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Stupeň nebezpečí Značka Význam Definice

Težká  poranění VAROVÁNÍ
Při nedodržení bezpečnostních

pokynů můžedojít k újmě na
zdraví nebo smrti

Těžká  poranění
elektrickým  proudem VAROVÁNÍ

Dodatek k označení nebezpečí
elektrickým proudem

Lehká  poranění
a  věcná škoda

POZOR
Při nedodržení bezpečnostních
pokynů může dojít k lehké újmě

na zdraví

Upozornění UPOZORNĚNÍ
Upozornění vzniku škod

vzhledem k životnímu prostředí,
přístroji, nebo člověku

Rada RADA
Rady pro použití digitálního

piana

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VYSVĚTLENÍ ZNAČEK

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro GEWA digitální piano!

Zvolil jste vysoce kvalitní nástroj, který Vám jistě přinese spoustu skvělých zážitků
a příjemného hraní.

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá.

Proto si hned na začátek důkladně přečtěte následující bezpečnostní informace.
Návod schovejte a v případě předání novému uživateli jej přiložte k digitálnímu pianu.

1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobce nezodpovídá za osoby nebo škody, které nedbale zachází s nástrojem a
rozchází se s návodem použití.

Používejte prosím Vaše digitální piano v souladu s následujícími upozorněními!

1.1

VYSVĚTLENÍ ZNAČEK

V tomto vysvětlení značek naleznete značky, které upozorňují na pokyny a možná
nebezpečí:

UPOZORNĚNÍ
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1.2 POUŽITÍ NÁSTROJE / UPOZORNĚNÍ

Použití digitálního piana je zásadně určeno pro hru v suchém prostředí.

• Lze zapojit další zařízení(vstup / výstup), která dokáží komunikovat s D-pianem. Technické
specifikace musí být zachovány dle návodu (v příručce„Technická data“).

• Adaptér lze zapojit jen do plnohodnotného zdroje sítě, ne jinak.

• Digitální piano lze použít jen a pouze v dodaném stavu. Přestavba není povolena.

• Digitální piano stavte jen na suché, rovné a stabilní plochy, popřípadě pódia, malá jeviště,

která snesou hmotnost D-piana.

1.3 CHYBNÁ POUŽITÍ - PŘÍKLADY:

• Na volném prostranství a při dešti.

• Použití ve vlhkých prostorách.

• Zapojení na jiný zdroj sítě, např.samostaně zhotovený, popř.neodpovídající napětí.

• Použití blízko dalších elektrických zařízeních, např.stereo-zařízení, televize, rádio, nebo
mobilní telefon.

• Tyto přístroje způsobí změnu kvality zvuku a rušení.

• Příliš dlouhé elektrické vedení může také způsobit zhoršení kvality zvuku.

• Přeprava, silné vibrace, prašnost a vysoká teplota (např.sklad, sklep,nebo svit slunce).

Výrobce neručí za žádné škody způsobené následujícími důvody:

• Nedbání bezpečnostních pokynů

• Nepřiměřené zacházení s D-pianem

• Při zapojení jiných, než vypsaných zařízeních (vstup/výstup)

UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUŽITÍ  NÁSTROJE
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUŽITÍ PODLE USTANOVENÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte prosím zde uvedené bezpečnostní opatření. Porušení těchto opatření může
způsobit tyto následky:

• Těžká poranění, nebo smrtelný úraz

• Úder elektrickým proudem

• Zkrat

• Poškození

• Požár

Je spousta dalších nebezpečných situací, proto tento seznam není kompletní.

VAROVÁNÍ Smrtelná újma elektrickým proudem

• Již malé procento elektrického proudu může způsobit velká poranění

• Nikdy neotvírejte digitální piano

• Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér/kabel

• Kabel pokládejte tak,aby nedošlo k poškození

• Na horní desku digitálního piana nikdy neodkládejte nádoby s tekutinou
sklenice, vázy a pod.)

• Vyvarujte se polití piana či klaviatury tekutinou.

• Nikdy neutírejte digitální piano mokrým hadříkem.

• Adaptér nikdy nezasouvejte/nevytahujte mokrou rukou a nikdy jej netahejte
ze sítě za kabel

• V případě, že se nedopatřením do digitálního piana dostane voda, okamžitě přístroj
odpojte z el. zásuvky a nechte piano následně překontrolovat Vašim prodejcem
GEWA music GmbH

VAROVÁNÍ
Při mimořádných událostech

• Digitální piano vypněte, nebo odpojte ze zásuvky v případě, že:

-  Dojde při hře k výpadku el. proudu

-  Když digitální piáno vykazuje neobvyklý zápach, nebo kouř

• V těchto případech nechte bezpodmínečně digitální piano prověřit u prodejce
GEWA music GmbH

Požární ochrana

• Svíčky, popřípadě olejové lampy se mohou převrhnout a způsobit požár.

• Nikdy neodkládejte hořící předměty na digitální piano!

6
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CE-ZNAČENÍ

ŠKODY NA DIGITÁLNÍM PIANU

• Nevhodné elektrické napětí může digitální piano poškodit

• Digitální piano vždy provozujte (na štítku uvedené) s předepsaným napětím

• Používejte jen s dodaným kabelem.

• Nikdy kabel nepokládejte v blízkosti tepelných těles, zářičů.

• Kabel nadmíru nepřehýbejte / nelámejte přes sebe, vyhněte se jiným poškozením kabelu

• Kabel vždy pokládejte tak, aby na něj nikdo nešlapal, nezakopnul o něj a nejezdilo se
přes něj s jinými předměty

• Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel.

• Čas od času přípojku zkontrolujte, otřete jej od prachu, nebo nečistot

POZOR

Vzniklé škody na digitálním pianu bouřkou

• Při bouřce může nastat elektrické přepětí, které poškozuje elektrická zařízení

• Při bouřce, nebo delším nepoužívání digitálního piana kabel odpojte z el.zásuvky.

