Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7.
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Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER
GEBRUIKEN” (pag. 3) en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (pag. 5) zorgvuldig door. Deze hoofdstukken
bevatten belangrijke informatie betreffende het juiste gebruik van het apparaat. In aanvulling daarop verdient het
aanbeveling om deze gebruikershandleiding in zijn geheel door te lezen, zodat u een goed beeld krijgt van alle
mogelijkheden, die dit apparaat u biedt. Bewaar de gebruikershandleiding om deze later te kunnen raadplegen.
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WAARSCHUWING:
Verklein het risico van brand of elektrische schokken: stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENMAKEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERKLEIN HET RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN, VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING (OF DE ACHTERKANT).
BINNEN IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN,
DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN
WORDEN. LAAT REPARATIES AAN VAKKUNDIG
PERSONEEL OVER.

Het teken van de bliksem met een pijl eraan in een
gelijkzijdige driehoek dient om de gebruiker erop attent te
maken, dat er in de behuizing van het product
ongeïsoleerde delen aanwezig zijn met een “gevaarlijk
voltage”, dat hoog genoeg is om een gevaar voor
elektrische schokken voor personen te vormen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient om de
gebruiker erop attent te maken, dat er belangrijke
bedienings- en onderhouds-(service-)instructies vermeld
worden in de informatie die bij het product is meegeleverd.

INSTRUCTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP EEN RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING - – Bij het gebruik van elektrische apparatuur dient u altijd enkele basale voorzorgmaatregelen in acht te nemen,
waaronder hiergenoemde aanwijzingen:
1. Lees deze instructies.
2. Houd u aan deze instructies.
3. Sla acht op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet vlakbij warmtebronnen, zoals
radiatoren, roosters waar warmte doorheen komt, kachels of
versterkers).
9. Maak de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde
stekker niet ongedaan. Een gepolariseerde stekker heeft twee
platte stekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een
geaarde stekker heeft twee stekers en een derde, geaarde
punt. De brede steker of de derde punt is er voor uw veiligheid.
Indien de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
raadpleeg dan een elektromonteur om het verouderde
stopcontact te laten vervangen.
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10. Zorg ervoor, dat er niet op het snoer gelopen wordt en dat
het niet bekneld raakt, vooral niet bij de stekker(s), bij
stopcontacten en bij het punt waar het snoer het apparaat
uitkomt.
11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
toebehoren/accessoires.
12. Zet het apparaat nooit op een karretje, standaard, driepoot,
frame of tafel, behalve wanneer het een ondersteuning
betreft, die door de fabrikant gespecificeerd is of bij het
apparaat meegeleverd is. Wanneer u een karretje gebruikt,
dient u voorzichtig te zijn bij het vervoer van de combinatie
van karretje en apparaat om verwondingen door omvallen
van het apparaat te voorkomen.
13. Wanneer het onweert of wanneer het apparaat langere tijd
niet gebruikt zal worden, dient u de stekker uit het
stopcontact te halen.
14. Laat alle onderhouds- en andere werkzaamheden aan
vakkundig servicepersoneel over. Het apparaat dient
nagekeken te worden, als het op enige manier beschadigd
is geraakt, zoals indien snoer of stekker beschadigd is
geraakt, er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht
zijn gekomen, het apparaat aan regen of vocht heeft
blootgestaan, indien het apparaat niet normaal functioneert
of indien het apparaat gevallen is.

USING THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over

WAARSCHUWING en

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG opmerkingen

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.

Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
Het ✟ wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.

NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
• Lees, voordat u dit apparaat in gebruik neemt
zowel onderstaande instructies als de gebruikershandleiding.
..........................................................................................................
• Open het apparaat niet en breng er geen interne
modificaties in aan.
..........................................................................................................
• Probeer niet zelf het apparaat te repareren of
onderdelen ervan te vervangen (behalve wanneer
deze gebruikershandleiding u duidelijk instructie
geeft om dat te doen). Laat reparatie en onder-houd over
aan uw leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Roland-distributeur (zie de
adressenlijst op de “Informatie”-pagina).
..........................................................................................................
• Het apparaat nooit gebruiken of opbergen op
plaatsen die:
• Aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijv. in de felle zon in een afgesloten voertuig,
bij een warmtebron of bovenop apparatuur, die
warmte genereert), of die
• Vochtig zijn (bijv. in badkamers en wasruimten of op
natte vloeren), of die
• Aan regen of andere neerslag blootgesteld zijn, of die
• Stoffig zijn, of die
• Aan hoge trillingsfrequenties onderhevig zijn.
..........................................................................................................
• Zorg dat u het apparaat zodanig plaatst, dat het
waterpas staat en stabiel blijft. Plaats het nooit op
standaards, die kunnen wiebelen of op hellende
vlakken.
..........................................................................................................
• Sluit het apparaat alleen aan op een spanningsbron van het in de gebruikershandleiding of op de
achterzijde van het apparaat vermelde type.
..........................................................................................................
• Gebruik alleen het netsnoer, dat aan het apparaat
bevestigd is. Gebruik dit netsnoer niet voor
andere apparaten.
..........................................................................................................

WAARSCHUWING
• Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet er
geen zware voorwerpen op. Dit kan leiden tot
beschadiging van het snoer, waardoor delen
kunnen afbreken of kortsluiting kan ontstaan.
Beschadiging van snoeren kan brand en
elektrische schokken veroorzaken!
..........................................................................................................
• Dit apparaat kan – alleen of in combinatie met een
versterker en een koptelefoon of luidsprekers –
geluidsniveaus produceren, die permanente
gehoorbeschadiging zouden kunnen veroorzaken. Zet
het apparaat niet lange tijd achter elkaar op een hoog of
onprettig volume. Indien u merkt, dat u slechter gaat
horen of een piepend geluid in uw oren hoort, dient u het
apparaat direct uit te zetten en een audicien te raadplegen.
..........................................................................................................
• Zorg ervoor, dat er geen voorwerpen (zoals
brandbaar materiaal, munten of spelden) of
vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het
apparaat terechtkomen.
..........................................................................................................
• Schakel onmiddellijk de stroom uit, haal de
stekker uit het stopcontact en breng het apparaat
naar uw leverancier, het dichtstbijzijnde Roland
Service Center of een erkende Roland-distributeur (zie de
adressenlijst op de “Informatie”-pagina) indien:
• De stekker of het netsnoer beschadigd is geraakt, of
• Er rook of een ongewone geur is ontstaan;
• Er voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat zijn
terechtgekomen, of
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of op andere
wijze nat is geworden, of
• Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of er
een verandering in de werking ervan is opgetreden.
..........................................................................................................

3

WAARSCHUWING
013

• In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is om alle regels, die essentieel zijn voor een
veilige bediening van het apparaat, op te volgen.
..........................................................................................................
014

• Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..........................................................................................................
015

• Steek de stekker van het apparaat niet in een
stopcontact, waarop al een buitensporig aantal
andere apparaten is aangesloten. Wees vooral
voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren:
het totale stroomgebruik van alle erop aangesloten
apparaten mag nooit groter zijn dan het aantal
Watts/Ampères waarvoor het verlengsnoer
geschikt is. Door overbelasting van het snoer kan
de isolatie ervan verhit raken en uiteindelijk zelfs
smelten.
..........................................................................................................

016

• Neem, voordat u dit apparaat in het buitenland
gaat gebruiken, contact op met uw leverancier, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center of een
erkende Roland-distributeur (zie de adressenlijst op de
“Informatie”-pagina).
..........................................................................................................
023

• Speel een CD-ROM niet af op een conventionele
audio-CDspeler. Het daardoor geproduceerde
geluidsniveau kan van dien aard zijn, dat
blijvende gehoorbeschadiging optreedt. Tevens
kan het schade toebrengen aan luidsprekers of
andere systeemcomponenten.
..........................................................................................................
026

• Plaats niets dat water bevat (bijv. bloemenvazen)
op dit apparaat. Vermijd ook het gebruik van
insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen etc. in de buurt van het apparaat. Neem
vloeistoffen, die op het apparaat gemorst worden,
snel af met een droge, zachte doek.
..........................................................................................................

LET OP
101a

• Het apparaat dient zodanig geplaatst te zijn, dat
het voldoende ventilatieruimte heeft.

..........................................................................................................
• Pak altijd de stekker zélf vast, wanneer u die op
dit apparaat of op het stopcontact wilt aansluiten,
of wanneer u de stekker eruit wilt halen. Trek
nooit aan het netsnoer!
..........................................................................................................
103a:

• Haal de adapter op gezette tijden uit het
stopcontact en maak deze met een droge doek
schoon om stof en andere ophopingen van de
stekers te verwijderen. Haal de stekker ook uit het
stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd
niet gebruikt. Ophopingen van stof tussen de
stekker en het stopcontact kunnen tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.
..........................................................................................................
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104

• Probeer te voorkomen, dat snoeren en kabels
verwikkeld raken. Bovendien moeten alle snoeren
en kabels buiten het bereik van kinderen
gehouden worden.
..........................................................................................................
106

• Ga nooit op het apparaat staan en zet er ook geen
zware voorwerpen op.
..........................................................................................................
107b

• Raak de stekker of het snoer nooit met natte
handen aan, wanneer u deze in het stopcontact of
in dit apparaat wilt steken of eruit wilt halen.
..........................................................................................................
108d: Selection

• Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, dient u
de volgende instructies op te volgen. Er zijn
minimaal twee personen nodig om het apparaat
veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat
moet met voorzichtigheid behandeld worden en
steeds horizontaal gehouden worden (in de
normale positie). Zorg ervoor, dat u het apparaat
stevig vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en
het apparaat tegen schade te beschermen.
1

• Controleer of de schroeven, waarmee het
apparaat aan de standaard bevestigd is, niet
losgegaan zijn. Telkens, wanneer u bemerkt dat
ze los zijn geraakt, dient u ze weer goed vast te
draaien.
2

• Haal de stekker uit het stopcontact.
3

• Koppel alle kabels los, waardoor het apparaat
met andere apparatuur is verbonden.
4

• Til de hoogteverstelling van de pedalen op, die aan de
standaard bevestigd is (zie pag. 11).
5

• Sluit het deksel.
6

• Verwijder de muzieksteun.
..........................................................................................................
109a

• Voordat het apparaat gereinigd wordt, dient eerst
de spanning uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact gehaald te worden.
..........................................................................................................
110a

• Wanneer in uw omgeving onweer verwacht
wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
..........................................................................................................
116

• Wees voorzichtig, wanneer u het deksel open of
dicht doet, om te voorkomen dat uw vingers
bekneld raken (zie pag. 10). Het is raadzaam dat
een volwassene toezicht houdt, wanneer kleine kinderen
het apparaat gebruiken.
..........................................................................................................
• Indien u de bevestigingsschroeven van standaard
en muzieksteun of de vlindermoer van de haak
voor de koptelefoon losdraait, dient u die buiten
bereik van kinderen te bewaren om te voorkomen, dat zij
die per ongeluk inslikken.
..........................................................................................................

