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2KHỞI ĐỘNG ĐÀN-  Nhấn POWER để mở đàn.- Điều chỉnh âm thanh to nhỏ bằng cách gạt cần VOLUME.Khi mở đàn và nếu không sử dụng trong vòng 30 phút thì nguồn điện của đàn sẽ tự độngtắt nguồn. Nếu đang sử dụng Pin đàn sẽ tắt trong khoảng 6 phút. Bạn cũng có thể vô hiệuhóa chức năng này bằng cách nhấn, giữ nút TONE (13) và nhấn nút POWER.CHỌN ÂM SẮC ( TONE)- Nhấn TONE (13)- Sử dụng nhóm số để chỉnh âm sắc bạn muốn, bạn phải nhấn 3 con sốVd: âm sắc PIANO, bạn nhấn 0 – 0 – 1 .



3TĂNG GIẢM TÔNG NHẠC ( TRANSPOSE)- Nhấn FUNCTION (3)- Sử dụng nhóm số hoặc ( + ) ( - ) để chỉnh. Vd: lên 1 tông , bạn chỉnh nhấn dấu +2 lần hoặc nhấn số 2.CHỌN & CHƠI MỘT ĐIỆU ( RHYTHM)Sử dụng các hợp âm tay trái cùng với phần đệm hòa âm tự động của CTK 2200,bạn sẽ cảm nhận được sự hòa thanh trong âm nhạc khi những âm thanh đượcvang lên như một dàn nhạc hiện đại.- Nhấn RHYTHM (14)- Sử dụng nhóm số để chỉnh điệu nhạc bạn muốn, bạn phải nhấn 3 con số.Vd: điệu Funk , bạn nhấn 0 – 0 – 1 .- Nhấn START/STOP (11) để điệu nhạc phát lên- Muốn dừng nhấn START/STOP (11)- Muốn kết hợp với phần nhạc đệm, bạn nhấn CHORDS ACCOMP (12)- Nhấn SYNCHRO/ENDING và bấm hợp âm.



4Bạn có thể chỉnh âm lượng của phần hòa đệm tự động bằng cách nhấn FUNCTIONnhiều lần sao để màn hình hiển thị “AcompVol”Sử dụng nhóm phím hoặc (+) (-) để thay đổi âm lượng của phần đệm tự động.CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG BÀI HÁT ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÀNĐể phát một bài hát đã được lưu trữ trong đàn bạn cần làm những bước sau:- Nhấn SONG BANK (15)Song number: số thứ tự bài hát ( bạn hãy lưu ý nhớ số thứ tự bài hát mà bạn thíchnhất trong cây đàn này để khi muốn nghe bạn chỉ cấn bấm những con số đó).Tune name: tên bài hát.- Sử dụng các con số (16) hoặc (+) (-) để xuất hiện tên bài hát ( 3 con số).- Nhấn START/STOP  (11) để phát bài hát.



5Key: Phím đàn tương ứng với nốt nhạc trong bài hát đang được phát.Sustain Pedal: ký hiệu sử dụng Pedal chân.Note: nốt nhạc của bài nhạc đang phát.Beat: nhịp ( thay đổi tùy theo loại nhịp).Measure: số ô nhịp.Fingering: số ngón tay.- Nhấn START /STOP (11) để ngừng phát.Khi bài hát đang phát, nếu bạn nhấn:- Pause (10) : bài hát sẽ tạm dừng, nhấn lần nữa bài hát phát tiếp tục.- Forward (9): bài hát sẽ chạy nhanh tới đoạn nhạc bạn muốn nghe theo chiều từđầu bài hát tới cuối bài hát.- Rew (8): sẽ chạy ngược lại để tới chỗ đoạn nhạc bạn muốn nghe.Chỉnh tốc độ nhanh hay chậm của bài hát bạn nhấn TEMPO (16), nếu chỉnh khi bàihát đang phát bạn sẽ thấy tác dụng nhiều hơn.
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