CE-ZNAČENÍ

Toto zařízení splňuje požadavky evropské směrnice: Directive 2014/53/EU

EN55020:2007+A11:2011

EN55024:2010

EN55032:2012

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN301489-17:V2.2.1

EN301489-17:V3.2.0

EN62479:2010

EN300328:V2.1.1

Soulad se směrnicí zobrazen/potvrzen pomocí CE-značení na přístroji. Prohlášení o

souladu naleznete na následující adrese:

LIKVIDACE

Vysloužilé digitální piano odvezte na místo sběrného odpadu (např.sběr elektroodpadu).

Vedle vyznačené označení znamená, že se tento přístroj nesmí likvidovat s běžným
domácím odpadem. Dle zákona o elektrických přístrojích je každý povinen dopravit
přístroj na dané sběrné místo s elektroodpadem.

Správným odvozem elektro odpadu se podílíte na zachování životního přostředí.
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2 OBSAH BALENÍ

Než začnete se samotnou montáží, důkladně dle přiloženého návodu zkontrolujte, zda
balení obsahuje veškeré tyto součásti.

OBSAH BALENÍ



3 NÁVOD PRO MONTÁŽ

V tomto návodu se dozvíte, jak odborně sestavit digitální piano.

Pro montáž budete potřebovat:

• Křížový šroubovák č.2
• Další, druhou osobu

Pevné dotažení šroubů prosím proveďte až v momentě, kdy je digitální pianokřížových
sestaveno v konečném stavu.

Takto sestavíte Vaše nové digitální piano:

UPOZORNĚNÍ
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Pozice Popis Ks

1 1

1a 1

1b 1

2 1

3 1

4 Levá stěna piana 1

5 Pravá stěna piana 1

6 Kryt pro Subwoofer 1

7 Kabel sítě 1

8a 2

8b Křížové šrouby M6 x 30 6

9a Křížové šrouby s odpruženým kroužkem a podložkou 6

9b Křížové šrouby - šrouby do dřeva 3,5 x 16 4

10 Seřizovací šroub pedálu 1

11 Kabel pedálu (4 pin) 1

12 Subwoofer kabel (5 pin) 1

13 1

14 Quick Start průvodce 1

nezobrazeno Spony pro kabel

NÁVOD PRO MONTÁŽ

Odklad pro noty

Kryt klaviatury

Křížové šrouby M6 x 16

Závěs sluchátek + křížové šrouby M6 x 16

Hrací ,,stůl"

Zadní deska nástroje

Deska pro pedál

1.   Do spodní desky pedálu zašroubujte šroub (10), pro odpovídající závit

2.   Pomocí křížových šroubů (8B) upevněte boční desky (4 a 5) zároveň s deskou pro pedál
a subwoofer.

2
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3.  Pomocí kovových ,,vinglů" upevněte zadní desku nástroje (křížové šrouby 9A a 9B) na/do
desky pro pedál/subwoofer.

4.   Na již sestavenou část rovnoměrně usaďte hrací stůl nástroje (1). Kovová vedení bočních
desek musí zapadnout do kolíků protistran. Bočně montované úhlové vingle musí zapadnout
do frézovaných drážek hracího stolu nástroje (1).

5.   Upevněte kompletní hrací stůl 2x šroubem M6 x 16 (8A) a 2x šroubem M6 x 30 (8B).

6.   Do odpovídajících žděří pedálu a hracího stolu zapojte kabely pro pedál a Subwoofer (11

a 12).

NÁVOD PRO MONTÁŽ
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7.   Nyní upevněte kryt pro Subwoofer (6). Na jej na/pomocí předních lišt (4 a 5).suňte
Pro tento krok není potřeba žádných šroubů. Upevnění je čistě magnetické.

8. Na levou spodní část hracího stolu (1) nyní přišroubujte uchycení pro sluchátka (křížové

šrouby 13).

9. Na zadní straně zapojte kabel sítě (7) a ten následovně upevněte sponou pro kabel
(součástí zásilky).

10. Až se rozhodnete, kam Vaše digitál piano umístíte, je nutné vytočit spodní, aretační šroub

podpěry (10) pod deskou pedálů (3). Vytočte šroub do pozice, kdy se dotkne podlahy a pevněji

jej dotáhněte.

11.   Dle zobrazení sestavíte odkladovou desku pro noty
(1A).

NÁVOD PRO MONTÁŽ



OTEVŘENÍ KRYTU KLAVIATURY

Pro otevření / zavření krytu klaviatury prosím vždy použijte obě ruce.

Dle směrových šipek kryt vysuňte a pro zavření postupujte opačným způsobem.

NÁVOD PRO MONTÁŽ

POZOR
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ZAČÍNÁME
FUNKČNÍ KLÁVESY

4 PRVNÍ KROKY

Seznamte se nyní s ovládacími prvky Vašeho digitálního piana.

4.1

OVLÁDACÍ PRVKY VAŠEHO DIGITÁLNÍHO PIANA

Vaše GEWA D-piano obsahuje tyto ovládací prvky:

Odkladová deska pro noty

Ovládací panel
Náhled A

Volume regulátor
On/Offvypínač
Náhled A

Reproduktory

Pedály
Náhled B

Vstupy pro sluchátka
USB port
Odklad pro sluchátka

LED ukazatel
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4.2 OVLÁDÁNÍ / DOTYKOVÝ DISPLAY

Náhled A Dotykový display

Oblíbené zvuky

1 Lišta, nabídka symbolů

2 Favorité / oblíbené

3 Zvuky

4 Player / Recorder

5 Metronom

6 Nastavení

7 on/off - zap./vyp.

8 Regulátor hlasitosti

on/off

8

volume

ZAČÍNÁME
FUNKČNÍ KLÁVESY

Zobrazuje informace pro nastavení D-piana a další
možnosti navigace voleb, předvoleb.

Po zapnutí nástroje se nabízí 4 favorité (sounds). Dotykem
aktivujete jednoho z nich. Dlouhým podržením můžete
stávající volbu změnit za nového favorita.

Nabídne přístup na všechny volby Vašeho D-piana.

Ukazuje 4 konfigurace nejvíce používaných předvoleb.

Nabízí kompletní předvolby zvuků/sounds Vašeho D-piana.

