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Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali digitální piano od společnosti GEWA!
Vybrali jste si vysoce kvalitní digitální piano, které vám poskytne působivý zážitek.
působivý zvukový zážitek a poskytne vám spoustu potěšení.
Další funkce rozšiřují možnosti vašeho digitálního piana daleko za hranice klavíru.
nad rámec hry na klavír.
Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá!
Proto si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace a přesně je dodržujte.
a pečlivě je dodržujte. Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě
a předat návod k obsluze příslušnému uživateli.

1    BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1.1  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobce neodpovídá za zranění osob nebo škody na majetku způsobené 
nesprávným používáním spotřebiče!nesprávné používání spotřebiče!

igitální piano používejte pouze v souladu se zde uvedenými předpisy!

V tomto návodu k obsluze se pro identifikaci používají následující symboly
nebezpečí a pokyny.

UPOZORNĚNÍ

Úroveň nebezpečí Symbol Význam Definice

Vážná zranění VAROVÁNÍ
vážná až smrtelná zranění v případě

nerespektování

Vážná zranění způsobená

zásahem elektrického proudu
VAROVÁNÍ

Dodatek pro identifikaci nebezpečí 

způsobeného úrazem elektrického proudu.

Drobná zranění a

materiální škody
POZOR

Při nedodrření bezpěčnostních opatření 

může dojít k lehkým zraněním, nebo škodě 

majetku.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Důležité informace při manipulaci s přístrojem

Rada Rada Tipy pro použití
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1.2  POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

1.3  NESPRÁVNÉ POUŽITÍ - PŘÍKLADY:

Digitální piano je určeno pro použití v suchých místnostech.

• Lze připojit zařízení pro přehrávání zvuku (jako vstup nebo výstup)
nebo datovou komunikaci. lze připojit datovou komunikaci.
Příslušné technické specifikace (viz kapitola "Technické údaje").

• Elektrické připojení smí být provedeno pouze k řádně instalovaným napájecím
zdrojům. instalovány v souladu s předpisy. Síťové napětí na typovém štítku musí
odpovídat síťovému napětí v zemi použití. země použití.

• Digitální piano by se mělo používat pouze v původním stavu, jak je popsáno níže.
jak je popsáno níže. Jakékoli úpravy jsou nepřípustné a
mají za následek okamžitou  ztrátu záruky. ztráta nároku na záruku.

• Digitální piano musí být umístěno na stabilní, rovné podlaze nebo plošině, která je
bezpečně upevněna a je vhodná pro jeho hmotnost.
a rovné podlahy nebo plošiny vhodné pro jeho hmotnost.

• Použití venku nebo za deště

• Použití ve vlhkých místnostech

• Připojení k nesprávnému napájecímu napětí nebo nesprávně nainstalovanému
elektrickému napájení. elektrické napájení.

• Použití v bezprostřední blízkosti elektrických nebo elektronických zařízení,
jako jsou např. stereo, televizory, rádia nebo mobilní telefony.

• Tato zařízení mohou způsobovat rušení a ovlivňovat kvalitu zvuku.

• Kvalitu zvuku mohou ovlivnit také příliš dlouhé elektrické přívody. kvalita zvuku.

• Přeprava a instalace na místech nebo ve vozidlech se silnými vibracemi,
vystavení prachu a intenzivnímu teplu (např. přímému slunečnímu záření).

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené 
následujícími skutečnostmi. důvody:

• Nedodržování bezpečnostních pokynů

• Nesprávná manipulace

• Použití s připojenými zařízeními, která neodpovídají
níže uvedeným technickým údajům a vhodnému připojení zařízení

UPOZORNĚNÍ
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1.4  BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Nezapomeňte dodržovat zde uvedená bezpečnostní opatření. 
Nedodržením může dojít k vážným následkům.

• Vážná zranění, nebo dokonce smrtelné nehody

• Elektrické šoky

• Zkraty

• Poškození

• Oheň

Lze si představit i další nebezpečí, proto tento seznam není vyčerpávající.

