST]-uttaget returneras 
till datorn eller inte under framförandet på instrumentet. Om du 
vill sända ut ljudet som spelas på instrumentet till en dator anger 
du den här parametern till ”OFF”.



071 Melody Suppressor MelodySP ON/OFF OFF

När ljudet från en extern ljudenhet eller en dator ansluten till [AUX 
IN]-uttaget eller [USB TO HOST]-uttaget går ut via det här 
instrumentet bestämmer den här inställningen om melodistämman 
ska kopplas bort eller sänkas (ON) eller inte (OFF).

072
Panorering för 
Melody Suppressor

SupprPan
L63 till L01,

 C, R01 till R63
C

När Melody Suppressor är på bestämmer den här inställningen 
var i panoreringen från vänster till höger (ljudets 
stereoposition) du vill ta bort eller sänka volymen för ljudet.

Registration Freeze

073 Style Freeze StyleFrz ON/OFF OFF
Om den här inställningen är ”ON” när du tar fram ett 
Registration Memory kan Style-inställningen inte förändras 
utan den nuvarande inställningen behålls (låses) i stället.



074 Transpose Freeze TransFrz ON/OFF OFF

Om den här inställningen är ”ON” när du tar fram ett 
Registration Memory kan transponeringsinställningen inte 
förändras utan den nuvarande inställningen behålls (låses) 
i stället.



075 Voice Freeze VoiceFrz ON/OFF OFF
Om den här inställningen är ”ON” när du tar fram ett 
Registration Memory kan Voice-inställningen inte förändras 
utan den nuvarande inställningen behålls (låses) i stället.



Storage

076 Lagringsläge Storage ON/OFF OFF
Ställ in den här inställningen till ”ON” när du ska överföra filer 
mellan instrumentet och en dator. När lagringsläget är aktivt 
kan du inte spela på instrumentet.

Demo

077 Demo Group DemoGrp

1 (Demo)
2 (Preset)
3 (User)

4 (Download)
5 (USB)

6 (AUDIO)

1 
(Demo)

Anger målet för den upprepade uppspelningen när du trycker 
på [DEMO]-knappen.

• 1 (Demo): Förprogrammerade Songer 001 till 003
• 2 (Preset): Alla förprogrammerade Songer 001 till 030
• 3 (User): Alla User Songer
• 4 (Download): Alla Songer som överförts från en dator
• 5 (USB): Alla Songer (MIDI-filer) på ett anslutet USB-

flashminne
• 6 (AUDIO): Alla ljudfiler (WAV-filer) på ett anslutet USB-

flashminne



078 Uppspelningsläge PlayMode
1 (Normal)
2 (Random)

1 
(Normal)

Anger ordningen på Songerna för den upprepade 
uppspelningen när du trycker på [DEMO]-knappen.

• 1 (Normal): Uppspelningen sker i ordningsföljd efter Song-
nummer.

• 2 (Random): Uppspelning i slumpmässig ordning



Högtalare

079 Högtalare Speaker

1 (HPSwitch)
2 (SP On)
3 (SP Off)

1 
(HPSwitch)

Bestämmer om du vill att ljud ska höras från instrumentets 
högtalare.

• 1 (HPSwitch): När hörlurar är inkopplade hörs det ljud 
i hörlurarna men inte från högtalarna. När hörlurar inte är 
inkopplade hörs det ljud från högtalarna.

• 2 (SP On): Det hörs ljud från högtalarna, oavsett om 
hörlurar är inkopplade eller inte.

• 3 (SP Off): Det hörs inget ljud från högtalarna, oavsett om 
hörlurar är inkopplade eller inte.
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* Lämpligt värde ställs in automatiskt för varje Voice.
** Lämpligt värde ställs in automatiskt för varje Style, Song och Groove Creator..

AC

080
Automatisk 
avstängning

AutoOff

OFF, 5/10/15/
30/60/120 
(minuter)

30 
minutes

Bestämmer den tid som går innan instrumentet automatiskt 
stängs av. När den här inställningen är ”OFF” stängs strömmen 
inte av automatiskt.