Funkce ukazuje aktuálně hrané, nebo nahrávané volby.

Volba metronomů.

Kompletní nabídka veškerých nastvení D-piana.

Slouží pro zapnutí/vypnutí piana. Pro vypnutí nástroje
tlačítko držte po dobu 3 sekund.

UPOZORNĚNÍ: tlačitko není nutné pevně stlačit, stačí
jemné dotknutí.

Nastaví hlasitost Vašeho GEWA digital piana.

UPOZORNĚNÍ: před zapnutím piana se doporučuje
regulátor nastavit na maximálně střed ukazatele.



PRVNÍ KROKY

Náhled B
Forte pedál ( pravý )

Tlumící / Sustain pedál - simuluje ovládání struny dusítkem.
Každá struna je vybavena dusítkem, jež zastaví chvění struny
a tím utlumí její zvuk.

Je propojen s dusítky, která se při sešlápnutí pedálu zvednou
ze strun a zvuk pokračuje  - dochází k přeznívání tónů.

S tímto pedálem je možná tzv.částečná - pedálová hra.

Piano pedál (levý)

Piano pedál (tichý pedál) - simuluje přenos klavírní mechaniky
blíže ke strunám. To umožní zvuku vašeho D- piana být tišší
a měkčí.

Sostenuto pedál (prostřední)

Sostenuto pedál  - simuluje ovládání dusítek, ovšem ne
všech, ale pouze těch, jež byly zvednuty při hře ve chvíli
sešlápnutí pedálu. Prodlužuje tak délku jen těch tónů,
které zněly v momentu sešlápnutí.

PŘIPOJENÍ PEDÁLŮ

VSTUPY HRACÍHO STOLU/piana4.3

Přehled

15

A

Vstupy 11 + 12
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A1 USB IN/OUT

A2 Výstupy sluchátek

Náhled A

A1

A2

C1 LINE IN

C2 LINE OUT L/R

C3 MIDI IN/OUT

C4 USB-B vstup

C5 Kabel sítě

C5C4C1 C3
C2

Vstup 3,5 mm pro připojení externího zařízené ( např.MP3 )

PRVNÍ KROKY

Slouží pro připojení USB-sticks, nebo dalších USB

Připojení, až pro 2 sluchátka (6,3mm konektor)

Vstup je rozdělen do stereo kanálů L(levý) a R(pravý). Propojte
je s dalším zařízením (zesilovač, nahrávací zařízení) -  6,3 mm.

Propojejí D-piana s Vaším počítačem (PC).

Zapojení,vstup kabelu sítě.

Připojení MIDI zařízení.

VSTUPY/VÝSTUPY
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5 OVLÁDÁNÍ

LIŠTA SYMBOLŮ

Favorité

Strana 17

Zvuky

Strana 18

Hudba

Strana 24

Metronom

Strana 29

Nastavení

Strana 30

5.2 FAVORITÉ

OVLÁDÁNÍ

LIŠTA SYMBOLŮ

5.1

Na dolní straně displaye je umístěna lišta symbolů, která nabízí přístup do všech funkcí
Vašeho digitál piana. Kliknutím na symbol se otevře další nabídka funkcí.

Po zapnutí D-piana je zobrazena nabídka funkcí
,,Favorité/Oblíbené". Konkrétně čtyři nástroje,
které jsou po zakliknutí ihned aktivní.

Tato volba je volně před-nakonfigurována a jedná
se o nejpoužívanější nástroje při zapnutí.

Pro záměnu za Váš jiný nástroj jednoduše ten,
který chcete nahradit podržte po dobu cca.1
sekundy. Hned poté se nabídne seznam nástrojů
pro novou volbu ( podívej kapitola 5.3. výběr
předvoleb) Zvolte jedn z nich a kliknutím na volbu
,,OK" novou předvolbu potvrdíte. Nástroj lze ihned
vidět na náhledu ,,Favorité/Oblíbené". Pokud tak
nechcete učinit, klikněte na možnost přerušit.
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OVLÁDÁNÍ

5.3 ZVUKY

VOLBA NÁSTROJŮ

ZVUKY

Ovládací symbol ,,Sounds" obsahuje všechny
předvolby nástrojů Vašeho D-piana, také dále
nastavení efektů a kombinace funkce ,,Modus".

Nástroje/Předvolby jsou rozděleny do kategorií,
jako jsou ,,Piano", ,,E-Piano",,Strings"...atd.

Na horní části displaye volbou šipek (levá/pravá) změňte volbu kategorie. V dolní části
displaye je již nabídka příslušného nástroje/zvuku. Po volbě zakliknutí je ihned aktivní a
modře uložen/zobrazen.
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5.4 EFEKTY

5.4.1 VOLBA NÁSTROJŮ

OVLÁDÁNÍ

EFEKTY

Ovládací symbol ,,Sounds" obsahuje všechny předvolby nástrojů Vašeho D-piana, také dále
nastavení efektů a kombinace funkce ,,Modus".

Nástroje/Předvolby jsou rozděleny do kategorií, jako jsou ,,Piano", ,,E-Piano",,Strings"...atd.

Na horní části displeje volbou šipek (levá/pravá) změňte volbu kategorie. V dolní části
displeje je již nabídka příslušného nástroje/zvuku. Po volbě zakliknutí je ihned aktivní a
modře uložen/zobrazen.
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OVLÁDÁNÍ

EFEKTY

5.4.2 REVERB

Room 1

Room 2

Stage

Hall 1

Hall 2

Hall 3

5.4.3 MODULACE EFEKTŮ

Chorus

Tremolo

Pan Tremolo

Phaser

Rotary

Hall (nebo Reverb) efekt simuluje zvuk místnosti, prostoru. Volbou parametru ,,Typ" zvolíte
simulace místnosti/prostoru.

Zní jako místnost se standardně osazeným nábytke.

Simulace větší místnosti.

Zní jako hra na jevišti.

Zní jako malý koncertní sál.

Zní jako střední velikost koncertního sálu.

Zní jako velký koncertní sál.

Parametr ,,volume" reguluje hlasitost Hall-efektu s poměrem ,,suchého" zvuku.