Smrtelné poranění elektrickým proudem

• I slabý elektrický proud může způsobit vážná zranění a smrt!
• Digitální piano nikdy neotvírejte.
• Nikdy nepoužívejte poškozené síťové kabely.
• Síťové kabely položte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.
• Na konzolu nikdy nepokládejte nádoby naplněné vodou nebo tekutinami

(vázy, sklenice apod.).na konzole.
• Do digitálního piana nebo klaviatury nikdy nelijte vodu nebo tekutiny.
• Digitální piano nikdy nečistěte mokrým hadříkem.
• Nikdy nezapojujte ani neodpojujte digitální piano mokrýma rukama. zásuvku

mokrýma rukama. Za kabel nikdy netahejte, mohlo by dojít k jeho poškození.
• Pokud se do digitálního piana náhodou dostane jakákoli tekutina, ihned jej

odpojte ze sítě. Okamžitě odpojte digitální piano od napájení. Poté nechte
digitální piano zkontrolovat v zákaznickém servisu společnosti GEWA music
CZ-SK s.r.o.

V případě neobvyklých událostí

• Vypněte digitální piano nebo odpojte napájecí kabel, pokud:
▪ Při používání digitálního piana dochází k náhlému výpadku zvuku. dochází,
▪ Digitální piano vydává neobvyklý zápach nebo kouř.

• V takovém případě je nutné nechat digitální piano zkontrolovat v zákaznickém
servisu společnosti GEWA.

Požární ochrana

• Otevřený oheň, jako jsou svíčky nebo olejové lampy,
se může převrhnout a způsobit požár.

• Na digitální piano nikdy neumisťujte předměty s otevřeným ohněm.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
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Poškození digitálního piana
• Nesprávné elektrické napětí může digitální piano poškodit.
• Digitální piano provozujte pouze v přípustném rozsahu napětí (jak je uvedeno na

příslušném typu piana). (jak je uvedeno na příslušném výrobním štítku).
• Používejte pouze síťový kabel dodaný s digitálním pianem.
• Nikdy neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory

nebo topná tělesa. radiátory nebo topná tělesa.
• Síťový kabel příliš neohýbejte, neohýbejte a ani jinak nepoškozujte.
• poškodit jiným způsobem.
• Síťový kabel položte tak, aby na něj nikdo nemohl šlápnout, zakopnout o něj nebo

se přes něj převalit.
• převalit přes něj cokoli.
• Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
• Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a odstraňujte z ní prach nebo nečistoty.

Poškození digitálního piana v důsledku bouřky
• Bouřky mohou způsobit elektrické přepětí, které může poškodit

elektrická zařízení a dále poškodit elektrické zařízení.
• Během bouřky, nebo při dlouhodobém nepoužívání (cestování)

odpojte spotřebič od sítě.

POZOR

POZOR

1.5    CE ZNAČENÍ

1.6   LIKVIDACE

Tento přístroj splňuje požadavky směrnic EU: Směrnice 2014/53/EU

EN55032:2015
EN55035:2017+A11:2020
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN301489-17:V3.2.4
EN62368-1:2014+A1:2017

Shodu s výše uvedenými směrnicemi potvrzuje označení CE na přístroji, na jednotce. 
Prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

GEWA music GmbH
Oelsnitzer Str. 58
08626 Adorf
GERMANY

Starý spotřebič můžete odevzdat na sběrném místě v obci, kde se nachází.
(např. společnost pro likvidaci odpadu, recyklační středisko).

Sousední symbol znamená, že starý spotřebič musí být zlikvidován odděleně od 
domovního odpadu. Podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních jsou majitelé 
starých spotřebičů ze zákona povinni likvidovat stará elektrická a elektronická zařízení 
odděleně od ostatních.

Pomozte nám a přispějte k ochraně životního prostředí tím, že nebudete vyhazovat starý 
spotřebič do domovního odpadu.
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2 OBSAH BALENÍ

3 OVLÁDACÍ ELEMENTY A VSTUPY

Před zahájením montáže zkontrolujte kompletní obsah balení.

1 2 3

• Průvedce rychlého návodu

• Síťový adaptér

• Odkládací plocha na noty

• Piano pedál

Vstupy a zděře zadní strany přístroje.