081 Batteri Battery
1 (Alkaline)
2 (Ni-MH)

1 
(Alkaline)

Bestämmer vilken batterityp som ska användas.
• 1 (Alkaline): Alkaliska batterier/manganbatterier
• 2 (Ni-MH): Laddningsbara Ni-MH-batterier



Språk

082 Språk Language
1 (English)

2 (Japanese)
1 

(English)

Bestämmer språket för visning av namn på filer på USB-
flashminnen och filer som överförts från en dator till 
instrumentet. Tecken med dubbla bytes visas dock inte, även 
om ”2 (Japanese)” har valts.



Inställningarna för MIDI och ljud är praktiska när en extern enhet, såsom en dator, är ansluten till [USB TO HOST]-uttaget (sidan 54).
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Säkerhetskopiering och återställning

Följande säkerhetskopierade parametrar sparas 
även om strömmen stängs av.

Förutom parametrarna för säkerhetskopieringen 
ovan sparas alla filerna (inklusive Style-filer som inte 
har lästs in) som överförts från ansluten dator även 
om du slår av strömmen.

Du kan radera de säkerhetskopierade parametrarna 
som beskrivs ovan och sedan återställa alla 
förinställningar. Instrumentet kan återställas med 
följande två metoder.

Backup Clear

Denna hantering återställer de säkerhetskopierade 
parametrarna.
Slå på strömmen genom att trycka på [ ] 
(vänteläge/på) medan du håller ned den högsta vita 
tangenten.

Flash Clear

Den här operationen raderar alla Songer och Styles 
som har överförts från en dator. Data som lästs in 
i Styles 291 till 300 tas dock inte bort.
Slå på strömmen genom att trycka på [ ] 
(vänteläge/på) samtidigt som du håller ned den 
högsta vita tangenten och de tre högsta svarta 
tangenterna.

Säkerhetskopiera data

Parametrar som säkerhetskopieras (varje gång)

• User Songer (sidan 34)
• Styles som lästs in från externa enheter (Styles 291 

till 300) (*)
• Samplade ljud som sparats för Quick Sampling-

plattorna (sidan 42)
* Mer information om hur du läser in Style-filer finns 

i Reference Manual på webbplatsen (sidan 11).

Parametrar som säkerhetskopieras när du 
stänger av strömmen

• Registration Memory (sidan 51)
• Funktionsinställningar: (sidan 62 till 67)

Inställningar med en markering i kolumnen 
”Säkerhetskopiering” i funktionslistan 
säkerhetskopieras.

• Säkerhetskopieringen görs automatiskt när strömmen 
stängs av. Lägg märke till att säkerhetskopieringen inte 
utförs och inställningarna går förlorade om strömmen 
stängs av på följande sätt.

• AC-adaptern kopplas ur

• Strömavbrott

• Låg eller ingen batteriladdning

Säkerhetskopior (.BUP)
Säkerhetskopior (.BUP) som kan överföras till en dator 
eller smart enhet innehåller följande data.
• User Songer (Songer 031 till 040)
• Styles som lästs in från externa enheter (Styles 291 

till 300)
• De data som beskrivs i ”Parametrar som 

säkerhetskopieras när du stänger av strömmen” 
ovan

Mer information om hur du överför säkerhetskopior finns 
på sidan 55.

MEDDELANDE

Återställa instrumentet

Tänk på att den här hanteringen även raderar de data du har 
köpt och läst in. Se till att spara viktiga data på en dator. Mer 
information finns i Computer-related Operations på 
webbplatsen (sidan 11).

Högsta tangenten på 
klaviaturen (vit tangent)

PSR-E473

PSR-EW425

Den högsta tonen på 
klaviaturen (vit tangent) och de 
tre högsta svarta tangenterna

PSR-E473

PSR-EW425

MEDDELANDE
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Felsökning

Problem Möjlig orsak och lösning

Det hörs ett kort, knäppande ljud när jag trycker på 
[ ]-brytaren (vänteläge/på).

Detta är normalt och betyder att elström leds in i instrumentet. 
Vrid ned [MASTER VOLUME] hela vägen när du slår på 
strömmen.

När jag slår på instrumentet efter att ha tryck på [ ] 
(vänteläge/på) stängs strömmen av plötsligt och 
oväntat.