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291b

Naast de zaken, die onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” (pag. 3 en 4) worden genoemd, verdient
het aanbeveling om het volgende te lezen en in acht te nemen:

Stroomvoorziening
• Gebruik dit apparaat niet op een stopcontact, waarop ook apparaten
zijn aangesloten, die door een frequentieregelaar worden
aangestuurd (zoals een koelkast, wasmachine, magnetron of airco)
of die een motor bevatten. Afhankelijk van de manier, waarop het
elektrische apparaat wordt gebruikt, kan ruis in de stroomvoorziening tot gevolg hebben, dat dit apparaat niet goed functioneert of
hoorbare ruis gaat geven. Indien het praktisch gezien niet mogelijk is
om een apart stopcontact te gebruiken, dient een ruisfilter tussen dit
apparaat en het stopcontact geplaatst te worden.

402

• Laat niet lange tijd rubber, vinyl of soortgelijke materialen op het
apparaat liggen. Zulke voorwerpen kunnen de afwerkingslaag van
het apparaat doen verkleuren of op andere wijze beschadigen.
402

• Laat geen voorwerpen op de toetsen liggen of staan. Dit kan
storingen tot gevolg hebben, bijv. in de vorm van toetsen, die geen
geluid meer geven.
402

• Plak geen stickers, plakplaatjes of soortgelijke materialen op dit
instrument. Het weer verwijderen ervan kan de afwerkingslaag
beschadigen.

359

• Wanneer u dit apparaat op andere apparatuur wilt aansluiten,
schakel dan eerst de spanning van alle apparatuur uit. Dit helpt
storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur
voorkomen.
359

• Hoewel het LCD-scherm en de LED-lampjes uitgeschakeld worden,
wanneer de POWER-schakelaar (aan/uit-schakelaar) uitgezet wordt,
betekent dit niet dat het apparaat compleet van alle spanning
afgesloten is. Indien u de spanning compleet wilt uitschakelen, dient
u eerst de POWER-schakelaar uit te zetten en dan de stekker uit het
stopcontact te halen. Daarom moet het stopcontact, waarop u het
apparaat aansluit eenvoudig te bereiken zijn.

Plaatsing
• Wanneer het apparaat vlakbij versterkers wordt gebruikt (of in de
buurt van andere apparatuur, waarin grote spanningsomvormers
zijn ingebouwd), kan dit een brommend geluid veroorzaken. Om dit
probleem te verminderen kunt u dit apparaat een andere richting uit
zetten of het verder bij de bron van storing vandaan plaatsen.
352a

• Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers.
352b

• Het gebruik van draadloze communicatiemiddelen (zoals bijv.
mobiele telefoons) in de buurt van dit apparaat kan ruis
veroorzaken. Dit geluid kan optreden bij het aannemen of beginnen
van een gesprek, maar ook tijdens het gesprek. Wanneer er zulke
problemen optreden, plaats de draadloze apparatuur dan verder bij
dit apparaat vandaan of schakel deze uit.
353

• Wanneer u de floppydrive van dit apparaat gebruikt, dient u het
volgende in acht te nemen. Zie voor verdere details “Voordat u
floppydisks gaat gebruiken” (pag. 6).
• Plaats het apparaat niet vlakbij apparatuur, die een sterk
magnetisch veld veroorzaakt (bijv. luidsprekers).
• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.
• Verplaats het apparaat niet en stel het ook niet bloot aan
trillingen, terwijl de floppydrive in werking is.
354b

• Stel het apparaat niet bloot aan fel zonlicht, plaats het niet in de buurt
van apparaten, die warmte verspreiden, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter en stel het ook niet op andere wijze bloot
aan extreme temperaturen. Laat lichtbronnen, die normaal dicht in
de buurt van het apparaat gebruikt worden (bijv. pianoverlichting)
en spotjes niet langdurig op hetzelfde deel van het apparaat schijnen.
Door overmatige hitte kan het apparaat vervormd raken of
verkleuren.
355b

• Wanneer het apparaat wordt verplaatst naar een locatie, waar de
temperatuur en/of de luchtvochtigheid anders is, kunnen zich
binnenin het apparaat waterdruppels (condens) vormen. Indien u
probeert, het apparaat in deze toestand te gebruiken, kan er schade
of storing ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het gaat
gebruiken, enkele uren in de nieuwe omgeving laten staan, totdat de
condens volledig is verdampt.

Onderhoud
• Gebruik voor de dagelijkse reiniging van het apparaat een zachte,
droge doek of een doek, die enigszins vochtig is. Probeer het gehele
oppervlak met eenzelfde hoeveelheid kracht te wrijven en beweeg de
doek met de nerf van het hout mee. Te hard wrijven op één plek kan
de afwerkingslaag beschadigen.
• Gebruik als reinigingsmiddel nooit benzine, verdunners, alcohol of
oplosmiddelen. Gebruik van deze middelen kan nl. verkleuring en/
of vervorming van het materiaal tot gevolg hebben.

Reparaties en bestanden
• Weest u zich ervan bewust, dat alle bestanden, die in het geheugen
van het apparaat zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan, wanneer u
het apparaat voor reparatie opstuurt. Van belangrijke bestanden
dient u altijd een back-up op een floppy disk of geschreven op papier
(indien mogelijk) te maken. Bij reparaties wordt altijd geprobeerd om
het verlies van bestanden te voorkomen. Helaas moeten wij echter
vermelden, dat het in sommige gevallen (bijv. wanneer printplaten,
die met het geheugen zelf te maken hebben, defect zijn) wellicht niet
mogelijk is om de bestanden te herstellen, en dat Roland zich niet
aansprakelijk stelt voor een dergelijk verlies van bestanden.

Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
• Wees erop bedacht, dat de inhoud van het geheugen door storingen
of door onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan
gaan. Om het risico van verlies van belangrijke bestanden uit te
sluiten, raden wij u aan om regelmatig een back-up te maken van
belangrijke bestanden, die u in het geheugen van het apparaat heeft
staan, en deze op een floppydisk op te slaan.
353

• Helaas bestaat de kans, dat de inhoud van bestanden, die op een
floppydisk zijn opgeslagen, niet meer teruggehaald kan worden,
wanneer u die eenmaal kwijt bent. Roland Corporation stelt zich niet
aansprakelijk voor dit soort dataverlies.
• Behandel de knoppen, schuiven en andere regelaars van dit apparaat
met gepaste voorzichtigheid; dit geldt ook voor het gebruik van de
stekkers en aansluitingen. Een ruwe behandeling kan tot storingen
leiden.
554

• Sla nooit op het scherm en oefen er nooit sterke druk op uit.

• Bij het aansluiten en loskoppelen van de kabels altijd de stekker
vasthouden, en niet de kabel zelf. Op deze manier voorkomt u het
ontstaan van kortsluiting of van schade aan de interne kabelelementen.
• Bij normaal gebruik van het apparaat straalt het in beperkte mate
warmte uit.
• Probeer, om te vermijden dat u uw buren stoort, het volume van het
apparaat op een redelijk niveau te houden. Wellicht geeft u er de
voorkeur aan om een koptelefoon te gebruiken, zodat u de mensen
om u heen niet kunt storen (vooral ’s avonds laat en ’s nachts).
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603

• Verpak het apparaat, wanneer u het moet vervoeren, in schokwerend
materiaal. Wanneer u het apparaat zonder dit materiaal vervoert,
kan het gekrast of beschadigd raken, wat tot storingen kan leiden.
603

• Oefen geen overmatige druk uit op de muzieksteun, wanneer deze in
gebruik is.
562

• Gebruik een kabel van Roland om het apparaat aan te sluiten. Indien
u een ander merk verbindingskabel gebruikt, tref dan de volgende
voorzorgsmaatregelen.
• Sommige verbindingskabels bevatten weerstanden. Gebruik
zulke kabels niet om dit apparaat aan te sluiten. Het gebruik van
dat soort kabels kan ervoor zorgen, dat het geluidsniveau erg
laag of zelfs onhoorbaar wordt. Neem voor informatie over de
specificaties van uw eigen kabels contact op met de fabrikant
ervan.
562

• Zorg voor het openen of sluiten van het deksel over de toetsen er
altijd voor dat er zich geen huisdieren of andere kleine dieren
bovenop bevinden. (Houd dieren in ieder geval weg van de toetsen
en het deksel.) Door het ontwerp van het instrument is het mogelijk
dat kleine huisdieren of andere dieren erin vast komen te zitten.
Mocht zich zo’n situatie voordoen, dan dient u onmiddellijk de
spanning uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
Raadpleeg daarna de leverancier van wie u het instrument heeft
gekocht of neem contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service
Center.

Voordat u floppydisks gaat
gebruiken
Omgaan met de floppydrive
• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een
omgeving, die vrij is van trillingen.
603

• Vermijd gebruik van het apparaat direct, nadat het is verplaatst naar
een plek met een vochtigheidsgraad, die aanzienlijk verschilt van die
op de vorige locatie. Snelle veranderingen van omgeving kunnen
condensvorming in het apparaat tot gevolg hebben, wat de werking
van de drive negatief beïnvloedt en beschadiging van floppydisks tot
gevolg kan hebben. Wanneer het apparaat is verplaatst, laat het dan
enkele uren acclimatiseren in de nieuwe omgeving, voordat u het
weer in gebruik neemt.
603

• Om een disk in het apparaat te plaatsen, drukt u deze voorzichtig
maar stevig in de drive. Hij klikt dan vanzelf op zijn plaats. Om een
disk uit de drive te halen, drukt u stevig op de EJECT-knop. Gebruik
geen overmatige kracht om een disk, die in de drive zit, eruit te
halen.
603

• Probeer nooit om een floppydisk uit de drive te halen, terwijl de
drive in werking is (dat is als het lampje brandt). Dit kan schade aan
zowel de floppy als de drive veroorzaken.
603

• Het indicatielampje van de floppydrive gaat helder branden,
wanneer de drive gegevens aan het lezen of aan het wegschrijven is.
In andere gevallen gaat het minder sterk branden. Probeer niet om
de disk uit de drive te halen, terwijl deze gelezen wordt of terwijl er
gegevens op weggeschreven worden (dus wanneer het
indicatielampje helder brandt). Wanneer u dat probeert, kan het
magnetische oppervlak van de disk beschadigd worden, waardoor
de disk onbruikbaar wordt.
603

• Haal floppydisks altijd uit de floppydrive, voordat u dit apparaat inof uitschakelt.
603

• Om schade aan de koppen van de floppydrive te voorkomen, dient u
de floppydisk er altijd horizontaal in te steken (dus niet scheef, in
welke richting dan ook). Druk de floppydisk er stevig, maar
voorzichtig in. Gebruik nooit overmatig veel kracht.
• Om het risico van storingen en/of beschadiging van het apparaat te
vermijden, dient u alleen maar floppydisks in de floppydrive te
gebruiken. Doe nooit een ander soort disk in het apparaat. Voorkom
dat paperclips, munten of andere vreemde voorwerpen in de floppydrive terechtkomen.