Parametr ,,duration/doznít" nastavíte doznívání simulace Hall-efektu. Delší ,,časový" Hall
nabídne větší zvuk místnosti.

Pro volbu ZPĚT do nabídky ,,Volba zvuku", potvrďte jednu ze dvou voleb na dolní straně
displayer. Potvrzením volby ,,OK" uložíte nastavené informace/volby až do doby, kdy Vaše
D-piano vypnete, nebo jiné, další nové volbě. Volba ,,Cancel" přeruší všechny nastavené
hodnoty a vrátí Vás do předešlého náhledu.

Efekty ,,Fx" nabízí následující modulace efektů:

efekt, který originál zvuk zdvojí a lehce periodicky ,,rozladí". Vhodná
modulace pro plný zvuk syntetických zvuků. U klasických nástrojů, jako na
příklad klavír může být nejasný, nepřirozený zvuk.

efekt, který periodicky mění hlasitost jednoho zvuku/nástroje.

pomocí ,,Tremolo" zle měnit hlasitost mezi levým a pravým
reproduktorem/stranou D-piana.

je periodický posun polohy zvuku/nástroje.

simuluje zvuk reproduktoru, který rotuje.

Parametr reguluje poměr suchého zvuku a efektového podílu.,,Dry/Wet"

Parametr nastaví rychlost modulačního efektu.,,Rate"

Pro volbu ZPĚT do nabídky, potvrďte jednu ze dvou voleb na dolní straně displayer.
Potvrzením volby uložíte nastavené informace/volby až do doby, kdy Vaše D-piano,,OK"
vypnete, nebo jiné, další nové volbě. Volba přeruší všechny nastavené hodnoty a,,Cancel"
vrátí Vás do předešlého náhledu.
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5.5

Linear

Brilliant

Concert

Damped

User

Treble

Hi-Mid

Lo-Mid

Bass

OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ ZVUKU (EQ)

„EQ" blok slouží pro zvukové sladění reproduktorů a je vždy nezávisle aktivní od zvolené
předvolby. Nabízí se různé přednastavené volby a jedna volná:

Regulace zvuku je neutrálně nastavená.

Vysoké podíly zvuku jsou výsledkem brilantního zvuku.

Plný zvuk s kontrastem vysokých a basových poloh.

Méně ostrý zvuk, kde jsou tlumené vysoké polohy.

Vlastní volba s automatickým uložením.

Parametry pro vlastní nastavení:

Regulace hlasitosti vysokých poloh od +/-12dB. Posunutím regulátoru
vpravo výšky nastavíte hlasitěji. Posunutím regulátoru vlevo výšky nastavíte
méně hlasitěji, jsou tlumené.

Regulace hlasitosti horních středů.

Regulace hlasitosti dolních středů.

Regulace hlasitosti basů.

Volba přednastavených EQ parametrů i ,,vlastní" volba zůstává aktivní, až do vypnutí
D-piana (podívej str.31).

OVLÁDÁNÍ ZVUKU (EQ)
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5.5.1 COMBINACE

TIP

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ ZVUKU (EQ)

V modu ,,Kombinace" lze kombinovat až 3 různé zvuky. Například pro rozložení na klaviatuře
,,levá ruka kontrabas" a ,,pravá ruka piano", nebo např. kombinace piana a podkladu
smyčců.

Pro nastavení kombinace zvolte na liště symbolů ,,Zvuky", až do nabídky ,,Kombinace". Zde
zvolte vlastní nastavení kombinace nástrojů. Delším stisknutím se otevře nabídka, další
náhled na 3 volby/pole.

Každé z těchto 3 polí může přiřadit svůj vlastní nástroj (Layer). Stisknutím a podržením volby
otevřete nabídku volby zvuků/nástrojů. Zvolte nástroje a vyzkoušejte, jak kombinace spolu
zní. Pro potvrzení předvolby stiskněte ,,OK" , popřípadě volbu ,,CANCEL".

V náhledu ,,Kombinace" lze Layer krátkým dotykem zapnout/vypnout. Slouží k
rychlému ovládání během hry (přidání/odstanění).
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OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ ZVUKU (EQ)

Dotykem na název kombinace (horní část displaye), je nabídka ,,Dialog", která slouží pro
vlastní název kombinace. Zadejte zde vlastní název kombinace a volbou ,,OK" potvrďte,
nebo ,,CANCEL" volbu opustíte.

Zvolená kombinace vzuků (Layer) zní vyrovnaně hlasitostí a dynamikou. Pro nastavení
jiného poměru zvuku a dynamiky stiskněte ,,ozubené kolo" vedle zvuku/nástroje, kterého se
to týká. Otevře se nabídka ,,Layer Editor".

V horní části obrazovky je nabídka třech Layer voleb pro editaci. Opakovaným dotykem
Layer propojíte. Vedle vidíte, který zvuk je zvolen . I v tomto náhledu lze měnit,,Layer"
zvuky/nástroje.

Pomocí prostředního náhledu obrazovky zvolte oblast klaviatury, kde bude,,Layer Editor"
nástroj znít. V políčku ,,highest key" potvrďtě volbu . Tato modře označená nyní čeká,,learn"
na Váši volbu polohy. Zahrajte nyní na klaviatuře nejvyšší tón a piano ho ihned rozezná a
uloži jako koncové rozhraní.

V políčku stiskněte volbu a na klaviatuře stiskněte, zahrajte nejnižší,,lowest key" ,,learn"
tón. Nástroj ho ihned rozezná a uloží.

Oblast klaviatury vybraného Layer je nyní modře vyznačena.

Volbou a lze definovat oblast, ve které má nástroj hrát.,,velocity max" ,,velocity min"
Nabídne Vám např. při jemném dotyku klávesy hrát jiný zvuk/nástroj, než při větším úderu
klávesy.