Om du använder en annan AC-adapter än den specificerade kan 
strömmen stängas av plötsligt och oväntat. Använd bara den 
angivna AC-adaptern (sidan 72).

Om du använder en mobiltelefon hörs missljud 
i instrumentets högtalare och/eller i hörlurarna.

Om du använder en mobiltelefon i närheten av instrumentet kan 
det uppstå störningar. Stäng av mobiltelefonen eller använd den 
längre bort från instrumentet.

Instrumentet stängs av automatiskt även om ingen 
hantering utförs.

Detta är normalt. Detta sker på grund av funktionen för automatisk 
avstängning (sidan 18).

• Volymen är för låg.
• Ljudkvaliteten är dålig.
• Stylen/Groovet/Songen/Arpeggion stoppar oväntat 

eller spelas inte upp.
• Mina inspelade Song-data m.m. spelas inte upp 

korrekt.
• Displayen slocknar plötsligt och alla 

panelinställningar återställs.
• Instrumentet stängs av när ett USB-flashminne 

ansluts.

Batterierna är nästan slut eller helt tomma. Byt ut alla batterierna 
mot helt nya eller fulladdade, eller använd AC-adaptern.

Det hörs inget ljud när jag spelar på klaviaturen, eller 
när en Song, en Style eller ett Groove spelas upp.

Kontrollera om hörlurar har kopplats in i [PHONES]-uttaget. 
Koppla ur hörlurarna eller ställ in funktion 079 ”Högtalare” 
(sidan 66) till ”2 (SP On)”.

Funktion 079 ”Högtalare” (sidan 66) är inställd på ”3 (SP Off)”. 
Ändra det till ”1 (HPSwitch)” eller ”2 (SP On)”.

Funktion 062 ”Local Control” (sidan 65) är OFF. Denna parameter 
skall normalt vara ”ON”.

Pedalen (för sustain) verkar ge motsatt effekt.
Om jag till exempel trampar ned pedalen klipps ljudet 
av och om jag släpper upp den klingar ljuden ut.

Detta sker antingen för att du hade pedalen nedtrampad medan 
du slog på strömmen, eller för att pedalen kopplades in eller ur 
medan strömmen var på. Stäng av strömmen och slå sedan på 
den igen, och se till att inte trampa på pedalen under tiden.

Det verkar inte som om alla ljud låter när jag spelar på 
klaviaturen, eller så verkar ljudet klippas av när jag 
spelar med Arpeggio, Style, Song, Groove Creator eller 
QUICK SAMPLING-plattorna.

Du har överskridit det maximala antalet toner som kan spelas 
samtidigt (det här instrumentet är flerstämmigt upp till 64 toner). 
Om huvud-, dual- och splitljuden används tillsammans med 
uppspelning av arpeggio, Style, Groove eller Song, utelämnas 
(eller ”stjäls”) kanske vissa toner/ljud.

Voicen låter olika från ton till ton. Detta är normalt. Tongenereringsmetoden använder flera 
inspelningar (samplade ljud) av ett instrument över klaviaturens 
omfång. På så sätt kan ljudet av Voicen låta aningen annorlunda 
från ton till ton.

Klaviaturframförandet och uppspelningen av Style/
Song/Groove Creator återger ett oväntat eller olämpligt 
ljud och kan inte återställas till normalstatus.

En oavsiktlig inställning har gjorts genom att röra LIVE 
CONTROL-ratten. Du kan göra det ogjort genom att återställa 
panelinställningarna, vilket i sin tur görs genom att stänga av 
DSP2, byta Voice, Style, Song eller Groove Creator eller trycka på 
[PORTABLE GRAND]-knappen.

Stylen, Songen eller Groove Creatorn startar inte när 
jag trycker på [START/STOP]-knappen. Arpeggion 
startar inte, även om tonen trycks ned med Arpeggio 
aktiverad.

Funktion 063 ”Extern klocka” (sidan 65) är inställd på ON. Denna 
parameter skall normalt vara OFF.

Volymen för Style, Song eller Groove Creator är för låg. Kontrollera volyminställningen för varje funktion (sidan 63).

Ackorden som spelas i vänsterhandsomfånget känns 
inte igen även om ACMP är aktiverad.