6

Omgaan met floppydisks
• Floppydisks bevatten een kunststof schijf met een dun laagje magnetisch opslagmateriaal. Er is microscopische precisie voor nodig om
de opslag van grote hoeveelheden gegevens op zo’n klein oppervlak
mogelijk te maken. Volg de hier vermelde instructies op om de
floppydisks in onbeschadigde toestand te houden.
• Raak het magnetische materiaal binnenin de disk nooit aan.
• Gebruik of bewaar floppydisks niet in een vuile of stoffige
omgeving.
• Stel floppydisks niet bloot aan extreme temperaturen (bijv. in fel
zonlicht in een gesloten voertuig). De aanbevolen temperatuur is
tussen 0 en 50•C.
• Stel floppydisks niet bloot aan sterke magnetische velden, zoals
die bijvoorbeeld door luidsprekers worden veroorzaakt.
603

• Floppydisks hebben een beschermingslabel tegen overschrijven, dat
de disk kan beschermen tegen het per ongeluk wissen van gegevens.
Het is aan te bevelen om het label in de “Bescherming”-stand te
houden en deze alleen in de “Beschrijven”-stand te zetten, wanneer u
nieuwe gegevens op de disk wilt wegschrijven.

Achterkant van de disk
Beschrijven
(het is mogelijk om nieuwe
gegevens op de disk weg
te schrijven)

Beschermingslabel

Bescherming
(voorkomt dat er gegevens
op de disk worden
weggeschreven)

603

• De identificatiesticker moet goed op de disk vastgeplakt zijn.
Wanneer de sticker los raakt, terwijl de disk in de drive zit, kan het
moeilijk worden om de disk er weer uit te krijgen.
603

• Bewaar alle disks op een veilige plaats om beschadiging ervan te
voorkomen en om ze te beschermen tegen stof, vuil en andere
risico’s. Indien u een vuile of stoffige disk gebruikt, riskeert u beschadiging van de disk en storing van de floppydrive.
603

• Disks, die uitvoeringsgegevens voor dit apparaat bevatten, moeten
altijd worden afgesloten (het beschermingslabel moet dan in de
“Bescherming”-stand geschoven zijn), voordat u ze in de drive van
een ander apparaat (behalve de PR-300 of een apparaat uit de HP-G-,
HPi-, MT-, KR- of Atelierserie) of in de drive van een computer
steekt. Treft u deze voorzorgsmaatregel niet (dus laat u het beschermingslabel in de “Beschrijven”-stand), dan loopt u bij het uitvoeren
van alle mogelijke werkzaamheden op het andere apparaat, waarbij
de floppydrive is betrokken (bijv. het bekijken van de inhoud van de
disk of het laden van gegevens) het risico, dat de disk door de
floppydrive van dat apparaat onleesbaar wordt gemaakt.

Omgaan met CD-ROMs.
801

• De glanzende onderkant (gecodeerd oppervlak) van de CD-ROM
niet aanraken of krassen. Bij beschadigde of vuile CD-ROMs bestaat
de kans, dat ze niet goed gelezen worden. Houd uw CD-ROMs
schoon met een in de handel verkrijgbare CD-reiniger.
203
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Voordat u begint te spelen
Aansluiting van de kabels

Aansluiting van de koptelefoon
Steek de plug van de koptelefoon in de
koptelefoonaansluiting aan de onderkant van de HPi-7.

Aansluiting van de pedaalkabel
Steek de stekker van de pedaalkabel in de pedaalaansluiting op het

Wanneer u een koptelefoon aansluit, komt er geen geluid uit de
ingebouwde luidsprekers. Het volume van de koptelefoon regelt u

achterpaneel van de HPi-7.

door middel van de knop [Volume] van de HPi-7 (zie pag. 12).

fig.pedalcord

*

Wij adviseren u om een stereokoptelefoon te gebruiken.

*

Gebruik alleen een Roland-koptelefoon. Een koptelefoon van
een ander merk geeft wellicht een ontoereikend volume.

fig.headphones

Bevestiging van de muzieksteun
De muzieksteun van de HPi-7 is voorzien van een LCD-scherm. Volg de
hieronder vermelde instructies op, en ga vooral voorzichtig met de
muzieksteun om.

1 Steek de muzieksteun in het apparaat, zoals op de
tekening is aangegeven.

Enkele opmerkingen bij het gebruik van een
koptelefoon

fig.mrest

• Om te voorkomen, dat er beschadigingen of kabelbreuken
in het snoer van de koptelefoon ontstaan, dient u alleen de
koptelefoon zelf vast te houden en niet het snoer. Trek ook
alleen aan de stekker en nooit aan het snoer, wanneer u de
koptelefoon wilt loskoppelen.

2 Steek de stekker van de kabel van de muzieksteun in de
LCD Out-aansluiting op het achterpaneel van de HPi-7.
*

LET OP: de spanning van het apparaat moet uitgeschakeld zijn,
terwijl u de kabel van de muzieksteun aansluit!

fig.LCDcord-e

Kabel aansluiten

Kabel loskoppelen

• De koptelefoon kan beschadigd raken, indien het volume te
hoog is bij het aansluiten ervan. Sluit de koptelefoon pas
aan, nadat u het volume zo laag mogelijk heeft ingesteld.
• Om mogelijke gehoorbeschadiging, gehoorverlies of schade
aan de koptelefoon te voorkomen, mag de koptelefoon niet
op een overdreven hoog volume gebruikt worden. Luister
met het volume op een normaal niveau.

Gebruik van de haak voor de
koptelefoon
Wanneer u de koptelefoon niet gebruikt, kunt u deze ophangen aan de
daartoe bestemde haak, die zich links onderaan de HPi-7 bevindt.

Aansluiting van het netsnoer
Neem het meegeleverde netsnoer en steek het ene uiteinde in de
passende aansluiting aan de onderkant van de HPi-7. Steek de
stekker van het netsnoer in het stopcontact.
*

LET OP: gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.

Bevestiging van de haak voor de koptelefoon
Neem de haak voor de koptelefoon, die bij de HPi-7 is meegeleverd.
Druk en draai deze in het gat in de bodem van de HPi-7 (zie
onderstaande afbeelding). Zet de haak vast door de bijbehorende
vlindermoer vast te draaien.

fig.ACcord-e

Onderkant van de
achterzijde van de HPi-7
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Voordat u begint te spelen

Het deksel openen en sluiten
Open het deksel door het met beide handen lichtjes op te tillen en
van uw af te schuiven.
Sluit het deksel door het rustig naar u toe te trekken en – als het
volledig is uitgeschoven – voorzichtig te laten zakken.
fig.futa

Het volume of de helderheid
van het geluid regelen
Draai aan de [Volume]-knop om het totale volume te
regelen.
Draai aan de [Brilliance]-knop om de helderheid van het
geluid te regelen.
fig.knobs

Volume

*

Let erop, dat uw vingers niet bekneld raken, wanneer u het

Min

deksel opent of sluit. Indien kleine kinderen de HPi-7 gebruiken,

Max

Helderheid

Warm

Helder

dient een volwassene daarbij toezicht te houden.
*

Om ongelukken te voorkomen, dient het deksel tijdens transport
van de piano gesloten te zijn.

De spanning in- en
uitschakelen
*

Als alle onderdelen zijn aangesloten (zie pag. 9), schakel dan de
spanning van de diverse apparaten in de volgens de

Het contrast van het scherm
regelen
Om het contrast van het scherm te regelen, draait u aan de [Contrast]knop, die zich aan de achterkant van de muzieksteun bevindt.
fig.contrast-e

Achterkant van de
muzieksteun
Dekseltje

aangegeven volgorde. Wanneer u de apparatuur in de verkeerde
volgorde aansluit, kan dit storing en/of schade aan de
luidsprekers en andere apparatuur veroorzaken.

Om de spanning in te schakelen, zet u de [Volume]knop eerst zo laag mogelijk en drukt u daarna op de
[Power on]-schakelaar (= Aan/uit-schakelaar).
De spanning wordt ingeschakeld, en de spanningsindicator links aan de
voorkant van de HPi-7 gaat branden.
Na enkele seconden kunt u de toetsen bespelen om geluid te maken.
Gebruik de [Volume]-knop om de geluidssterkte te regelen.
942

*

Dit apparaat heeft een elektronische bescherming. Na het
inschakelen van de spanning duurt het daarom enkele
seconden, voordat het apparaat normaal functioneert.

fig.Power-e

Enkele opmerkingen over het gebruik van het
LCD-scherm
• Verwijder nooit het dekseltje van het LCD-scherm aan
de achterkant van de muzieksteun. Door dit te
verwijderen loopt u het risico, elektrische schokken en/
of storing te veroorzaken.
• Het is mogelijk, dat u op het scherm verticale strepen
waarneemt. Deze worden echter veroorzaakt door de
structuur van het LCD-scherm, en duiden niet op een
storing. Door de [Contrast]-knop te gebruiken kunt u het
contrast van het scherm regelen, en de strepen tot een
minimum terugbrengen.
• Het contrast van het LCD-scherm kan door de
omgevingstemperatuur worden beïnvloed.

Spanningsindicator

Om de spanning uit te schakelen, draait u de [Volume]knop eerst helemaal naar links en drukt u daarna op de
[Power on]-schakelaar (= Aan/uit-schakelaar).
De spanningsindicator links aan de voorkant van de HPi-7 gaat
uit en de spanning wordt uitgeschakeld.
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Voordat u begint te spelen

De pedalen
De pedalen worden voornamelijk gebruikt bij het pianospelen. Ze

Alle functies behalve pianospelen blokkeren (“Panel Lock”)

hebben de volgende functies:

De functie “Panel Lock” (Paneelvergrendeling) vergrendelt de HPi-7 in

fig.pedal-e

een toestand, waarin er alleen piano gespeeld kan worden en alle knoppen geblokkeerd zijn. Dit voorkomt dat de instellingen onbedoeld
veranderd worden, zelfs als kinderen de knoppen per ongeluk indrukken.
*

Bij paneelvergrendeling kan alleen met de klank van een vleugel
worden gespeeld. Er is ook niets op het scherm te zien.

1 Draai het volume helemaal laag en druk op de [Power on]Zacht-pedaal
Demperpedaal
Sostenuto-pedaal

schakelaar om de spanning uit te schakelen.

2 Houd de [Function]-toets ingeduwd en druk op de [Power

Demperpedaal (rechter pedaal)

on]-schakelaar om de spanning in te schakelen.

Wanneer dit pedaal wordt ingedrukt, worden tonen aangehouden, zelfs
wanneer u de vingers al van de toetsen heeft gehaald. Door het pedaal
dieper of minder diep in te drukken kunt u de duur van het aanhouden van
de toon enigszins beïnvloeden. Op een akoestische piano stelt het induwen
van het demperpedaal de andere snaren in staat om mee te zingen met de
klanken, die u op de toetsen speelt, waardoor er een diepe, volle klank
ontstaat. De HPi-7 simuleert dit meezingen.
→ De sterkte van het meeklinken bij indrukken van het demperpedaal is
regelbaar. Raadpleeg hiertoe “Regelen van de diepte van de effecten (‘Effect’)”
(pag. 55).

Blijf de knop 6 à 7 seconden ingeduwd houden. Stel het volume in. Wanneer u nu de toetsen bespeelt, hoort u de klank van een vleugel. Om de
“Paneelvergrendeling”-functie weer uit te schakelen, draait u de
volumeknop helemaal laag en zet u het instrument nogmaals uit en
weer aan.