Parametrem lze posunout aktuální oktávu. Nastavením např. 2, celou oktávu,,Octave"
posunete o 2 oktávy výše. Skvělá volba např. při hře pravé ruky, kde zní poloha velmi nízko
a je zapotřebí ji posunout výše, ale pravá ruka zůstává v aktuálním nastavení.
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5.6 MUSIC

5.6.1 USB

OVLÁDÁNÍ

MUSIC

Volbou nastavíte, zda má aktuální ,,Layer" na pedály reagovat, či ne. Můžeme zde,,Pedals"
nastavit kombinci, kde pravá oblast klaviatury na pedál reaguje a levá oblast klaviatury
obsahuje bas, který na pedál nereaguje.

Volbou smažete přiřazený zvuk/nástroj aktuálního ,,Layer" a vrátí D-piano na,,Delete"
standardní nastavení. Nad vyznačenou klaviaturou je volba 3 polí, která vyznačují oblast
Layer. Aktuálně zvolený je označen modře.

Pod vyznačenou klaviaturou se nachází regulátor hlasitosti. Tento reguluje kompletně
zvolené volby kombinací.

Potvrzením tlačítka potvrdíte všechny kombinace a vrátíte se do náhledu kombinace.,,OK"
Volbou ,,Cancel" všechny kombinace zrušíte a vrátíte se do náhledu kombinace.

Volbou ,,Noty", dolní oblast obrazovky vstoupíte do nabídky ,,Music", která slouží pro
nahrávání a přehrávání hudebního díla. Pro volbu ,,Modi" se v horní části obrazovky nachází
5 symbolů:
USB - Lessons - Demos - Recordings - Recorder. Aktuálně zvolený symbol je vyznačen
modře.

Připojením USB s hudebními skladbami, tyto
lze na D-pianu přehrávat. UP400 přehrává
následující formáty *.wav, *.mp3, *.mid.

V náhledu obrazovky pod 5 symboly se
zobrazuje aktuálně přehrávaná skladba.
Dotykem se zobrazí náhled na USB a jeho
seznam skladeb.

Modrý ukazatel zobrazuje aktuální délku
přehrávané skladby.

Levá modrá část, je již přehraný čas a pravá
prázdná část je zbývající délka skladby do
konce.

Pod touto lištou se nabízí další
volby/ukazatele.

Posuvným ukazatelem (dolní část obrazovky)
nastavíte hlasitost aktuálně přehrávané
skladby. Celková hlasitost D-piana je
zachována.
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5.6.2 LEKCE

1 - Lekce

1

2

3

4

5

OVLÁDÁNÍ

MUSIC

Pamět UP400 obsahuje volby hudebních děl a
cvičení, které jsou ve speciálním formátu a
umožní nezávislou hru levé a pravá ruky, např.hru
do aktuálně puštěné skladby. Lze měnit i rychlost
skladby a tím přizpůsobit technickou možnost
vlastní hry. Funkce ,,Loop" umožní hru stálého
opakované pasáže hudebního díla, např.pro
procvičování obtížných částí.

Volbou funkce ,,Lessons/lekce" a volbou
hudebního díla se zobrazí aktuální přehravač
USB a dodatečná pole funkcí ovládání.:

Horní display pole ukazuje název lekce ,,Lesson". Pokud je pole prázné, není aktivní žádná
Lesson. Pro aktivaci jedné z nich, stikněte jedno pole a vstoupíte do nabídky. Levým/pravým
kurzorem zvolte úložné místo pro Lesson Book. Pod touto nabídkou jsou zobrazeny jednotlivé
Lesson, které obsahuje Lesson Book. Kliknutí na ni je ihned aktivní a připravena pro přehrání ,
včetně všech horních funkcí. Pokud chcete uložit novou Lesson Book, postupujte prosím
následovně:

Uložte novou Lesson Book ( jsou data s
ozančením *GWL. ) z Vašeho PC na USB. Tento
vložte do Vašeho D-piana.

Ve volbe Lesson modus klikněte na (viz.obr.)
modrý symbol. Kurzorem zvolte místo úložitě,
kam chcete nově nahraná data uložit. Pokud se
zde nachází již nějaká předchozí Lessons data,
budou automticky přehrány a uloženy.

Nyní klikněte na středové pole textu. Vlevo
nahoře se ukáže USB symbol. V dolní části
obrazovky nyní vidíte všechny Lessons Books,
které Váš USB obsahuje. Kliknutím na Lesson
Book bude uložen na dříve určené místo pro
uložení. Zobrazí se hlášení ,,Loaded/uloženo".
Nabídka nyní ukazuje aktulně uložené nové
Lessons.
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2 - Funkce Loop / smyčka"

3 - Ruční volba

4 - Hlasitost

5 - Tempo

OVLÁDÁNÍ

MUSIC

Funkce smyčka ,,Loop", slouží pro opakované přehrávání jednoho místa opakovaně a tím
například procvičování. Stiskněte tlačitko ,,Start" v místě, kde chcete začít opakované
přehrávání a v místě, kde chcete aby smyčka končila, stiskněte volbu ,,End". Tím máte aktivní
místo od - do. Před každým opakováním se aktivuje metronom.

Posuvný regulátor mezi oběma ,,ručními symboly" reguluje poměr hlasitosti mezi levou a
pravou rukou. Kliknutím na levý, nastavíte hlasitost pro levou ruku, kliknutím na pravý,
regulujete hlasitost pravé ruky. Pro aktivace na obě ruky zpět, posuňte regulátor zpět do
středu.

Střední posuvný regulátor slouží pro změnu hlasitosti přehrávané skladby.

Dolní posuvný regulátor mění rychlost tempa sklaby.
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5.6.4 NAHRÁVÁNÍ

.

5.6.3 DEMO

OVLÁDÁNÍ

MUSIC

V modu ,,Demo" jsou uložena hudební díla, která demonstrují výrazně zvuky/skladby
D-piana UP400. Funkce jsou identické USB modu, podívej strana 24.

Volba nahrávání slouží pro přehrání aktuálně nahraných skladeb. Nabízí stejnou funkci,
jako volba ,,Lesson". Aktuálně nahranou skladbu můžete ovlivnit např. tempem, smyčkou a
podílem levé a pravé ruky. Podívej na str. 28 (recorder mode) a str. 25 ( lesson mode).
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5.6.5 RECORDER

1

2

3

4

5

6

OVLÁDÁNÍ

MUSIC

Slouží pro nahrávání Vašeho hudebního díla.