Inställningen för funktion 004 ”Splitpunkt” (sidan 62) är felaktig.
Ställ in den på ett lämpligt värde.
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Se även meddelandelistan (sidorna 36, 50, 60) vid behov.

Style-stämmorna, förutom rytmstämman, återger 
inga ljud.

Style (ACMP) är inte på. Visa ACMP-indikatorn genom att trycka 
på [ACMP ON/OFF]-knappen. (sidan 31)

När en viss Style har valts spelas ingen rytm upp, även 
om [START/STOP]-knappen trycks in.

Detta är normalt. För Styles som inte har några rytmdata hörs det 
inget ljud när du försöker spela upp bara rytmstämman. I sådana 
fall spelas ackompanjemanget enbart upp om du aktiverar ACMP 
och spelar ackord i området för automatiskt ackompanjemang.

Indikatorn ACMP ON visas inte på displayen när jag 
trycker på [ACMP ON/OFF]-knappen.

Ingen Style har valts. När du använder en Style trycker du på 
[STYLE]-knappen varvid [STYLE]-lampan tänds.

Instrumentet svarar inte när det används. Funktion 076 ”Lagringsläge” (sidan 66) är inställd på ON. Ställ in 
lagringsläget på OFF.

Stylen spelas inte upp med det ackord som spelas. Inställningen för funktion 032 ”Fingering-typ” (sidorna 33, 63) 
passar inte med hur ackorden spelas. Kontrollera inställningarna. 
Mer information om hur de här inställningarna påverkar hur 
instrumentet identifierar de ackord som spelas finns i Reference 
Manual på webbplatsen (sidan 11).

Om funktion 032 ”Fingering-typ” (sidorna 33, 63) är inställd på 
”1 (Multi)” kan följande resultat uppstå till följd av användarens 
hantering av instrumentet. Detta är dock normalt.
• Om liknande ackord spelas i följd (t.ex. ett mollseptimackord följt 

av ett mollackord med samma grundton) kanske inte Stylen 
ändras.

• Om du bara spelar på två tangenter kommer det optimala 
ackordet att identifieras baserat på det ackord som du spelade 
omedelbart innan.

• Om en oktav spelas hörs endast grundtonen 
i ackompanjemanget.

Appen på den smarta enheten känner inte igen 
instrumentet.

Funktion 076 ”Lagringsläge” (sidan 66) är inställd på ON. Ställ in 
lagringsläget på OFF.

Problem Möjlig orsak och lösning
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Specifications

PSR-E473 PSR-EW425

Product Name Digital Keyboard

Size/Weight
Dimensions (W × D × H) 992 mm × 404 mm × 136 mm 1200 mm × 404 mm × 136 mm

Weight
7.0 kg

(not including batteries)
8.3 kg

(not including batteries)

Control 
Interface

Keyboard
Number of Keys 61 76

Touch Response Soft, Medium, Hard, Fixed

Other 
Controllers

Pitch Bend Wheel Yes

Knobs 2

Panel Language English

Voices

Tone 
Generation

Tone Generation 
Technology

AWM Stereo Sampling

Polyphony (max.) 64

Preset Number of Voices
820

(294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits 
+ 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices)

820
(294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits 

+ 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices)

Compatibility GM, XGlite

Effects Types

Reverb 12

Chorus 5

Master EQ 4

DSP
DSP1:41
DSP2:12

Accompani-
ment Styles

Preset

Number of Styles 290

Fingering  Multi finger, Smart Chord

Style Control
ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, 

INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF

External Styles 10

Other 
Features

One Touch Setting 
(OTS)

Yes

Compatibility Style File Format (SFF)

Groove 
Creator Preset

Number of Grooves 35

Number of Sections 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending)

Songs 
(MIDI)

Preset
Number of Preset 
Songs

30

Recording

Number of Songs 10

Number of Tracks 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator)

Data Capacity Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded)

Format
Playback SMF (Formats 0 & 1)

Recording Original File Format (SMF 0 conversion function)

USB Audio 
Recorder

Recording Time (max.) 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song

Format
Playback WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)

Recording WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)

Quick 
Sampling

Sampling Type Oneshot, Loop

Samples (Preset/User) 4

Sampling Time Approx. 9.6 sec

Sampling Sources AUX IN, MIC INPUT, USB audio interface, WAV format files

Sampling Format Original File Format (16 bit, stereo)

Sampling Rate 44.1 kHz

Functions Voices

Dual Yes

Split Yes

Harmony 26

Arpeggio 152

Articulation Yes
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* Innehållet i denna bruksanvisning speglar de specifikationer som gällde vid publiceringstillfället. 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 hos din Yamaha-återförsäljare.