Power Bluetooth Shift F1 F2 F3 F4

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

- + 

Regulátor hlasitosti

4

5

6 7 8 9 10 11 12

6 USB to Host
Pro připojení PC, Smartphone, nebo tabletu.

7 AUX IN 3,5mm zahnutý konektor
Pro připojení externích přehrávacích zařízení, jako jsou chytré telefony apod.

8 Sustain/Sostenuto pedál 6,3mm
Zde připojte svůj Sustain pedál.

9 Soft-/Expression pedál 6,3mm

Zde připojte Váš Soft-/Expression pedál.
10 Line Out 6,3mm zahnutý konektor (Stereo)

Připojte Váš přístroj k externím přehrávacím zařízením.
11     Phones/sluchátka 6,3mm zahnutý konektor (Stereo)

Zde připojte Vaše sluchátka.
12     DC-IN zděř

Připojte síťový kabel.

3      Shift - tlačítko.
Alternativní obsazení funkčních tlačítek F1-F4.

4 Regulátor hlasitosti.
        Nastavení celkové hlasitosti nástroje.

5      Funkční tlačítka F1-F4.

Volba zvuků/předvoleb, nebo oblíbených favoritů.

1 Power - zapnutí/vyputí.
        Zapne, nebo vypne Vaše PP3.

2 Zapnutí/vypnutí/spárování Bluetooth.
Zapne nebo vypne modul Bluetooth.
Stisknutím a podržením tlačítka aktivujete 
přístroj do režimu párování.

Obsah balení:
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4  ZPROVOZNĚNÍ NÁSTROJE
V této části se dozvíte, jak správně nastavit digitální piano.

Připojte zástrčku síťového adaptéru v následujícím pořadí:

Stiskněte blokovací tlačítko (1) a držte je stisknuté. Současně 
otočte adaptérovou desku (2) proti směru hodinových ručiček, 
abyste dosáhli. ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej z 
napájecí jednotky.

Chcete-li použít jinou destičku adaptéru, zasuňte ji do zástrčky a 
otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud knoflík (1) 
nezapadne na své místo.

POZOR

4.1  ZDROJ SÍTĚ

Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Použití nesprávného adaptéru 
může vést k poškození přístroje!

Chcete-li odpojit síťový adaptér, postupujte přesně v opačném pořadí.
Před odpojením síťového kabelu se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR S ODNÍMATELNOU ZÁSTRČKOU
Síťový adaptér, který je součástí dodávky, má různé typy zástrček.
Ty lze vyměnit v závislosti na zemi použití a zásuvkách, které jsou v ní k dispozici.
země. Postupujte takto:

Síťový adap. Zásuvka

DC-IN zděř
12V / 2.5A

1

2

POZOR

1

2

op
en

lock
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UPOZORNĚNÍ

4.3 ZAP./VYPNUTÍ

4.4  POUŽITÍ SLUCHÁTEK

4.2  PŘIPOJENÍ PEDÁLU

1. Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň
(proti směru hodinových ručiček, doleva).

2. Stisknutím tlačítka POWER piano zapněte.

3. Chcete-li piano vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko POWER po dobu 3 sekund.

Následujícím způsobem připojte pedál, který je součástí dodávky:

Pokud chcete používat sluchátka, připojte je následujícím způsobem:

4.5 NASTAVENÍ HLASITOSTI
Hlasitost můžete nastavit pomocí regulátoru hlasitosti. Otočte knoflíkem ve směru 
hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti. Otočte regulátorem proti směru hodinových 
ručiček pro snížení hlasitosti.

Vezměte prosím na vědomí následující: jakmile jsou sluchátka připojena, nelze slyžet 
žádný zvuk z reproduktorů přístroje. Pomocí regulátoru hlasitosti můžete nastavit 
hlasitost sluchátek.

6,3mm 
Stereo konektor

Power LED by nyní měla svítit trvale. Nyní můžete nastavit požadovanou hlasitost.

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

PEDÁL

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

Sluchátka

+ Regulátor hlasitosti-
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5  VOLBA NÁSTROJŮ
Vaše digitální piano obsahuje 20 různých předvolbe. Tyto jsou přiřazeny různým
kategoriím zvuku. V této kapitole se dozvíte, jak přistupovat k jednotlivým z nich.

Vaše digitální piano obsahuje čtyři různé zvukové kategorie. Tyto kategorie lze volit 
přímo pomocí funkčních tlačítek F1 - F4.