De zelfspeelfunctie uitschakelen
De HPi-7 is in de fabriek zodanig ingesteld, dat hij automatisch een

Sostenuto-pedaal (middelste pedaal)

demonstratie van songs geeft, wanneer de toetsen en regelknoppen

Dit pedaal houdt alleen de tonen aan van de toetsen, die u al gespeeld had
toen u het pedaal indrukte.

een aantal minuten niet meer zijn aangeraakt. Deze instelling kunt u

Zacht-pedaal (linker pedaal)

uitschakelen.

1 Druk de [Function]-knop in.

Wanneer u dit pedaal ingedrukt houdt bij het spelen, heeft de toon een
zachtere klank. De zachtheid van de toon kan enigszins gevarieerd worden
door het pedaal dieper of minder diep in te drukken.

fig.d-kihonsettei-e

→ U kunt het Sostenuto-pedaal en het Zacht-pedaal andere functies
geven dan hierboven zijn genoemd. Raadpleeg hiervoor
“Notatiescherm” (pag. 15) en “Veranderen van de pedaalfuncties
(‘Pedaal’)” (pag. 56).

De hoogteverstelling van de pedalen
Indien u de HPi-7 wilt verplaatsen of het gevoel heeft dat de pedalen
niet stabiel zijn, verstel dan de hoogteverstelling, die zich onder de
pedalen bevindt. Doe dit als volgt:

1

Druk op de knoppen [

][

][

][

te selecteren en druk dan op de knop [

] om “Auto Demo”
(Enter)].

• Draai de hoogteverstelling, zodat deze omlaag gaat en
stevig contact met de vloer kan maken. Als er ruimte is
tussen de pedalen en de vloer, kunnen de pedalen
beschadigd raken. Vooral wanneer het instrument op
vloerbedekking of op een tapijt geplaatst wordt, dient de
hoogteverstelling gebruikt te worden om de pedalen
stevig contact te laten maken met de vloer.
fig.adjust

2 Druk de knop [

][

] om “Auto Start” te selecteren.

Druk daarna op de knoppen [+] en [-] om dit op “Off”
(“Uit”) te zetten.

3
Hoogteverstelling

Druk op de knoppen [

(Close)] om het Notatiescherm weer

in beeld te krijgen.
→ Zie pag. 57 voor uitgebreidere informatie over Auto Demo.
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Beschrijving van het bedieningspaneel
Front Paneel
fig.panelfront-e

2

3

4

5

1 6

7 8

12

13

9 10 11 14

12 15 16

19

14 17 18

20

1 [Power On] schakelaar
Wordt ingedrukt om de spanning in- en uit te schakelen (pag. 10).

2 [Volume]-knop
Regelt het totale volume (pag. 10).

3 [Brilliance]-knop
4 [Transpose]-knop
Zet de toonhoogte om van de toetsen of van de song, die gespeeld
wordt (pag. 24).

5 [Tone]-knoppen

6 [Pianist]-knop
U kunt de “Pianist”-functie gebruiken om een begeleiding aan uw spel
toe te voegen (pag. 32).

7 [Reverb]/[Intro/Ending]-knop
Voegt galm aan het geluid toe (pag. 27). Wanneer u de “Pianist”functie gebruikt, zorgt deze knop ervoor, dat de begeleiding begint/
stopt met een intro of een einde (pag. 32).

8 [Chorus]/[Start/Stop]-knop
Geeft het geluid een ruimtelijk effect (pag. 27). Wanneer u de “Pianist”functie gebruikt, start of stopt deze knop de begeleiding (pag. 32).

9 [Split]-knop
Zorgt ervoor, dat u verschillende soorten geluid kunt gebruiken voor
de linker- en rechterkant van het keyboard, en dus voor de linker- en
rechterhand (pag. 28).

10 [Key Touch]-knop
11 [Function]-knop

12 [+] [-]-knoppen

] knoppen (Cursorknoppen)

Worden gebruikt om het item te selecteren, dat u wilt instellen (pag.
14).) Afhankelijk van het scherm, waarin u werkt, kunnen aan deze
knoppen andere functies worden toegewezen.

][

Druk de [

12

Gebruik deze knop om voorgeprogrammeerde songs of songs van
floppydisk te kiezen (pag. 16 en 46).

16 [Lesson]-knop
Met de “Les”-functie oefent u met veel plezier (pag. 30).

Deze knop laat het notatiescherm in beeld verschijnen (pag. 15).

18 [Zoom]-knop
Hiermee kunt u de notatie vergroten door erop in te zoomen (pag. 16).

19 [

] knoppen
]-knop in om de selecties, die u door middel van de

Metronome]-knop

Activeert de ingebouwde metronoom (pag. 20).

20 [Slow] [Fast] Tempoknoppen
Hiermee past u het tempo aan (pag. 16, 20 en 32). Door gelijktijdig
indrukken van de [Slow]- en [Tempo]-knop wordt het basistempo
hersteld.

21 Spoorknoppen
Met deze knoppen kan elk spoor van een song apart worden
afgespeeld of opgenomen (pag. 16, 37 en 40).

22 [

(Reset)]-knop

Met deze knop wordt het apparaat weer op het begin van de song
gezet.
(Play/Stop)]-knop

Hiermee start en stopt u het afspelen en opnemen van songs.
(Rec)]-knop

Met het indrukken van deze knop wordt het instrument stand-by gezet
om te kunnen opnemen (pag. 34-40).

25 [

Worden gebruikt om de waarde, die u wilt instellen te vergroten of
verkleinen (pag. 14).

14 [

De [ ] knop maakt een actie ongedaan of zorgt ervoor, dat het
notatiescherm weer in beeld komt. Afhankelijk van het scherm, waarin
u werkt, kunnen aan deze knoppen andere functies worden
toegewezen.

24 [

Hiermee kunnen diverse functies geselecteerd worden, die de
uitvoering van de muziek veranderen (pagina’s 41-44 en 54-63).

][

2223 24 2526 28

cursorknoppen (13 ) heeft gedaan, te bevestigen(p. 14).

23 [

Hiermee stelt u de aanslag van de toetsen in (pag. 25).

][

29

17 [Notation]-knop

Selectie van het type geluid (de geluidsgroep) dat gespeeld wordt,
wanneer u de toetsen bespeelt (pag. 26).

][

27

15 [Song]-knop

Regelt de helderheid van het geluid (pag. 10).

13 [

21

((Bwd)]-knop

Spoelt de song terug.

26 [

(Fwd)]-knop

Spoelt de song versneld door.

27 [Wonderland]-knop
Met deze knop kunt u zich vermaken met de “Drums”, geluidseffecten
en een spel, en daarnaast op een leuke manier iets leren over
muziekinstrumenten (pag. 33).

Beschrijving van het bedieningspaneel
28 [Marker/Count]-knop

29 Floppydrive

Deze knop wordt ook gebruikt om de maat in te stellen (pag. 21). Beide
knoppen helpen u om merktekens in de notatie tussen te voegen en te
verplaatsen en het afspelen van delen van songs eenvoudig te maken.

Hier kunt u een floppydisk in doen, zodat u deze kunt afspelen of
zodat u er songs op kunt opslaan (pag. 41, 46).

Achterkant
fig.panelrear

1

2

1 LCD Out-aansluiting
Sluit de kabel van de muzieksteun op deze uitgang aan (pag. 9).

3

4

Muzieksteun
fig.pmrest

2 Pedaalaansluiting

1

Sluit de kabel van het pedaal, die van de standaard vandaan komt, op
deze aansluiting aan (pag. 9).

3 Input-aansluitingen
Op deze aansluitingen kan andere geluids- of audioapparatuur
worden aangesloten, zodat het geluid van die apparatuur uit de
luidsprekers van de HPi-7 komt (pag. 61).

1 Scherm
Dit scherm toont de notatie van een voorgeprogrammeerde song of een
song van een floppydisk, en toont tevens diverse instellingen van het
instrument.

4 Output-aansluitingen
Via deze aansluitingen kunt u de HPi-7 op uw stereo-installatie
aansluiten om een krachtiger geluid te verkrijgen. U kunt de HPi-7
hiermee ook aansluiten op een cassetterecorder of een dergelijk
apparaat om uw muziek op een cassettebandje op te nemen (pag. 61).

*

De uitleg in deze handleiding bevat illustraties, die laten zien,
wat u op uw eigen scherm zou moeten zien. Realiseert u zich
echter, dat uw instrument wellicht een nieuwere, verbeterde
versie van het systeem kan bevatten (bijv. met nieuwere
geluiden), waardoor hetgeen, u werkelijk op het scherm ziet, niet

Onderkant

altijd hoeft te kloppen met de afbeeldingen in deze handleiding.

fig.panelbottom

2 Contrast]-knop
Deze knop regelt het contrast van het scherm (pag. 10).

1

2

3

4

5

2

1 Aansluitingen voor koptelefoon
Hierop kunt u een koptelefoon aansluiten (pag. 9).

2 Mic Volume-knop
Met deze knop kunt u het volume van de microfoon regelen.

3 Mic-aansluitingen
Deze worden gebruikt om er microfoons op aan te sluiten, zodat het
geluid uit de luidsprekers van de HPi-7 komt (pag. 56).

4 MIDI Out/In-aansluiting
Hierop kunt u een apart MIDI-apparaat aansluiten, waardoor gegevens
voor de uitvoering van muziek ontvangen kunnen worden (pag. 61).

5 USB-aansluiting
Wordt gebruikt om een computer via een USB-kabel op de HPi-7 aan te
sluiten (pag. 62)
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Bedieningsprincipe en het hoofdscherm
Bedieningsprincipe

3. Instellingsspecificatiescherm

De HPi-7 wordt voornamelijk bediend door gebruik te maken van de

fig.d-kihonsettei-e

cursorknoppen en de knoppen [
[ ] [+] [-], terwijl u naar het
scherm kijkt.
In ieder scherm worden de functies van de cursorknoppen en de
knoppen [ ] [ ] [+] [-] getoond.
De basisfuncties zijn als volgt:
Cursorknoppen [
]
[
]
[ :]
[
]
Ga door middel van de pijltjes naar het te selecteren item of verander
ermee van pagina.
[

]-knop: Bevestig de gemaakte selectie.

[ ]-knop: Toon het notatiescherm of ga terug naar het vorige
scherm.
[+] [-]-knop: Verander de geselecteerde waarde.
fig.cursor-e

[+][-] knoppen

Cursor knoppen

[ ][ ] knoppen
De volgende schermen zijn op het hoofdscherm te zien:

1. Notatiescherm (basisscherm)
fig.d-kihonscore-e

Gespecificeerde instellingen van functies worden gedaan in een
scherm, dat er ongeveer zó uitziet. Het op dat moment geselecteerde
item licht op, en u kunt de knoppen [+] en [-] gebruiken om de
waarden naar wens in te stellen. Bij sommige items wordt er een
uitleg van de waarden gegeven.
Wanneer u de knoppen [+] en [-] tegelijk indrukt, springt de waarde
naar de basisinstelling terug.
Wanneer u de [ ]-knop indrukt, wordt de geselecteerde waarde
toegepast en krijgt u het scherm weer in beeld, dat u voor het
huidige scherm had.
Als er “P.*/*” in de rechter bovenhoek van het scherm verschijnt,
geeft dat aan, dat er nog meer parameters op de vorige of de
volgende pagina staan.