1 - Player/Recorder - nabídne funkci mezi nahráváním a přehráváním ( popsáno kapitola 5.6 ).

2 - Title - volby 4 interních míst úložiště. Kliknutím na generovaný název (střed) se otevře pole pro zadání názvu
Vaší nahrávky.

3 - Tempo and Metronome - levým symbolem aktivuje metronom. K tomu si můžete navolit tempo. Pravý symbol
aktivuje odpočítávání. Vždy před začátkem nahrávky metronom určí Vámi nastavené tempo a to dva takty předem.

4 - Transposition - tato funce nabídne transponování a to po půltónech na klaviatuře. Například nastavení +3,
nastavíte malou tercii.

5 - Record/Playback and track selection - tímto symbolem aktivujete nahrávku. Prvním dotykem na klávesu se
skladba spustí. Pro ukončení nahrávání skladby opět stiskněte Record a skladbu ukončíte.

Oba symboly ruky slouží pro volbu dvou nezávislých nahrávacích stop. Například vhodné pro nahrávání levé a poté
pravé ruky. Zvolte symbol levé ruky a jak popsáno nahoře nahrajte. Pusťe nahrávku a nahrajte nyní do ní skladbu
pravou rukou.

Skvělý způsob, jak např.nahrát smyčcové podklady pro budoucí hlavní skladbu.

6 - Save recordings - chcete nahrávku uložit na USB ? Použijte tedy funkci ,,save recording". Nyní zvolte místo pro
uložení skladby a potvrďte ,,OK".

Pro pozdější rychlý vstup na tuto nahrávku použijte symbol ,,NOTA" - USB.
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5.7

1

2

3

4

5

6

OVLÁDÁNÍ

METRONOMY / RYTMY

METRONOMY / RYTMY

Metronom složí jako pomoc pro udání rytmu (při hře, cvičení). Mimo jiné Vaše UP400
obsahuje funkci rytmů pro doprovody různých hudebních stylů.

1 - Meronomy/Rytmy
Slouží pro přepnutí mezi metronomem a rytmem.

2 - Tempo indication
Klasická literatura pro klavír obsahuje názvy temp, dle jejich rychlosti. Kurzorem zvolte
temto. Vaše D-piano automaticky název rozpozná a přiřadí k němu rychlost a hodnotu
tempa.

3 - Tempo
Ukazuje numerickou hodnotu tempa za 1 minutu (BPM). Dotykem na tuto hodnotu a
posunutí nahoru/dolů změníte rychlost tempa a jeho hodnotu.

4 - Time Signature
Opakovaným dotykem na tuto volbu můžete měnit jednotlivé druhy taktů (standardně je
nastaven 4/4 ).

5 - Metronome Start/Stop
Volbou symbolu,,Play" aktivujete metronom. Opakovaným dotykem jej vypnete.

6 - Volume
Posuvný regulátor mění hlasitost metronomu. Celková hlasitost piana je nezávisle
nastavena a zůstává stejná.
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5.8 NASTAVENÍ

Jazyk Jazyk

Display

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ

Dotykem na ozubené kolečko vstoupíte do Menu-nastavení Vašeho UP400. V oblasti
,,Virtual Piano Technical" najdete všechny ,,Nastavení", které se pojí se zvukem a laděním
Vašeho D-piana. Dotykem na ,Settings/Nastavené" se Vám otevře nabídka všechn
základních nastavení nástroje.

Volby jazyka pro všechny funkce D-piana.

Osvětlení pozadí

Spořič obrazovky

Reguluje světlost displaye.

Po určité době se display D-piana sám
vypne, aniž by Vás to omezilo při hře.
Pokud je spořič obrazovky aktivní, dotkněte
se displaye a pokračujte ve volbách,
nastavení.
Pro deaktivace spořiče obrazovky - posuňte
regulátor vlevo.

Kalibrace Aktivuje display kalibraci. Aktivujte ji pouze
v případě, pokud by dotekové ovládání
obrazovky nefungovalo a nastaly
problémy.

Firmware Ukazuje verzi instalované Display-Firmware.
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Nastavení sítě / Reset

Informace o pianu Model

Firmware

MIDI

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ

Automatické vypnutí

Začáteční nastavení (Start)

Firemní nastavení

V nastaveném čase se D-piano automaticky
vypne. Pro deaktivaci funkce stikněte levý
kurzor do doby, než se zobrazí ,,off".

Řídi poměr při zapnutí piana:
,,Firemní nastavení" - po každém vypnutí
uvede nástroj do firemního, dodaného
nastavení. Volba ,,Last" - spustí D-piano vždy
v nastavení, ve kterém byla daná funkce,
volba vypnuta.

Reset piana nastaví všechny funkce do
původního, firemního nastavení.

Zobrazení specifických dat pro
,,vyhodnocení"  D-piana.

Sériové číslo

Output kanál

Lokální kontrola

Zvuková banka

Zasláním MID-dat tato volba uloží MIDI
kanál na předvolbu 1-16.

V nastavení ,,off" jsou hrané tóny na
klaviatuře reprodukovány před MIDI, dále ale
nepřenášeny na interní zvuk nástroje. Tato
funkce je velice užitečná při použití dalšího
nástroje, nebo nahrávací program, aniž by
samotné D-piano vydalo jakýkoliv vlastní
tón/zvuk.
Ve standardní nastavení ,,on" je klaviatura
přímo spojena s interní produkcí zvuku.

Změna programu

Piano modus

Při nastavení funkce ,,on" nastává přenos
signálu přes MIDI, změna zvukového
nastavení. Při nahrávání s počítačem
(změnou programu) lze přepnout produkci
zvuku.
Při nastavení funkce ,,off" tento signál není
vyslán.

Při zapnutém Piano-Modu, jsou na kanálech
1 a 2 MIDI a piano efekty (rezonance strun)
reprodukovány, pokud je vybraná piano-
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Bluetooth

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ

Nastavení hlasitosti Audio vstup - hlasitost

Audio vstup - Reverb (Hall)

Maximální hlasitost
sluchátek

Spojení

Reguluje hlasitost externího zařízení, které je
připojeno na LINE vstup, nebo je spojen s
Bluetooth.