F1 - Piano
F2 - E-Piano
F3 - Strings and Choir
F4 - Organ and Others

5.1  KATEGORIE NÁSTROJŮ/ZVUKY

5.2  VOLBA NÁSTROJŮ

Piano E-Piano Strings and Choir Organ and Others

Piano 1 E-Piano 1 Strings Organ 1

Piano 2 E-Piano 2 Choir Organ 2

Piano 3 E-Piano 3 Synth Strings Organ 3

Piano 4 E-Piano 4 Synth Pad Guitar

Harpsi Clavi

Vibra

Accord

Pro volbu jednotlivých předvoleb postupujte následovně:

Když tlačítky F1 + F2 dosáhnete konce jedné, zvukové kategorie, piano automaticky 
přejde na předchozí nebo následující kategorii.

Alternativní obsazení tlačítek Shift + F1 - F4

1. Pomocí funkčních tlačítek F1 - F4 vyberte požadovanou kategorii zvuku.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Shift, dokud se trvale nerozsvítí.

3. Nyní jste v režimu shift a přiřazení funkčních tlačítek F1 - F4 a
ta nabízí následující volby:

Power Bluetooth Shift
(svítí)

Předešlá
předvolba
nástroj

Další
předvolba
nástroj

Další
kategorie

Metronom
Start/Stop

UPOZORNĚNÍ
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6 METRONOM

7 BLUETOOTH

Digitální piano má interní metronom. Tuto funkci můžete spustit 
a zastavit v alternativě (podržte stisknutou tlačítko Shift).
Postupujte takto:

1. Stisknutím a podržením tlačítka Shift aktivujete přiřazení alternativních kláves.

2. Metronom spustíte a zastavíte stisknutím ktlačítka F4.

Alternativní obsazení tlačítek Shift + F1 - F4 - Metronom OFF

Power Bluetooth Shift
(leuchtet)

vorheriger
Klang

nächster
Klang

nächste
Kategorie

Metronom
Start/Stop

Při zvoleném metronomu se mění přiřazení tlačítek. To Vám umožní provést další 
nastavení metronomu:

Alternativní obsazení tlačítek Shift + F1 - F4 - Metronom ON

Power Bluetooth Shift
(leuchtet)

Tempo
- 5 bpm

Tempo
+ 5 bpm

Metronom
Start/Stop

1. Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth, dokud se nepřetržitě nerozsvítí.

2. Nyní přejděte do své oblíbené aplikace Bluetooth MIDI a vyhledejte zařízení
Bluetooth MIDI. Nyní byste měli být schopni se k přístroji připojit.

Vaše digitální piano je vybaveno funkcemi Bluetooth audio a MIDI. Prostřednictvím zvuku 
rozhraní můžete například přehrávat hudbu z mobilního zařízení. Pomocí funkce 
Bluetooth MIDI můžete například používat výukové aplikace, nebo nahrávat data MIDI ve 
svém oblíbeném softwaru DAW.

Chcete-li připojit Bluetooth MIDI, postupujte takto:

1. Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth, dokud se nepřetržitě nerozsvítí.

2. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth přepnete piano do režimu
párování (akustický signál).

3. Kontrolka Bluetooth nyní pomalu bliká.

4. Nyní přejděte do vyhledávání zařízení Bluetooth v koncovém mobilním zařízení.
Objevuje se následující zobrazí název zařízení "PP-3 Audio". Párovací kód je: 4392

Chcete-li připojit AUDIO-Bluetooth, postupujte takto:

Pairing Code:
4392

Poslední 
nastavení
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Digitální piano GEWA lze připojit k chytrému telefonu přes Bluetooth. Kromě 
standardních funkcí přes audio a MIDI rozhraní Bluetooth je možné využít dalších 
formou aplikace GEWA Piano Remote.

Tato aplikace je k dispozici pro většinu zařízení se systémem Android a iOS.

Chcete-li si ji stáhnout, jednoduše vyhledejte v App Store položku "GEWA Piano 
Remote" nebo navštivte naše webové stránky: www.gewakeys.com, kde najdete další 
informace.