Meldingen

Dit is het eerste scherm, dat u ziet, als u de spanning inschakelt.
Wanneer er een ander scherm in beeld is, kunt u eerst op de
[Notation]-knop drukken en dan op de [ ]-knop om weer in dit
scherm te komen.
Zie pag. 15 voor meer informatie over notatiescherm.

Tijdens de bediening van het apparaat kunnen er verschillende
meldingen in beeld komen te staan. Deze meldingen vragen u om
een actie te bevestigen, brengen u op de hoogte van het resultaat van
een opdracht of geven een fout aan als een opdracht niet kon worden
uitgevoerd. Zie pag. 66 voor verdere informatie over foutmeldingen
die met “Error” beginnen.
Wanneer een melding wordt gegeven, als hieronder aangegeven,
gebruik dan de knoppen [

][

2. Menuscherm

en druk daarna op de [

fig.list-e

Wanneer u ten slotte op de [
vorige scherm.
fig.msg-e

Dit soort menuscherm wordt getoond, wanneer u songs,
geluidssoorten of begeleidingsstijlen selecteert.
Gebruik in dit scherm de cursorknoppen om het gewenste item te
selecteren. Het geselecteerde item licht dan op.
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] om uw antwoord te selecteren

]-knop om uw keuze te bevestigen.
]-knop drukt, keert u terug naar het

Met een song meespelen
Notatiescherm
Wanneer de spanning van de HPi-7 wordt ingeschakeld, verschijnt er een notatiescherm, dat er
ongeveer uitziet, zoals hier afgebeeld.
Dit scherm kan niet alleen de voorgeprogrammeerde songs tonen, maar ook de notatie voor SMFmuziekbestanden of van een uitvoering, die u heeft opgenomen met de HPi-7.
fig.notation-e

*

Indien u een partij heeft uitgekozen, die geen gegevens over de uitvoering bevat, zal de notatie geen noten tonen. Indien
u de partij, die getoond wordt, wilt veranderen, lees dan “De instellingen van het notatiescherm veranderen” (pag. 47).

*

De becijfering van de vingerzetting, die in het scherm wordt getoond, geeft één mogelijke vingerzetting aan.

*
*

De becijfering van de vingerzetting kan alleen worden getoond, als er een voorgeprogrammeerde song gespeeld wordt.

Enkele opmerkingen bij het notatiescherm
• Wanneer u begint met het afspelen van een song, toont het notatiescherm een . Terwijl dit symbool
in beeld is, worden gegevens over de uitvoering van de floppydisk of uit het interne geheugen
geladen. Het kan even duren, voordat de gegevens gelezen zijn. Heeft u alstublieft even geduld.
• De notatie, die in beeld komt, wordt uit de muziekbestanden gehaald, waarbij meer prioriteit gegeven
wordt aan het eenvoudig leesbaar maken van het scherm dan aan het accuraat weergeven van een
gecompliceerde of moeilijke uitvoering. Daardoor kan het gebeuren, dat u verschillen met in de handel
verkrijgbare bladmuziek opmerkt. Dit scherm is vooral niet geschikt voor de weergave van
hoogstaande of ingewikkelde songs, die gedetailleerde notatie behoeven.
• Het kan zijn, dat tekst of noten in het notatiescherm buiten het bereik van het LCD-scherm vallen, en
daardoor niet getoond worden.
• Indien u de notatie laat tonen of de getoonde partij verandert, terwijl u een song afspeelt, kan het
gebeuren dat het afspelen van de song weer opnieuw begint.
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Bediening van de knoppen
Om een song af te spelen worden de volgende knoppen gebruikt:
fig.panel1-e

[Tra nspose]-k nop
Verandert de toon waarop de song wordt afgespeeld (pag. 24).

[Volum e]-k nop
Regelt het volume (pag. 10).

[Song]-k nop
Selecteert de song die u wilt afspelen (pag. 17).

[N ota tion]-k nop

[M a rk er/ Count]-k nop
Plaatst merktekens in de song (pag. 22).

Toont het notatiescherm.
[Zoom ]-k nop
Vergroot de notatie (zoomt erop in).

[Tempo]-k noppen
Met deze knoppen past u het tempo
van de song aan.

Spoork noppen
Elk deel van de song die wordt afgespeeld, is aan een spoorknop
toegekend. Selecteer partijen of kies ervoor om ze uit te schakelen
(dan is het lampje bij de knop van dat spoor uit) of te laten spelen
(dan gaat het lampje bij de knop van dat spoor branden).
[
(Bw d)] [
(Fw d)]-k noppen
Druk deze knoppen eenmaal in om één maat terug of vooruit
te gaan. Om te blijven terug- of vooruitspoelen houdt u de
knop ingeduwd.

[ (Rec)]-k nop
Zorgt voor de opname van een uitvoering (pag. 34).
[
(Pla y)]-k nop
Start en stopt het afspelen van muziek.
[ (Reset)]-k nop
Start en stopt het afspelen van muziek.
* Indien u de [
[

(Play/Stop)]-knop ingedrukt houdt en op de

(Fwd)] knop drukt, gaat het apparaat door naar het einde van de song.

Een song spelen
De HPi-7 heeft 170 voorgeprogrammeerde pianosongs.
Al deze songs kunnen in het notatiescherm worden bekeken.
Ze hebben ook orkestbegeleiding, zodat u met de begeleiding mee kunt spelen. U kunt ook het tempo
naar de gewenste snelheid aanpassen om makkelijker te kunnen oefenen.
→ “Lijst van voorgeprogrammeerde songs” (pag. 75).
fig.panelsngslct

1
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Een song selecteren

1

Druk op de [Song]-knop. Selecteer op het scherm de song die u wilt spelen.

fig.songslcte

Afspelen

2

Druk op de [

(Play/stop)] button.

Het lampje bij de knop gaat aan.
De song begint te spelen.
Terwijl het scherm een

zandloper laat zien, worden de gegevens van de song geladen.

Het tempo regelen
Gebruik de Tempoknoppen [Slow] [Fast] om het tempo te regelen.
Het tempo wordt in stappen van een kwartnoot binnen een bereik van 10-500 geregeld.
Indien u de Tempoknoppen [Slow] [Fast] tegelijk indrukt, gaat u naar het basistempo van de song
terug (het tempo van voordat u het begon te regelen).

Dempen (zonder geluid laten draaien) van partijen bij het afspelen
U kunt het geluid van specifieke delen van partijen bij het afspelen dempen en deze delen zelf spelen.
Druk op een spoorknop om een specifiek spoor te dempen.
De lampjes bij de knoppen, die u heeft ingedrukt, gaan uit, en het geselecteerde spoor is niet te horen.
Om de demping ongedaan te maken, drukt u nogmaals op dezelfde spoorknop, waardoor het lampje
weer gaat branden.
*

Wanneer u SMF-muziekbestanden voor de Roland Piano Digital Instrumentenserie afspeelt, en de knop [3/Left
hand] en de knop [4/Right hand] de linker-/rechterhand-uitvoeringen niet goed aansturen, verander dan de “Track
Assign”-instellingen.
Zie ”Het gedurende het afspelen van SMF-bestanden veranderen van de partijen die aan de spoorknoppen zijn
toegewezen (‘Track Assign’) op pag. 57

Stop de song

3

Druk nogmaals op de [

(play/Stop)] (Play/Stop)]-knop.

Het afspelen stopt automatisch, wanneer het einde van de song bereikt is.
Druk op d [

(Reset)] -knop om naar het begin van de song terug te gaan.
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Indien een scherm, zoals hier afgebeeld te zien is
fig.d-delete-e

Indien een song al in de huidige omgeving is geselecteerd (intern geheugen), zal het niet mogelijk zijn
om een andere song te kiezen of een nieuwe uitvoering op te nemen.
Indien u de song wilt wissen, gebruik dan de knoppen [

][

] om “OK” te selecteren en druk daarna

op de knop [ (Execute)] om deze keuze te bevestigen. Indien u de song niet wilt wissen, kies dan
“Cancel” en sla de song op een floppydisk op (pag. 42).

Doorlopend songs afspelen (“All Song Play”)
De voorgeprogrammeerde songs kunnen doorlopend afgespeeld worden.
fig.panelallsng

1

Houd de [Song]-knop ingeduwd en druk op de [

(Play/Stop)]-knop.

fig.allsonge

item
Song Categorie

Omschrijving
Willekeurig afspelen, Oefenen, Meesterwerken, Populair, Disk (alleen,
wanneer de floppydisk in de floppydrive is gedaan)

Wanneer u [ (Play)] afspeelt. Indien u songs van floppydisks wilt afspelen, die u heeft, selecteer dan
“Disk”. Indien het apparaat gedurende enkele tientallen seconden niet wordt bediend, wordt de
functie “Random Play” (het in willekeurige volgorde afspelen van alle voorgeprogrammeerde songs)
automatisch opgestart. De songs zullen achter elkaar door gespeeld worden.
Wanneer alle geselecteerde songs gespeeld zijn, begint het weer van voren af aan.

Het afspelen stoppen

2
18

Druk op de [

(Play/Stop)]-knop. Het afspelen stopt dan.

Met een song meespelen

Afspelen in een vast tempo
In geval van een song met moeilijke tempowisselingen is het praktisch om in eerste instantie met een vast
tempo te oefenen. In een vast tempo afspelen zonder tempowisselingen toe te laten heet “Tempo Mute”
(Tempo uitgeschakeld).

1

Houd de [

(Play/Stop)]-knop ingeduwd en druk tegelijkertijd óf de knop

Tempo [Slow] óf de knop Tempo [Fast] in.
Terwijl Tempo Mute is ingesteld, wordt het betreffende tempo op het scherm verlicht aangegeven.
fig.tempomutee

Wanneer u de song afspeelt, zal hij in een constant tempo spelen. Om Tempo Mute weer uit te schakelen houdt u
de [

] knop nogmaals ingedrukt en drukt u tegelijkertijd weer óf de knop Tempo [Slow] óf de knop Tempo

[Fast] in. Tempo Mute wordt ook uitgeschakeld, wanneer u een andere song selecteert.

Songs die u goed vindt aan uw favorieten toevoegen (“Favorites”)
U kunt songs, die u momenteel instudeert, of die u graag speelt aan uw “Favorieten” toevoegen, zodat
u deze songs eenvoudig kunt selecteren.

1
2

Selecteer de song.
Druk op de knop [+].
Er verschijnt een scherm, zoals hier is afgebeeld.

fig.favorite

Keuze selecteren

Keuze toepassen

Naar het vorige
scherm terugkeren

3

Selecteer “OK” en druk op de [O (Execute]-knop om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde song wordt aan uw favorieten toegevoegd. Nu kunt u de toegevoegde song
selecteren door “Favorieten” te selecteren in het scherm “Songselectie”.
*

Schakel nooit de spanning van het apparaat uit, terwijl het scherm “Executing….” aangeeft.

Songs uit de “Favorieten” verwijderen
Selecteer “Favorieten” in het scherm “Songselectie”, kies de song, die u wilt verwijderen, en druk dan
op de knop [+].
*

Schakel nooit de spanning van het apparaat uit, terwijl het scherm “Executing….” aangeeft.”

