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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIGITAL PIANO
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 PHONES/OUTPUT jack : cổng cắm tai nghe.
 USB port : cổng kết nối với máy tính.
 DC 12V terminal : cồng cắm nguồn điện.
 AUDIO IN jack : cổng cắm vào ampli khuyếch đại âm thanh.
 MIC IN jack : cồng cắm micro để hát.
 SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK : cổng cắm Pedal chân ( thường sử dụng tạo

tiếng vang cho âm s8a1c Piano).

Các bạn ghi nhớ những con số minh họa cho các cụm phím bấm

Chọn Âm sắc ( tiếng):
Nhấn 19 ( TONE) – chọn 21 và nhấn  những con số âm sắc bạn muốn nghe.VD: 001
âm sắc đàn Piano
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Hãy đàn vài nốt trên phím đàn để cảm nhận âm thanh tinh tế được phát ra từ cây đàn
CDP200R

Chọn 2 âm sắc cùng phát cùng lúc khi đàn
( layering two tone) :
Chọn âm sắc  thứ nhất bằng cách nhấn 19 và sau đó
chọn cụm phím 21. VD: 026 ELEC.PIANO 1

Nhấn29 – màn hình đàn hiển thị giống hình bên dưới.
Sử dụng cụm phím 21 để chọn âm sắc thứ 2. VD: 212
STRINGS

Hãy đàn vài nốt trên phím đàn để cảm nhận âm thanh phong phú được phát ra từ cây
đàn CDP200R.

Chức năng chia bàn phím để đàn hai âm sắc khác nhau cho tay trái và tay phải
Chọn âm sắc thứ nhất cho bàn tay phải bằng cách nhấn 19 và sau đó chọn cụm phím
21. VD: 335 FLUTE 1.

Nhấn 28

Sử dụng cụm phím 21 để chọn âm sắc cho bàn tay trái.VD: 056 VIBBRAPHONE 1
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Bạn hảy đàn vài nốt cho bên phải và bên trái để cảm nhận sự khác biệt của hai âm
sắc được phát ra từ bàn phím, F3 là điểm chia giữa hai âm sắc.

Chọn điệu nhạc ( đệm tự động):

Các bạn ghi nhớ những con số minh họa cho các cụm phím bấm

Nhấn 18 ( RHYTHM)

Sử dụng cụm phím 21 để chọn một điệu nhạc .
Nhấn 14 hay 11 để bắt đầu chơi một điệu nhạc.
Thay đổi tốc độ( tempo) điệu nhạc bằng cách nhấn 16.
Dừng điệu nhạc nhấn 14.
Chỉnh âm thanh điệu nhạc nhấn 7, sử dụng cụm phím 21 bạn chọn số [4] và [6] để
màn hình hiển thị
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Sử dụng cụm phím 21 bạn chọn [-] và [+] để điều chỉnh âm lượng cho phần đệm tự
động to hay nhỏ tùy theo yêu cầu biểu diễn của bạn.

CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG REGISTRATION

Bạn có thể lưu âm sắc – điệu nhạc – tốc độ & nhiều tiên ích khác của đàn vào một
phím nhấn (PAD) để khi bạn biểu diễn hay luyện tập chỉ cần nhấn một  cái là những
thông số của âm sắc – điệu nhạc – tốc độ & nhiều tiên ích khác của đàn sẽ được
“ gọi” lên, bạn có thể lưu 32 PAD chỉnh.

Ví dụ bạn đã chỉnh các thông số dưới và “ chúng” được đàn hiểu là như sau:

Bạn bắt đầucài đăt  bằng những bước sau
Bước 1: Nhấn 18 ( chọn điệu) và 19 ( chọn âm sắc)
Bước 2: Nhấn 22 để chọn Bank thu vào. VD: BANK 4
Bước 3: Nhấn và giữ 27 sau đó nhấn vào 23
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Vẫn ở Bank 4 bạn chọn điệu mới và âm sắc mới, sau đó làm như bước 3 nhưng nhấn
vào 24. Lặp lại như thế bạn đã luu được 4 PAD.

Sau khi đã cài đặt, khi biểu diễn bạn chỉ cần chọn Bank đã lưu và nhấn vào các PAD
23 – 24 – 25 – 26 và tất cả những gì bạn “ chỉnh” sẽ được “gọi” lên để bạn sử dụng

SỬ DỤNG SD CARD:

Đưa thẻ nhớ vào khe cắm, nhớ chiều của thẻ khi đưa vào khe cắm giống hình minh
họa bên dưới.

Nhấn 20 màn hình sẽ hiển thị số thứ tự của
misi file và tên của bài hát.
Chọn cụm phím 21 và chọn bài nhạc bạn
muốn phát.
Nhấn 14 để phát bài nhạc. Nếu muốn dừng
nhấn 14
Đôi lúc thẻ nhớ của bạn sẽ không tương thích
với đàn, vì thế bạn cần phải định dạng lại
(FORMAT), ghi nhớ là khi FORMAT thẻ
những dữ liệu trên thẻ của bạn sẽ bị xóa

hết.Định dạng lại thẻ nhớ bạn thực hiện như sau:
Đưa thẻ nhớ vào khe cắm
Nhấn 20 và 7
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Chọn cụm phím 21 và nhấn số [7] ( ENTER), màn hình hiển thị

Chọn cụm phím 21 và nhấn dấu [+] (YES)

Bạn vừa hoàn thành xong việc định dạng lại thẻ nhớ và bây giờ bạn có thể chép midi
file hoặc lưu trữ vào thẻ nhớ những thông số của REGISTRATION.