Aplikace GEWA Piano Remote nabízí mnoho dalších možností nastavení.Například 
vytváření oblíbených zvuků, efektů, kombinacÍ, přehrávač lekcí, demo skladby, funkce 
nahrávání, nebo přístup k virtuálnímu klavíru.

Úplný popis funkce najdete na adrese www.gewakeys.com.

Chcete-li navázat spojení s klavírem GEWA, postupujte takto:

Operační systém Android potřebuje přístup k vaší poloze, aby mohl vyhledat zařízení 
Bluetooth MIDI v okolí. Aktivujte prosím přístup k poloze během procesu 
vyhledávání. Aplikace GEWA Piano Remote neukládá žádná uživatelská data a 
NEPOSKYTUJE a tyto informace NESDÍLÍ s třetími stranami.

8 PIANO REMOTE APP

GEWA piano Remote
na Google Play

GEWA piano Remote
na Apple App Stote

8.1 SPOJENÍ APP

1. Zkontrolujte, zda je na d-PIANU zapnuta funkce Bluetooth
(rozsvítí se kontrolka LED).

2. Spusťte aplikaci GEWA Piano Remote a vyhledejte zařízení.

3. Zvolte ,,GEWA Device" a navážete spojení.

UPOZORNĚNÍ
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Vaše digitální piano GEWA má 4 oblíbené zvuky. Ty můžete libovolně definovat v 
systému GEWA. Piano Remote App a kdykoli je vyvolat prostřednictvím přístroje.

Na pravé straně se zobrazí úvodní obrazovka aplikace 
GEWA Piano Remote. Obsahuje 4 dlaždice s jedním "+" 
symbolem uprostřed.

Stisknutím symbolu + vytvoříte nový oblíbený zvuk. Pro 
každý oblíbený zvuk jsou k dispozici následující možnosti 
nastavení:

- Název
- Sound (zde zvolte Vaši předvolbu)
- Effect (např. Chorus, Tremolo atd. )
- Reverb (definice Hall, nebo zvuku)
- Metronom

9 OBLÍBENÉ/FAVORITÉ

Pro opuštění volby favoritů stiskněte opětovně tlačítko Shift.

Volba oblíbených favoritů

Oblíbené zvuky se automaticky synchronizují s klavírem a ukládají se do něj. Tato 
nastavení tak můžete kdykoli vyvolat, a to i bez existujícího připojení k aplikaci.

To provedete tak, že dvakrát po sobě stisknete tlačítko Shift, dokud se tlačítko Shift 
nezobrazí. Nyní můžete vyvolat své oblíbené zvuky/předvolby pomocí funkčních 
tlačítek F1-F4.

Zvolení favoritů/předvoleb F1-F4

Power Bluetooth Shift
(bliká)

F1
Favorit 1

F2
Favorit 2

F3
Favorit 3

F4
Favorit 4
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Dear Customer,

Thank you for choosing a digital piano from GEWAmusic!

You have chosen a high-quality digital piano that will give you an impressive sound
experience and lots of fun. Additional functions extend the capabilities of your
digital piano far beyond piano playing.

Your safety is very important to us!

Please read the safety information carefully and pay close attention to it. Retain this
manual and hand it over to the respective user.

1 SAFETY INFORMATION

1.1 KEY

The manufacturer is not liable for personal injury or property damage resulting from
improper use of the device!

Only use your digital piano as directed!

The following symbols are used in this operating manual to identify hazards and notes

NOTE

Level of Danger Symbol Importance Definition

Severe injury WARNING Severe to fatal injuries if disregarded

Severe injury through

electric shock
WARNING Additional symbol for danger of electric shock

Slight injury and property

damage
CAUTION

Slight injury and / or property damage can occur

if the safety instructions are disregarded.

Note NOTE
Crucial information concerning the handling of

the device

Tipp TIP Application tips

SAFETY INFORMATION

KEY
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1.2 INTENDED USE

1.3 IMPROPER USE - EXAMPLES:

The digital piano is intended for use in dry rooms.

• Devices for audio playback (as input or output) or for data communication can be
connected. However, the respective technical specifications must be complied with
(see the section „Technical data“).

• The electrical connection may only be made to correctly installed power supplies,
fulfilling the respective regulations. The mains voltage on the identification plate must
correspond to the mains voltage of the country of use.