19

Met een song meespelen

De metronoom gebruiken
De HPi-7 heeft een veelzijdige metronoomfunctie. Terwijl een song of begeleiding wordt afgespeeld
(“Pianist”-functie, zie pag. 32), klinkt de metronoom in het juiste tempo, en geeft hij de maat aan.
fig.panelmetro

1

1

Druk op de knop [Metronoom].
Het lampje van de knop knippert nu op de maat en de metronoom is te horen. Om de metronoom te
stoppen, drukt u nogmaals op de [Metronoom]-knop, en het lampje zal weer uit gaan.

fig.metroe

Volume
Het geluidsvolume van de
metronoom instellen.

Instelling vera nderen

Bea t
De maat instellen.
Geluid
Het geluidstype van de
metronoom instellen.
Pa troon
Het interval tussen de
zwakke maatslagen van
de metronoom instellen.

Het in te stellen
item selecteren
N a a r het vorige
scherm terugk eren

M a a tla mpje
Het lampje van de metronoom, dat op de
maat meeknippert, in- of uitschakelen.

In dit scherm kunt u de volgende zaken instellen:
Item

Setting

Volume

OFF (no sound)-10

Beat (Maat)

2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
* Het is niet mogelijk om de instelling van de maat te veranderen, terwijl een song aan het spelen
is.

Sound

Klik, Elektronisch, Stem (“1, 2, 3” in het Japans), Stem (“1, 2, 3” in het Engels), Dier, Woodblock,
Triangel & Castagnetten, Handgeklap
Normaal,

Pattern

Beat LED
(Maatlampje)
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(driekwart noot),

(halve noot),

(drieachtste noot),

(kwart noot),
(driezestiende noot),
(achtste noot),
(zestiende noot),
Twee met elkaar verbonden achtste noten (noot toegevoegd aan het einde van de eerste maatslag,
waardoor er een tweeklank ontstaat), Triool (noten toegevoegd aan het einde van de eerste
maatslag, waardoor er een drieklank ontstaat), Shuffle (noten toegevoegd om een shuffle te
creëren)
“On” (Aan; het lampje van de [Metronoom]-knop knippert op de maat), “Off” (Uit; het lampje is
ook uit).

Met een song meespelen

Aftellen toevoegen om u bij uw timing te helpen
“Count-in” betekent: er wordt afgeteld, voordat het afspelen begint. “Countdown” betekent: er wordt
afgeteld aan het eind van de intro van de song (voordat u zelf begint te spelen). Indien u met een song
meespeelt, maakt het aftellen het eenvoudiger om te bepalen, wanneer u met spelen moet beginnen.
fig.panelcnt

1

1

Druk op de [Marker/Count] knop.

fig.count1e

Instelling veranderen

Het in te stellen item
selecteren
Naar het vorige scherm terugkeren

Item

Instelling

Count Mode

Geef aan welk type aftelling er moet
worden toegevoegd

Count In (aftelling toevoegen, voordat het afspelen
begint), Countdown (alleen een aftelling toevoegen
voordat u zelf begint te spelen), Count In/down (zowel
een Count-in als een countdown toevoegen).

Countdown
Sound

Geeft aan welk type aftelling er na de
intro moet klinken.

Stem (Japans), Stem (Engels)

Countdown
Track

Geef aan welk spoor of welke partij
van de Countdown aangeeft,
wanneer u begint te spelen, indien u
een aftelling toevoegt.

Count In
Sound

Selecteer een geluidstype voor de
count-in.

Count In
Measure

Selecteer de lengte (het aantal maten)
van de count-in.
Wanneer “Repeat” (herhalen) is
ingeschakeld in het scherm, waarin
merktekens kunnen worden
ingesteld (zie pag. 22), geeft de Count
In Repeat aan of de Count-in tussen
de twee ingestelde merktekens elke
keer moet klinken of alleen de eerste
keer

Count In
Repeat

Linker- & rechterspoor (linkerhand en rechterhand van
een pianosong)
Linkerspoor (linkerhand van een pianosong)
Rechterspoor (rechterhand van een pianosong)
Partij 1-16
Drumstok, Klik, Elektronisch, Stem (Japans), Stem
(Engels), Woodblock, Triangel & Castagnetten,
Handgeklap, Dier
1, 2

Eerste keer,
Elke keer
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Merktekens in een song plaatsen voor herhaaldelijk
oefenen
U kunt binnen en song merktekens plaatsen, zodat u direct naar een gemerkte maat kunt gaan, of een
deel van een song tussen twee merktekens telkens kunt herhalen.
fig.panelmark

3

2 1

Selecteer, voordat u begint, eerst de song, waarin u de merktekens wilt plaatsen (pag. 17).

Ga het “Marker”-scherm in (het scherm, waarin u merktekens
kunt plaatsen).

1

Druk op de [Marker/Count]-knop. Druk in het scherm “Count” op de knop [

].

fig.marke

M erk tek en A
Geeft het nummer aan
van de maat waarbij
merkteken A is
geplaatst.

M erk tek en B
Geeft het nummer aan van de maat
waarbij merkteken B is geplaatst.

M erk tek en A instellen,
na a r merk tek en A toe ga a n.
Een m erk tek en verw ijderen
“ Repea t” a a n-/ uitzetten
M erk tek en B instellen,
na a r merk tek en B toe ga a n.

Repea t
(Herha len)
Als dit op “On”
(Aan) staat,
wordt het deel
tussen de twee
merktekens
herhaaldelijk
afgespeeld.

Ex a cte instellingen ma k en
voor splitsing va n ma ten
Zie pag. 23 voor meer informatie
hierover.
N a a r het vorige scherm
terugk eren

Ga naar de plaats in de song, waar u een merkteken wilt plaatsen.

2

Gebruik de knoppen [

(Bwd)] [

(Fwd)] om naar de maat te gaan, waarin u

een merkteken wilt plaatsen.
Plaats een merkteken.

3

Druk op de knop [

] of [

] om merkteken A of B te plaatsen.

Het scherm geeft het nummer van de maat, waarbij het merkteken is geplaatst. Het is niet mogelijk om
merkteken B of dezelfde plaats of eerder dan merkteken A te plaatsen.
→ Merktekens kunnen ook in groepjes tellen geplaatst worden, in plaats van in maten. Zie hiervoor “Een merkteken
midden in een maat plaatsen (‘Resolution’)” (pag. 23).
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Met een song meespelen
Een aangebracht merkteken verplaatsen
Nadat u een merkteken in de song heeft geplaatst, kunt u de [
knoppen [

(Bwd)] of [

]-knop ingeduwd houden en de

(Fwd)] indrukken om de plaats, waarop merkteken A is gezet, te

veranderen. Om de plaats van merkteken B te veranderen, houdt u de [
u op de knoppen [

(Bwd)] of [

]-knop ingeduwd en drukt

(Fwd)].

Naar een merkteken toe gaan
Nadat u een merkteken in de song heeft aangebracht, kunt u naar de plaats van het merkteken toegaan
(springen) door de [

] of [

]-knop in te drukken..

Een deel van een song tussen twee merktekens herhaaldelijk afspelen.
Nadat u zowel merkteken A als B heeft geplaatst, drukt u op de [

]-knop. In het scherm zet u

“Repeat” op “On” (Aan). Wanneer u de [
(Play/Stop)] -knop indrukt, zal het deel van de song,
dat tussen de merktekens staat, telkens herhaald worden.

Indien u “Herhaaldelijk Afspelen” gebruikt zonder merkteken A en B te plaatsen
De hele song wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Indien u “Herhaaldelijk Afspelen” gebruikt, wanneer alleen merkteken A geplaatst is
De song wordt telkens herhaald vanaf merkteken A tot het eind van de song.

Indien u “Herhaaldelijk Afspelen” gebruikt, wanneer alleen merkteken B geplaatst is
De song wordt telkens vanaf tot het begin van de song tot aan merkteken B herhaald.

*

Indien “Repeat” in het scherm, waarin u de merktekens kunt plaatsen, op “On” is gezet, kunt u op de [ ]-knop
drukken om het notatiescherm in beeld te krijgen en de song herhaaldelijk af te spelen. Alles wat u wilt doen, waarbij
merktekens zijn betrokken – ook naar een bepaald merkteken toe gaan – wordt gedaan in het “Marker”-scherm,
waarin u merktekens kunt plaatsen.

Een geplaatst merkteken verwijderen
Houd de [
[

]-knop ingeduwd en druk op de [

] -knop om merkteken A te verwijderen of op de

]-knop om merkteken B te verwijderen.

Een merkteken midden in een maat plaatsen (Resolution)
Het is mogelijk om een merkteken midden in een maat (aan het begin van een slag) te plaatsen.

1

Druk op de [Marker/Count]-knop. In het “Count”-scherm drukt u op de
[

(Marker)] knop.

Het “Marker”-scherm verschijnt nu.

2

Druk nog eens op de [

(Resolution)]-knop om in het scherm te komen, waarin

u splitsingen kunt maken.
item

Resolution
(Splitsing)

Setting

Measure
(Maat)

Merktekens worden aan het begin van een maat geplaatst

Beat (Slag)

Merktekens worden aan het begin van een slag geplaatst. Indien u
een merkteken aan het begin van een slag wilt plaatsen, plaats het
merkteken dan terwijl u de song afspeelt.
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Met een song meespelen

De toonhoogte van de toetsen of van het afspelen van
songs veranderen (“Transpose”)
Door middel van de “Transpose”-functie kunt u uw uitvoering omzetten zonder de noten, die u speelt,
te hoeven veranderen. Indien een song bijvoorbeeld een moeilijke toonzetting heeft met veel kruisen
( ) of mollen ( ), kunt u deze functie gebruiken om hem in een simpeler toonzetting te spelen.
U kunt deze ook gebruiken om een song in een andere toonhoogte af te spelen. Wanneer u een vocalist
begeleidt, kunt u de toonhoogte simpelweg naar een bereik omzetten, dat prettig is voor de zanger(es),
terwijl u de noten nog steeds blijft spelen zoals ze genoteerd staan (dus met dezelfde vingerzetting).
fig.paneltrns

1

1

Druk op de [Transpose]-knop.

fig.transe

Link
Wanneer u dit op “Off” (Uit) zet, kunt u de
waarden voor de toetsen en de song apart
Als u bijvoorbeeld wilt dat u een
toonhoogte E hoort, wanneer u
de C-toets aanslaat, zet u de
instelling voor de “Keyboard”
(Klavier)-omzetting op “4” (het
cijfer geeft het aantal halve tonen
aan).
Als u C E G speelt

Instelling vera nderen

Het in te stellen
item selecteren

Klinkt het als E G# B

De link in- en
uitscha k elen

Item

N a a r het
vorige
scherm
terugk eren

Setting

Keyboard
(Toetsen)

Zet de tonen om, die op de toetsen gespeeld worden. Deze
instelling kan worden geselecteerd door de [Transpose]-knop
ingeduwd te houden en de toon, die u wilt omzetten, aan te
slaan.

-6–0–5

Song

Zet de toon van de af te spelen song om.