Reprodukce externího zařízení je přehlušena
Hall-efektem. Tento parametr reguluje tuto
hlasitost.

Otočením regulátoru vpravo hlasitost
sluchátek přidáváte, pokud vlevo, opačně
hlasitost ubíráte.

Aktivní Bluetooth zahájí spojení s externím
zařízením. Na displaye D-piana zadejte
zobrazený kód. Pomocí Bluetooth jsou nyní
aktivní audio-sygnály zařízení.

VIRTUÁLNÍ PIANO TECHNIKA

Úder / hra na klaviaturu

Ladění

Křivka úderu

Hammer Tip / hlava kladívka

Hodnota polovičního pedálu

Úroveň Una Corda

Transponování

Ladění

Křivkou úderu se mění chování dynamiky.
Volbou ,,Light"1 a ,,Light"2 nemusíte při hře
na klaviaturu vynaložit velký úder. Při volbě
,,Hart"1 a ,,Hart"2 musíte na klaviaturu
vynaložit větší úder.

Charakter kladívkové hlavy akustického
piana je určena pro bohatost horních tónů.
Tvrdší charakter kladívkové hlavy dodává
tónu více brilance.

Zde určíte bod, kde začne ,,půl-pedálová"
funkce.

Zde určíte jak silný vliv bude mít levý pedál
(Una Corda Pedal) na Vaši hru.

Zde nastavíte výšku tónu Vašeho D-piana,
až o 12 půl-tónů (zvýšit/snížit).

Nastevní celkového ladění D-piana. Například
pro přizpůsobení se dalšímu, jinému nástroji.
Základní výška ladění je 440Hz.
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Temperament

Root Note

Piano Noises String Resonances

Damper Resonance

Calibrace Calibrace

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ

Zde lze přizpůsobit temperované ladění
Vašeho D-piana a tím přizpůsobit hru
např.velkých hudebních děl.
Speciálně se nabízí např pro Harpsichord-
Sound:
- Equal: stejně kmitající ladění (standardní
ladění u moderních klavírů).
- Pythagorean: systém ladění na bázi kvint.
Vhodné pro antickou a středověkou hudbu.
- Pure Major: čisté ladění pro modální hudbu,
například klasickou indickou hudbu.
- Pure Minor: čisté ladění pro modální hudbu
v Moll.
- Meantone: středo-tónové ladění s bází
čistých tercií, vhodné pro Renesanční a
Barokní hudbu.
- Werck III: temperovaný ladící systém,
inspirace cyklu J.S.Bach ,, Temperovaný
klavír".
- Kirnb. III: temperované laděné, používané
pro barokní varhany.

Ve volbě MENU-Root Note je definován
základní tón temperovaného ladění. Volbou
např. čistého Dur ladění a pokud je skladba v
E-Dur, bychom měli základní tón posunout na
E.

Kmit strun několika tónů akustického klavíru
jsou při úderu kladívka nepřímé úderu. Tyto
vlastnosti Vašeho GEWA D-piana jsou
převzaty formou simulace. Je zde ale
možnost je měnit na jejich intenzitě.

Jak již popsáno efektem ,,nahoře", při
sešlápnutém pedálu se projevují značné
rezonance, které simulují plný, mohutný
zvuk místnosti. Také tento fenomén je na
GEWA D-pianu simulován a můžeme ho
měnit intenzitou.

Vyvolá na Display volbu pro kalibraci každé
jednotlivé klávesy. Podívej na kapitolu
,,Kalibrace klaviatury".
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6

6.1

6.2

6.3

6.4

UPOZORNĚNÍ

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zde se dozvíte více ohledně připojení na Vaše digitál piano.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ ZESILOVAČE

Konektorem 6,3 mm se připojte na jeden ze vstupů pro sluchátka ( dolní strana hracího
panelu).
Po zapojení do jednoho z konektorů je hlasitost Vašeho D-piano automaticky
deaktivována a zvuk přenášen do sluchátek. Po vytažení konektoru sluchátek je zvuk
D-piana opět aktivní.

Na Vašem D-pianu se nabízí volba připojení dalšího přehrávacího zařízení, jako např. CD,
nebo MP3 Player. Užitečná volba pro nastudování skladby. Zvuk je přenášen do
reproduktorů D-piana, při zapojení sluchátek je zvuk přenášen přímo do sluchátek. Poměr
hlasitosti přehrávané skladby a Vaší hrou lze nezávisle na sobě regulovat a to parametrem
INPUT VOLUME.

Pokud je hlasitost Vašeho D-piana pro Vás nedostačující, máte na výstupu LINE OUT ( dolní
strana hracího panelu ) možnost připojení dalšího zesilovače.

PŘIPOJENÍ PC

Na dolní straně hracího panelu máte možnost vstupu USB-B a připojení pro PC.
Takto připojíte PC do D-piana:

1. Vypněte Vaše D-piano a PC (počítač).

2. Vhodným USB kabelem propojte D-piano s Vašim PC.

3. Nyní zapněte D-piano a Váš PC.

GEWA D-piano automaticky rozezná Váš PC (výměnou Softwate dat). Rozpoznání těchto
dat je užitečné, např.pokud chcete editovat nahrávací program.

Po připojení uvidíte na Vašem PC přenost dat GEWA D-piana, které ukazují MIDI
a kontrolní data.

UPOZORNĚNÍ
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6.5 BLUETOOTH AUDIO

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Bluetooth Audio spojí téměř každé zařízení s GEWA D-pianem.

UPOZORNĚNÍ

Pro Bluetooth připojení postupujte následovně:

1.  Na liště SYMBOLY stiskněte ozubené kolečko.
2.  Zvolte volbu ,,Settings/Nastavení".
3.  Kurzorem vpravo několikrát volte, až do zobrazení ukazatel Bluetooth.
4.  Potvrďte na ,,Connect/Spojit".