• The digital piano is only to be used in the original delivery condition described below.
Conversions of any kind are not permitted and cause the immediate loss of the
warranty claim.

• The digital piano must be placed on securely fastened and weight-suitable, stable and
level floors or platforms.

• Use outdoors or in rain

• Use in damp rooms

• Connection to incorrect supply voltage or improperly installed electrical power
supplies.

• Use in close proximity to electrical or electronic equipment such as stereos, televisions,
radios or mobile phones.

• These devices may cause interference and affect the sound quality

• Electrical leads that are too long can also affect sound quality.

• Transport and installation in places or vehicles with strong vibration, dust and strong
heat e.g. direct sunlight

The manufacturer accepts no liability for damage for the following reasons:

• Disregard of the safety instructions

• Improper handling

• Use with devices that are not compatible with the technical data listed
below

NOTE



1.4 PREAUCTIONS

Please follow the the precautions listed here. Disregard of precautionary measures
can have serious consequences:

• Severe injury or even fatal accidents Electric shock

• Short circuit

• Damage

• Fire

• Other threats are conceivable; this is not an exhaustive list

Fatal electric shocks

• Even low electrical currents can lead to serious injuries and death

• Never open the digital piano’s casing

• Never use damaged power cables

• Lay the power cable in such a way that it can not be damaged

• Never place containers (vases, glasses etc) filled with water or fluids on the piano

• Never pour water or liquids on to the digital piano or keyboard

• Never clean the digital piano with a wet cloth

• Never plug in or pull out the mains plug with wet hands. Never pull on the cable; it
can cause damage.

• If liquid accidentally gets into the digital piano, immediately unplug the power.

• Then have your digital piano checked by your GEWA service representative.

Unusual circumstances

• Turn off the digital piano or unplug the power cable if:

▪ There is a sudden loss of sound while using the digital piano

▪ The digital piano generates an unusual smell or smoke

• Be sure to have the digital piano checked by your GEWA service representative

Protection against fire

• Open flames such as candles or tealights can tip over and cause a fire

• Never place objects with open flames on the digital piano!

WARNING

WARNING

WARNING

SAFETY INFORMATION

PREAUCTIONS
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Damage to the digital piano
• Inappropriate electrical voltages can damage the digital piano

• Only operate the digital piano in the permissable voltage range (as indicated on
the respective identification plate).

• Only use the supplied power cable.

• Never place the power cable near to sources of heat, such as radiators or
freestanding heaters.

• Do not bend or kink the power cable, or damage it in any other way.

• Lay the power cable so that nobody can step on it, trip on it or roll over it.

• Do not place objects on the power cable.

• Regularly check the power cable and remove any dust or dirt that may be present.

Damage to the digital piano through thunderstorms
• Thunderstorms can generate electrical surges that can damage electrical

equipment.

• In the event of a thunderstorm or long periods of non-use (such as travel), unplug
the appliance from the mains.

CAUTION

CAUTION

1.5 CE-MARK

1.6 DISPOSAL

This device complies with EU directive requirements: Directive 2014/53/EU

EN55032:2015
EN55035:1017+A11:2020
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN301489-17:V3.2.4
EN62368-1:2014+A11:2017

The conformity with the regulations listed above is confirmed by the CE sign on the device.
The declaration of conformity can be viewed at the following address:

GEWAmusic GmbH
Oelsnitzer Str. 58
08626 Adorf
GERMANY

To dispose of the old device, please take it to your local waste management authority (e.g.
disposal company or recycling centre).

The adjacent symbol indicates that the device must be disposed of separately from
household waste. In accordance with the Electrical and Electronic Equipment Act, owners
of old appliances are legally required to dispose of old electrical and electronic appliances
at a separate and designated waste disposal point.

Please help in contributing to protect the environment by not disposing of the old device
in household waste.
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2 DELIVERY

3 CONTROLS AND CONNECTORS

Check that the contents of the package is complete before commencing with
assembly.

1 2 3

• quick start guide

• power adapter

• music sheet rest

• piano pedal

volume control

Connectors at the back of the instruments.