-24–0–24

Wanneer u de toonhoogte van de toetsen omzet, gaat het lampje bij de [Transpose]-knop branden.
Indien de “Transpose”-instelling “0” is, zal het lampje bij de knop uit zijn.
Wanneer “Link On” ingesteld is, zijn de waarden voor de toetsen en de songgegevens gelijk.
Wanneer “Link Off” ingesteld is, kunnen de waarden voor de toetsen en de songgegevens apart
ingesteld worden. Om de omzetting ongedaan te maken, drukt u op de [Transpose]-knop. Het lampje
gaat dan uit.
De “Transpose”-instelling springt weer op “0”, als u een andere song kiest.
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Met een song meespelen

De toetsaanslag regelen (“Key Touch”)
U kunt de aanslag (het gevoel bij het spelen) van de toetsen regelen.
fig.panelktch

1

1

Druk op de [Key Touch]-knop.

fig.keytouche

Instelling vera nderen
Key Touch
Druk op

om van

setting te veranderen.

N a a r het vorige
scherm terugk eren

Item

Indicatielampje
Niet
verlicht

Instelling
Medium

Hiermee heeft u de meest natuurlijke aanslag. Deze instelling
komt het dichtst bij de klank van een akoestische piano.

Zwaar

Er kan niet fortissimo (ff) gespeeld worden, tenzij u krachtiger
speelt dan normaal, waardoor de toetsen zwaarder aanvoelen.
Deze instelling maakt het u mogelijk om meer expressie toe te
voegen, wanneer u dynamisch speelt.

Groen
licht

Licht

Er kan fortissimo (ff) gespeeld worden door minder krachtig te
spelen dan normaal, waardoor de toetsen lichter aanvoelen. Deze
instelling maakt het eenvoudiger voor kinderen, die minder
kracht in hun handen hebben.

Oranje
licht

Vast

Het geluid heeft een vast volume, ongeacht de kracht, waarmee
de toetsen worden aangeslagen.

Rood licht
Key Touch
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Variatie brengen in uw uitvoeringen
Het geluid, waarmee u speelt, selecteren
De HPi-7 bevat meer dan 600 verschillende soorten geluiden.
De geluidssoorten zijn ondergebracht in 6 groepen ondergebracht, die onder de [Tone]-knoppen zijn gezet.
fig.paneltone

1

1

Druk één van de [Tone]-knoppen in en selecteer de gewenste geluidssoort in het scherm.
Wanneer u een [Tone]-knop indrukt, gaat het lampje bij de knop branden.

fig.toneslcte

Lijst va n geluidssoorten
De gemaakte selectie licht op in het oranje.

Een geluidssoort
selecteren
Een dem o va n de
geselecteerde
geluidssoort
beluisteren
N a a r het vorige
scherm terugk eren

De volgende keer, dat u deze [Tone]-knop indrukt, hoort u de geluidssoort, die u uit deze groep het
laatst gebruikt heeft.
→ “Lijst van geluidssoorten” (pag. 67)

Geluidssoorten, die met
worden aangeduid, worden “EX-registers” genoemd. Deze registers
worden speciaal bij u aanbevolen.
Geluidssoorten, die met een rode
worden aangeduid, hebben een “Toets los”-functie.
De “Toets los”-functie imiteert de verandering in geluid, die ontstaat als de vingers de toetsen loslaten
tijdens het spelen.

Percussie-instrumenten en geluidseffecten
Druk op de Tone-knop [Others] (“Overig”).
Gebruik de cursorknoppen om een ritme als “DR Standard” of een geluidseffect te selecteren.
Drumritmen beginnen met “DR”.
Elke toets van het klavier geeft een ander geluid.
→ Raadpleeg de “Lijst van drumritmen” (pag. 70) om te zien welk geluid de verschillende toetsen bij een drumritme of
geluidseffect geven.
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Variatie brengen in uw uitvoeringen

Effect aan het geluid toevoegen
fig.paneleffect

11
Galm aan een geluid toevoegen (“Reverb”)
Door de “Reverb”-functie toe te passen, kunt u een mooie galm produceren, die uw uitvoering laat
klinken, alsof u in een concertzaal speelt.

1

Druk op de [Reverb]-knop
Het lampje bij de knop gaat branden en het geluid krijgt een galmeffect.
Om het galmeffect uit te zetten drukt u nogmaals op de [Reverb]-knop, zodat het lampje uit gaat.
*

Het is niet bij elke geluidssoort mogelijk om het galmeffect in het geheugen op te slaan.

Een voller geluid creëren (“Chorus”)
Door toevoeging van het “Chorus”-effect kunt u het geluid voller en ruimtelijker doen klinken.

1

Druk op de “Chorus”-knop.
Het lampje bij de knop gaat branden en het geluid krijgt een voller effect.
Om het “Chorus”-effect uit te zetten, drukt u nogmaals op de [Chorus]-knop, zodat het lampje uit gaat.
*

De “Chorus”-functie kan voor elke geluidssoort in het geheugen opgeslagen worden. Wanneer u het apparaat
uitschakelt, worden echter de oorspronkelijke instellingen hersteld.

→ De diepte van het galmeffect en het “Chorus”-effect is regelbaar. Zie voor meer informatie “De diepte van de
effecten (‘Effects’)” (pag. 55).

Twee geluidssoorten tegelijk spelen (“Dual”).
Het gelijktijdig spelen van twee geluidssoorten, terwijl er één toets wordt ingedrukt, heet “Dual”
(gelijktijdige) uitvoering.

1

Druk gelijktijdig twee van de [Tone]-knoppen in.
De lampjes bij beide knoppen zullen gaan branden. Het geluid van de linker knop wordt “Tone 1”
(Geluidssoort 1) genoemd, en dat van de rechter knop “Tone 2” (Geluidssoort 2).
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Variatie brengen in uw uitvoeringen
fig.duale

Tone 2
Laat de naam van de
geluidssoort zien, die voor de rechter
[Tone]-knop is geselecteerd.

Tone 1
Laat de naam van de geluidssoort
zien, die voor de linker
[Tone]-knop is geselecteerd.

Ba la ns bij gelijk tijdig spelen
Laat de balansverhouding zien
tussen de volumen van de twee
geselecteerde geluidssoorten.

De geluidssoort vera nderen,
de ba la ns bij gelijk tijdige
uitvoering vera nderen
Het in te stellen item
selecteren
Het geselecteerde item
licht op in het oranje.
N a a r een dem o va n de
geselecteerde toonsoort
luisteren
N a a r het vorige
scherm terugk eren

Wanneer de namen van “Tone 1” en “Tone 2” oplichten, kunt u de [+]- of [-]-knop indrukken om
geluidssoorten in de betreffende groep te selecteren (pag. 26).
Om de gelijktijdige uitvoering ongedaan te maken, drukt u op een willekeurige [Tone]-knop.

Met de rechter- en de linkerhand verschillende
geluidssoorten spelen (“Split”)
De verdeling van het klavier in een gebied voor de rechterhand en een gebied voor de linkerhand,
waarbij in beide gebieden andere toonsoorten worden gespeeld, heet “gescheiden uitvoering” (split
performance).
*

De toets van het scheidingspunt ligt in het linkerdeel van het keyboard.

Scheidingspunt (staat ingesteld op F#3 als het instrument wordt aangezet)

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 …

C3

Geluidssoort va n de link erha nd

C4

C5

B7 C8

Geluidssoort v.d. rechterha nd

fig.panelsplit

1

1

Druk op de [Split]-knop.
Het lampje bij de knop gaat branden.
De geluidssoort, die aan de rechterkant van het scherm wordt aangegeven, is de “Right-hand Tone”
(geluidssoort van de rechterhand), en die aan de linkerkant van het scherm is de “Left-hand Tone”
(geluidssoort van de linkerhand).
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Variatie brengen in uw uitvoeringen
fig.splite

Left-ha nd Tone
Toont de naam van de geluidssoort die voor het gebied van
de linkerhand is geselecteerd.

Scheidingspunt
Toont de toets die tussen het gebied
van de linkerhand en dat van de
rechterhand in ligt.

Right-ha nd Tone
Toont de naam van de geluidssoort die voor het gebied van
de rechterhand is geselecteerd.
De geluidssoort vera nderen,
het scheidingspunt vera nderen
Het in te stellen item
selecteren
Het geselecteerde item
licht op in het oranje.
Een dem o va n de
geselecteerde
geluidssoort beluisteren
N a a r het vorige
scherm terugk eren

Wanneer de “Right-hand Tone” of “Left-hand Tone” oplichten, kunt u de [Tone]-knoppen en de [+] of [-]-knop
gebruiken om toonsoorten te selecteren. Wanneer het “Split Point” (scheidingspunt) is geselecteerd, kunt u de
[+]- of [-]-knop selecteren om het scheidingspunt te veranderen. Het scheidingspunt kan ook worden ingesteld
door de [Split]-knop ingeduwd te houden en de toets aan te slaan, waarop u het scheidingspunt wilt hebben. Om
de gescheiden uitvoering te beëindigen, drukt u op de [Split]-knop, waardoor het lampje uit gaat.

Van gelijktijdige uitvoering omschakelen naar gescheiden uitvoering
Door van gelijktijdige uitvoering om te schakelen naar gescheiden uitvoering, kunt u het klavier verdelen in een gebied
voor de rechterhand en een gebied voor de linkerhand, waarbij u twee toonsoorten tegelijk in het gebied voor de
rechterhand kunt spelen.

1

Wanneer u gelijktijdige uitvoering gebruikt, drukt u op de [Split]-knop.
Het lampje bij de knop gaat branden.

fig.dualsplite

Left-ha nd Tone
Toont de naam van de geluidssoort die voor het gebied van
de linkerhand is geselecteerd.

Scheidingspunt
Toont de toets die tussen het gebied
van de linkerhand en dat van de
rechterhand in ligt.

Tone 1
Toont de naam van Tone 1 (geluidssoort 1)
van de gelijktijdige uitvoering van de
rechterhand.
De geluidssoort vera nderen,
het scheidingspunt vera nderen,
de ba la ns va n de gelijk tijdige
uitvoering vera nderen
Het in te stellen item selecteren
Het geselecteerde item licht
op in het oranje.
Een dem o va n de
geselecteerde
geluidssoort beluisteren

Ba la ns bij gelijk tijdige uitvoering
Toont de verhouding tussen de volumen
van de twee geluidssoorten die voor de
rechterhand zijn geselecteerd.

Tone 2
Toont de naam van Tone 2 (geluidssoort
2) van de gelijktijdige uitvoering van de
rechterhand.

N a a r het vorige
scherm terugk eren

Van gescheiden uitvoering omschakelen naar
gelijktijdige uitvoering

1
2

Wanneer u de gescheiden uitvoering (pag. 28) gebruikt, zorg dan dat de “Right-hand
Tone” oplicht.
Druk de twee [Tone]-knoppen, die u wilt kiezen, gelijktijdig in.
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De Lesfunctie gebruiken (“Visual Lesson”)
U kunt met plezier uw spel oefenen met de Lesfunctie, die de HPi-7 u biedt.
Speel met de begeleiding mee en er verschijnen aantekeningen op het scherm, die aangeven hoe goed,
u heeft gespeeld.
U kunt een niveau en songs om te oefenen kiezen, die bij uw huidige vaardigheid passen. U kunt ook
uw voorraad oefensongs met aanvullende muziekgegevens uitbreiden.
fig.panelwonder

2, 3
In de huidige toestand zorgt [
indrukken van de knop [

1

1

] ervoor, dat u naar het volgende scherm gaat, en brengt het

] het vorige scherm weer in beeld.