Nyní je Vaše D-piano zobrazeno na koncovém zařízením jako ,,GEWA Digital Piano".

Nyní se s GEWA Digital Piano můžete spojit. Použijte prosím PIN kód: 4392 (GEWA)

Audio data jsou přehrávána připojeným zařízením. Pro změnu hlasitosti použijte volbu
,,Input Volume" ( Nastavení = Hlasitost nastavení).
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DŮLEŽITÉ

TABULKA NÁZVŮ/POJMŮ

7 UŽITEČNÉ VĚDĚT

V této tabulce bychom Vás rádi seznámili s názvy, které obsahuje tento návod.

TABULKA NÁZVŮ/POJMŮ

Název Definice
Musical Instrument Digital Interface ( Digitální interface pro hudební
nástroje ). Je přenos hudebních dat/informací mezi elektronickými přístroji
jako Digitální Piano, Keyboard, Synthesizer, Drum-computer nebo také
PC, respektivě Lap Top. Pro výměnu těchto dat/informací - potřebují tyto
nástroje/Computery MIDI připojení/vstup. Existují různé MIDI připojení s
různými funkcemi: MIDI-IN (Vstup), MIDI-OUT (Výstup) a MIDI-THRU.
Příklad: Při stisknutí klávesy na digitálním pianu dochází k ,,vydání“
malých datových paketů na MIDI-Výstupu (MIDI OUT).Tyto datové pakety
obsahují informace ohledně výšky tónu, síly úderu a délky stisknutí
klávesy. Vydané datové pakety mohou být např. zobrazeny na počítači,
uloženy, přehrány a rovněž mohou být zobrazeny na obrazovce formou
notového zápisu.Aby
mohla být MIDI data přehrána, musí se nejdříve přeposlat na MIDI-nástroj,
např.na Digitální Piano.

MIDI

General-MIDI (krátce GM) je standardem jednoznačně více než MIDI
standard.
GM specifikuje i samotný obsah - 128 programových míst / 24 zvuků.

GM

General MIDI
zvuky

Zvuky/tóny, nebo nástroje jsou přiměřeně zadané standardu General-
MIDI.

Reverb Zařízení simuluje akustiku v místnosti. Tato zvuková simulace je již pro
některé zvuky předkonfigurována - realný tón/zvuk.

Samples Samples - jsou tónové záznamy hudebního nástroje. Tóny/zvuky, které
jsou jednotlivě zaznamenány a uloženy. Jak zahrajete tón na klávese, tak
se i ozve v uloženém záznamu.

Polyfonie Polyphonie - je u elektronických nástrojů označení - kolik zvuků, resp. tónů
může být přehráno najednou. Čím více jich může být přehráno najednou
= tím více zvuky/tóny zní přirozeněji.

7.1
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CHYBA DIAGNOSTIKY A RYCHLÁ POMOC

Prodejce, kterému bylo digitální piáno zasláno, je povinnen při prodeji svému zákazníkovi
garantovat 2 letou záruku.
Uznání reklamace musí být vždy doloženo fakturou, nebo daňovým dokladem. Při
reklamaci se neuznává následovné: nevhodné zacházení a ovládání, uskladnění např. ve
vlhkém, mokrém prostředí.
V případě jakéhokoliv problému na Vašem digitálním pianu se neváhejte prosím obrátit na
Vašeho prodejce.

7.2 ZÁRUKA

DIAGNOSTIKA CHYB A RYCHLÁ POMOC

V případě zjištění závady můžete příčinu sami prověřit a rychle odstranit. Pokud příčinu
nezvládnete odstranit sami, prosím kontaktujte Vašeho odborného prodejce.

8

Možné chyby a jejich odstranění

Chyba Možná příčina Rychlé odstranění

D-piano nejde
zapnout.

Zvuk PRASKÁNÍ
při zapnutí/vypnutí.

Kabel síťového zdroje není
správně zapojen, popřípadě
zastrčen.

Zkontrolujte kabel zdroje sítě
a jeho připojení. Popř.jej
znovu vypojte a opět zapojte.

Toto se může při zapnutí/
vypnutí digitálního piana
stát a je dáno zdrojem sítě.

Během hry přístroj
vydává jiné/zvláštní
zvuky.

Příčiny pomocí jiných
el.zařízeních ( např.mobilní
telefon atd.)

El.přístroje vypněte,
popřípadě oddalte od
digitálního piana.

Zvuk/tón je příliš
tichý, nebo skoro
nelzeslyšet.

VOLUME regulátor je téměr,
nebo naprosto na poloze
„0“.
Jsou zapojeny sluchátka.

Nastavte VOLUME regulátor
více hlasitěji.
Sluchátka odpojte.

Nefungují pedály.
znovu zapojte.

Kabel pedálu není správně
zapojen.

Zkontrolujte správné
dosunutí konektoru do zdířky.
Popřípadě kabel vypojte a
znovu zapojte.
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9 TECHNICKÁ DATA

POPIS ÚDAJE

146.2 x 45.0 x 95.3 (111.3) cm

70 kg

max 140 Watt

Dynamika úderu 6 levels (Soft1, Soft2, Medium, Hard1, Hard2 and Constant)

Pedály Damper-, Sostenuto- and Piano Pedal

Zdroj zvuku GEWA music samples with 4 stereo layers

Polyfonie 256

Počet integrovaných
Sample zvuků

40

Zesilovač výkonu RSM
2x 30 Watt
2x 30 Watt
2x 15 Watt

Reproduktory
2x treble-speakers
2x midtone-speakers
2x bass-speakers

Funkce nahrávání integrated recorder with 8 tracks per storage space

Formát nahrávání StandardMIDI-file(Format0,SMF)

Vstupy

- power socket
- MIDI IN
- MIDI OUT
- LINE In
- LINE Out
- 2 x headphone sockets (6.3 mm jack)
- USB Type A
- USB Type B
- Sustain Pedal

TECHNICKÁ DATA

88 kláves, Concert Pianist, Graded Hammer Wood Keys

Rozměry Š x H x V
(s odkladem pro noty)

Hmotnost

Výkon

Klaviatura