Power Bluetooth Shift F1 F2 F3 F4

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

+-

4

5

6 7 8 9 10 11 12

1 Power Button On/Off
Switch the piano On/Off.

6 USB to Host
To connect the piano to smartphone, PC or tablet.

7 AUX Input 3,5mm Jack (TRS)
To connect an external sound source to the instrument, e.g. smartphone.

8 Sustain/Sostenuto Pedal 6,3mm Jack
Connect your sutain pedal to the piano.

9 Soft-/Expression Pedal 6,3mm Jack
Connect a soft-/expression pedal to the piano.

10 Line Out 6,3mm Jack (TRS)
Connect the instrument to an external speaker.

11 Phones 6,3mm Jack (TRS)
Connect your heapdhones to the piano.

12 DC-IN Jack
Connect the power adapter to the instrument.

3 Shift Button
Alternative allocation of function keys F1-F4.

4 Volume Control
To adjust the master volume of the instrument.

5 Function Buttons F1-F4
To select piano sounds or favorite presets.

2 Bluetooth Button On/Off/Pairing

Switches the Bluetooth module On/Off.
Press and Hold the Bluetooth button to activate
audio pairing and make the device visible.

Box contents:
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4 INITIAL OPERATION
In this section you will learn how to set up your digital piano correctly.

First connect the power adapter in the following order:

Please use only the power adapter included in the delivery. The use of an incorrect
adapter may result in damage to the instrument!

To disconnect the power adapter, proceed in exactly the reverse order. Please make
sure that the instrument is switched off before disconnecting the power cord.

The power adapter included in the scope of delivery has different plug types.
These can be exchanged depending on the country of use and the sockets used
there. Proceed as follows to do this:

Press the locking button (1) and keep it pressed.
Meanwhile, turn the adapter plate (2) counterclockwise
to remove it from the power supply.

To use another adapter plate, plug it onto the connector
and turn it clockwise until the locking knob (1) clicks into
place.

HINT

4.1 POWER CONNECTION

POWER ADAPTER WITH INTERCHANGEABLE PLUG

DC-IN Jack

Power Adapter Plug Socket

12V / 2.5A

1

2

CAUTION

1

2

op
en

lock
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HINT

4.3 SWITCH ON AND OFF

4.4 USING HEADPHONES

4.2 CONNECTING THE PEDAL

1. Set the volume control to low (counterclockwise, to the left).

2. Press the power button to switch the piano on.

3. Press and hold the power button for three seconds to switch the piano off.

You can connect the included pedal as follows:

If you want to use headphones, connect them as follows:

4.5 SETTING THE VOLUME
You can adjust the volume using the Volume control. Turn the knob clockwise to
increase the volume. Turn the knob counterclockwise to clockwise to decrease
the volume.

Please note the following: As soon as the headphones are plugged in, there will be
no sound from the instrument's loudspeakers. You can use the volume control knob
to adjust the headphone volume.

6,3 mm
TRS - Jack

The Power LED should now light up permanently. You can now use the volume control
to set the desired volume.

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

PEDAL

USB TO
HOST

AUX IN SUS/SOS SOFT/EXP LINE OUT PHONES

POWER

12V/2.5A

Heapdhones

Volume Control+-
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5 SOUND SELECTION
Your digital piano has 20 different sounds. These sounds are assigned to different
sound categories. In this chapter, you will learn how to access individual sounds.

Your digital piano has four different sound categories. These categories can be
selected directly using the function keys F1 - F4.

F1 - Piano
F2 - E-Piano
F3 - Strings and Choir
F4 - Organ and Others

5.1 SOUND CATEGORIES AND SOUND

5.2 SELECTING SOUNDS

Piano E-Piano Strings and Choir Organ and Others

Piano 1 E-Piano 1 Strings Organ 1

Piano 2 E-Piano 2 Choir Organ 2

Piano 3 E-Piano 3 Synth Strings Organ 3

Piano 4 E-Piano 4 Synth Pad Guitar

Harpsi Clavi

Vibra

Accord

To select individual sounds of a category proceed as follows:

When the end of a sound category is reached via the F1 + F2 keys, the piano
automatically jumps to the previous or next category.