Functions

Registration 
Memory

Number of Buttons 4 (× 8 banks)

Control Freeze

Overall 
Controls

Metronome Yes

Tempo Range 11 – 280

Transpose -12 to 0, 0 to +12

Tuning 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments)

Octave Button Yes

Scale Type 5 types

Miscellaneous

PIANO Button Yes

Demo Yes

Melody Suppressor Yes

Crossfade Yes

USB audio interface 44.1 kHz, 16 bit, stereo

Motion Effect 57

Mega Boost 2 steps (approx. +3 dB, and +6 dB)

Storage and 
Connectivity

Storage
Internal Memory Approx. 1.72 MB

External Drives USB flash drive

Connectivity

DC IN 12 V 16 V

Headphones Standard stereo phone jack

Microphone Yes

Sustain Pedal Yes

AUX IN Stereo mini jack

OUTPUT Standard stereo phone jacks: L/L+R, R

USB TO DEVICE Yes

USB TO HOST Yes

Sound 
System

Amplifiers 6 W + 6 W 12 W + 12 W

Speakers 12cm × 2

Power 
Supply

AC Adaptor
PA-150 or an equivalent 

recommended by Yamaha 
(Output: DC 12V, 1.5 A)

PA-300C 
(Output: DC 16 V, 2.4 A)

Batteries
Six "AA" size alkaline (LR6), 
manganese (R6) or Ni-MH 

rechargeable (HR6) batteries

Six "D" size alkaline (LR20), 
manganese (R20) or Ni-MH 

rechargeable (HR20) batteries

Power Consumption 9 W (When using PA-150 AC adaptor) 11 W (When using PA-300C AC adaptor)

Auto Power Off Yes Yes

Included Accessories

• Owner’s Manual
• AC adaptor* (PA-150 or an 

equivalent recommended by 
Yamaha)
* May not be included depending 

on your area. Check with your 
Yamaha dealer.

• Music Rest
• Online Member Product Registration

• Owner’s Manual
• AC adaptor* (PA-300C or an 

equivalent recommended by 
Yamaha)
* May not be included depending 

on your area. Check with your 
Yamaha dealer.

• Music Rest
• Online Member Product Registration

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

• AC adaptor: PA-150 or an 
equivalent recommended by 
Yamaha

• Keyboard Stand: L-2C
• Headphones: HPH-150/HPH-100/

HPH-50
• Subwoofer: KS-SW100
• Footswitch: FC4A/FC5
• Wireless MIDI adaptor: UD-BT01

• AC adaptor: PA-300C or an 
equivalent recommended by 
Yamaha

• Keyboard Stand: L-6
• Headphones: HPH-150/HPH-100/

HPH-50
• Subwoofer: KS-SW100
• Footswitch: FC4A/FC5
• Wireless MIDI adaptor: UD-BT01

PSR-E473 PSR-EW425
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AC-adapter ..............................16
Ackord......................................31
ACMP ......................................31
Anslagskänslighet....................62
Arpeggio ..................................26
Artikulation...............................27
Auto Fill....................................32
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B
Backup Clear ...........................68
Bakgrundsmusik ......................35
Batterier ...................................16

C
Chorus.....................................39
Chorustyp ................................63
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D
Data List .................................. 11
Dator........................................54
Demomelodi ............................35
Display.....................................22
DSP .........................................28
Dual Voice................................24

E
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L
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Main A/B ..................................32
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Melody Suppressor..................54
Metronom ................................23
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Mikrofon...................................38
Multi-Finger..............................33
MUSICAL CLIMAX ..................40

N
Nedladdade melodier ..............34
Notställ.....................................10

O
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P
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Q
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SHIFT ......................................12
Skalstämning ...........................65
Smart Chord ............................33
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