Alternative Key Layout Shift + F1 - F4

1. Select the desired sound category via the function keys F1-F4.

2. Press and hold down the shift key until it’s constantly illuminated.

3. Now you are in shift mode an the assignment of the function keys F1-F4 has changed
as follows:

Power Bluetooth Shift
(illuminates)

Previous
Voice

Next
Voice

Next
Category

Metronome
Start/Stop

HINT
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6 METRONOME

7 BLUETOOTH

Your digital piano has an internal metronome. You can start and stop this in the
alternative key assignment (hold down the shift key). Proceed as follows:

While the metronome is running, the key assignment changes. You can now make
further settings on your metronome:

Your digital piano has Bluetooth audio and MIDI functionalities. Via the audio interface,
you can play music from your mobile device.

Use Bluetooth MIDI functionality, for example, to use learning apps or to record MIDI
data in your favorite DAW software.

1. Press and hold the Shift key to activate the alternate key assignment.

2. Press the F4 key to start and stop the metronome.

Alternative Key Layout Shift + F1 - F4 - Metronome OFF

Power Bluetooth Shift
(illuminated)

Previous
Voice

Next
Voice

Next
Category

Metronome
Start/Stop

Alternative Key Layout Shift + F1 - F4 - Metronome ON

Power Bluetooth Shift
(illuminated)

Tempo
- 5 bpm

Tempo
+ 5 bpm

Previous
Setting

Metronome
Start/Stop

1. Press the Bluetooth button briefly until it lights up continuously.

2. Now go to your favorite Bluetooth MIDI application and search for Bluetooth MIDI
devices. You should now be able to connect to the instrument.

To establish a Bluetooth MIDI connection, proceed as follows:

1. Press the Bluetooth button briefly until it lights up continuously.

2. Press and hold the Bluetooth button again to put the piano into pairing mode
(audible signal sounds).

3. The Bluetooth LED will now flash slowly.

4. Now go to the Bluetooth device search of your mobile device. The following appears
a device named "PP-3 Audio". The pairing code is: 4392

To establish a Bluetooth Audio connection, proceed as follows:

Pairing Code:
4392
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Your GEWA digital piano can be connected to your smartphone via Bluetooth.

With the GEWA Piano Remote App, you get access to additional settings of your
digital piano. This app is available for most Android and iOS devices.

To download, simply search for "GEWA Piano Remote" in the app store or visit
our website:www.gewakeys.com for more information.

Many additional setting options are available via the GEWA Piano Remote App.
For example, the creation of favorite sounds, effects, sound combinations,
lesson player, demo songs, recording functions, or access to the virtual piano
technician.

A complete description of the functions can be found at www.gewakeys.com

To establish a connection with your GEWA piano, please proceed as follows:

The Android OS needs access to your location to search for Bluetooth MIDI devices
nearby. Please enable location access during the search process. The GEWA Piano
Remote App does not store any user data and does NOT user data and does NOT
share it with third parties.

8 PIANO REMOTE APP

GEWA Piano Remote
on Google Play

GEWA Piano Remote
on Apple App Store

8.1 CONNECTING THE APP

1. Make sure that Bluetooth is turned on on your piano (LED is lit).

2. Start the GEWA Piano Remote App and search for devices.

3. Click on the GEWA device to establish a connection.

HINT
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Your GEWA digital piano has 4 favorite sounds. You can freely define these in the
GEWA Piano Remote App and call them up at any time via the instrument.

The favorite sounds are automatically synchronized with your piano and stored there.
So you can recall these settings at any time, even without an existing app connection.

To do this, press the Shift key twice in quick succession until the Shift key flashes.
Now you can call up your favorite sounds via the function keys F1-F4.

On the right side, you see the start screen of the GEWA
Piano Remote App. This contains 4 tiles with a "+" symbol
in the middle.

Press the + symbol to create a new favorite sound.
For each favorite sound the following setting options
are available:

- Name
- Sound (select your preferred sound)
- Effect (for example Chorus, Tremolo, etc.)
- Reverb (define the Reverb of your sound)
- Metronome

9 FAVORITE SOUNDS

Selecting Favorite Sounds F1 - F4

To exit the favorites selection, press the Shift key again.

Selecting Favorite Sounds

Power Bluetooth Shift
(blinks)

F1
Favorite 1

F2
Favorite 2

F3
Favorite 3

F4
Favorite 4
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