Druk op de knop [Lesson] (Les).
Er verschijnt een scherm, zoals hier afgebeeld.

fig.wonder-e

Beginnerscursus

2

Druk op de knop [

[

] of [

Repertoirecursus

Uitdagingscursus

] om een cursus te selecteren. Bevestig uw keuze door op de

]-knop te drukken.

fig.wonder-e

3
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Selecteer een song om te oefenen en druk dan op de knop [

(Next)] (Volgende).

De Lesfunctie gebruiken (“Visual Lesson”)
Wanneer u de “Repertoirecursus” selecteert, verschijnt er een scherm, zoals hieronder afgebeeld.
fig.wonder-e

Pa rtij
Hiermee selecteert u de
partij die u wilt oefenen.
Keuze uit:
Beide handen,
Linkerhand,
Rechterhand

Beginma a t
Hiermee stelt u de
beginmaat in.

Tempo
Hiermee stelt u het tempo
voor uw oefen-spel in.
Keuze uit: Oorspronkelijke tempo, Een beetje
langzamer, Langzamer,
Veel langzamer

Eindm a a t
Hiermee stelt u de
eindmaat in.

Stel het tempo en de partij, die u wilt oefenen, in. Druk daarna op de knop [

4

(Next)].

Meespelen met de begeleiding
Wanneer u klaar bent met spelen, verschijnt uw partituur op het scherm.
Druk op de knop [

(Review)] en de resultaten van uw spel worden in de notatie getoond.

fig.wonder-e

Oefenen met songs, die voorgeprogrammeerd zijn of op
floppydisks staan

1

Selecteer “Preset/Disk Song” in het scherm, waar u uw oefensong kunt
selecteren, en druk daarna op de knop [

(Next)].

Het songselectiescherm (pag. 17) verschijnt nu.

2

Selecteer een oefensong en druk daarna op de knop [

(Enter)].

Indien u de “Repertoirecursus” heeft geselecteerd, stel dan het tempo en de partij, die u wilt oefenen,
in. Druk daarna op de knop [

3

(Next)].

Meespelen met de begeleiding.
Wanneer u klaar bent met spelen, verschijnt uw partituur op het scherm.
Druk op de knop [

(Review)] en de resultaten van uw spel worden in de notatie getoond.

31

Uw uitvoering van begeleiding voorzien
(“Pianist Function”)
De Pianistfunctie voorziet uw pianospel automatisch van een passende begeleiding.
Uit 35 verschillende begeleidingsstijlen kunt u die stijl kiezen, die u bij de song vindt passen, die u wilt spelen.
U kunt het begeleidingsakkoord voor de linkerhand kiezen of één enkele knop indrukken om een intro of een
einde te laten spelen.
fig.panelpianist

1

3 2

1

Vera nder het tem po va n de begeleiding

→ “Lijst van ‘Pianist’-begeleidingsstijlen” (pag. 76)
→ “Lijst van akkoorden” (pag. 74)

1

Druk op de knop [Pianist] om in het Stijl selectiescherm te komen en selecteer daar een
begeleidingsstijl.
Het lampje bij de knop [Pianist] gaat branden en het lampje bij de knop [Intro/Ending] begint te knipperen.
Het toetsenbord wordt bij het scheidingspunt (zie pag. 28) in een gebied voor de rechterhand en een gebied voor
de linkerhand verdeeld.

fig.pianiste

Lijst va n
begeleidingsstijlen
De gemaakte
selectie licht op
in het oranje.

Chord

De begeleiding starten

2

Druk op de knop [Start/Stop] of speel een akkoord in het gebied voor de linkerhand.
De begeleiding begint nu met een intro. Indien u geen intro wilt toevoegen, druk dan op de knop [Intro/Ending],
zodat het lampje bij deze knop uit gaat, en voer daarna stap 2 uit. Geef in het gebied voor de linkerhand het
begeleidingsakkoord aan. In het gebied voor de rechterhand kunt u vrij spelen. U kunt op de knop [
Finder)] drukken om de “Vingerzettinglijst voor akkoorden” op het scherm te brengen.

(Chord

De begeleiding laten stoppen

3

Druk op de knop [Intro/Ending] of de knop [Start/Stop].
Indien u de knop [Intro/Ending] drukt, stopt de begeleiding na een einde. Indien u de knop [Start/Stop] indrukt,
stopt de begeleiding onmiddellijk. Om de Pianistfunctie ongedaan te maken, drukt u op de knop [Pianist],
waardoor het lampje bij deze knop uit gaat.
*

Wanneer u de Pianistfunctie gebruikt, kunt u geen geluid in het gebied voor de linkerhand selecteren en afspelen.

*

U kunt het scheidingspunt verplaatsen door de knop [Split] ingeduwd te houden en een toets aan te slaan (pag. 29).

→ U kunt de balans tussen het volume van uw pianospel en dat van de begeleiding veranderen.
Zie hiervoor “De balans van het volume tussen begeleiding en pianospel regelen (‘Balance’)” (pag. 55).

*

32

De gegevens over de begeleiding die door de Pianistfunctie worden geproduceerd, zullen niet door de MIDI-uitgang worden doorgegeven.

Spelen in een Wonderland van geluid
Het “Wonderland” laat kinderen kennismaken met een grote verzameling aan geluiden en
voorgeprogrammeerde songs met eenvoudige bediening en leuke animaties.
fig.panelwonder

1

1

Druk op de [Wonderland]-knop en selecteer het gewenste item op het scherm.
Nadat het openingsscherm in beeld is gekomen, verschijnt er een scherm zoals hier afgebeeld.

fig.wonder-e

Een item of instrument selecteren

Naar het volgende
scherm gaan,
het geselecteerde
geluid of de
geselecteerde song
beluisteren/stoppen

Naar het
vorige scherm
terugkeren, Wonderland verlaten

Uitleg van alle keuzemogelijkheden
Item

Inhoud

Drums

Selecteer een afbeelding van een percussie-instrument om het geluid van dat
instrument te horen. Gebruik de toetsen om op het geselecteerde percussie-instrument te spelen.

Piano

Leer hoe piano’s worden gemaakt.

Alphabet

Gebruik de toetsen om het alfabet te leren.

SFX

Luister naar een grote verzameling geluidseffecten.

Songs

Luister naar de voorgeprogrammeerde songs.

Tones

Selecteer een afbeelding van een instrument om te horen hoe dat
instrument klinkt. Bespeel de toetsen om het geselecteerde instrument te bespelen.

Flash Card

Bij dit spel moeten de noten, die op de kaarten staan, gespeeld
worden.

Game

Bij dit spel moet worden geprobeerd om de toonladders, akkoorden
en ritmen, die te horen zijn, te benoemen.

Om Wonderland te verlaten, drukt u enkele malen op de [
knop, zodat het lampje naast de knop uit gaat.

]-knop of drukt u op de [Wonderland]-

→ Wanneer u de Wonderlandfunctie gebruikt, kunt u de [Reverb]-knop en de [Chorus]-knop gebruiken om het geluid
extra effect te geven (pag. 27).
Er kunnen echter geen andere knoppen gebruikt worden, dan de knoppen die in stap 1 (zie boven) gebruikt worden.
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Uw uitvoering opnemen
De HPi-7 maakt het u mogelijk om uw eigen uitvoeringen op te nemen.
Een opgenomen uitvoering kan afgespeeld worden, zodat u uw eigen pianospel kunt horen of er extra partijen
aan kunt toevoegen. Met de HPi-7 kunnen de volgende typen opnamen gemaakt worden:
• Opname, terwijl u met een voorgeprogrammeerde song of een song van een disk meespeelt(→ “Met een
song mee opnemen”)
• Alleen uw eigen pianospel opnemen (→“Een nieuwe song opnemen”; pag. 36)
• Opnieuw opnemen (pag. 38)
• De Pianistfunctie gebruiken om op te nemen (→“Opnemen met begeleiding (de Pianistfunctie); pag. 39)
• Een multispoor-opname, waarbij op vijf sporen wordt opgenomen (pag. 40)
*

Songs, die u opneemt, worden verwijderd zodra u een andere song selecteert of de spanning van de HPi-7
uitschakelt. Zorg ervoor, dat u belangrijke uitvoeringen op een floppydisk opslaat. Zie “Songs opslaan” (pag. 42).

Met een song mee opnemen
Het is mogelijk om een uitvoering op te nemen, die u met een voorgeprogrammeerde song of een song van een
floppydisk meespeelt. Hier leggen we uit, hoe u naar de begeleiding van een voorgeprogrammeerde song kunt
luisteren, terwijl u de uitvoering van uw rechterhand opneemt.
fig.panelovrec

4

2

5

5 8 6,7 1 3

Voordat u gaat opnemen, moet u eerst een song selecteren en op de [ ] -knop drukken om het
notatiescherm in beeld te krijgen. Zie pag. 17 voor meer informatie over het selecteren van een
voorgeprogrammeerde song of pag. 46 voor het selecteren van een song van een floppydisk.

Opname-instellingen realiseren

1

Druk op de knop [
*

(Rec)].

Terwijl het nummer van de maat oplicht, wordt het notatiescherm gegenereerd. Wanneer het nummer dat oplichtte
weer normaal wordt, dient u het nogmaals te proberen.

fig.recmsg1e

Het geselecteerde
item licht op in het
oranje.

Een k euze ma k en
Een k euze bevestigen
N a a r het vorige
scherm terugk eren

2

Gebruik de [

][

] -knoppen om “Add On” (Toevoegen aan) te kiezen en druk daarna

op de knop [

(Execute)] (Uitvoeren).

Bij deze instelling kunt u opnemen, terwijl u naar de geselecteerde song luistert.
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fig.recmsg2e

Selecteer het spoor, dat u wilt opnemen

3

Druk op de knop van het spoor, dat u wilt opnemen (dat wil zeggen: de partij, die u zelf wilt spelen).
Het lampje bij de knop, die u heeft ingedrukt, gaat knipperen en de HPi-7 komt stand-by te staan om op te
nemen.
Omdat we in dit voorbeeld de uitvoering van de rechterhand opnemen, drukken we de knop [4/Right] in, zodat
het lampje bij die knop gaat knipperen.
*

Alleen het geluid van een drumset of geluidseffecten kunnen onder de [R/Rhythm]-knop worden opgenomen.

Selecteer de geluidssoort die u gaat opnemen.

4

Gebruik de [Tone]-knoppen om de geluidssoort te selecteren, die u wilt opnemen.
Nadat u de geluidssoort heeft geselecteerd, drukt u op de knop [

(close)] om het notatiescherm in beeld te krijgen.

Het tempo instellen

5

Gebruik de [Tempo]-knoppen om het opnametempo in te stellen.
*

Het songtempo ligt opgeslagen in de song, die u selecteert. Hoewel u het tempo voor opname langzamer kunt maken, zal de
song bij het afspelen van de opname in het originele tempo worden gespeeld.

*

U kunt ook opnemen, terwijl u de metronoom gebruikt. In dat geval wordt het geluid van de metronoom niet mee-opgenomen.

De opname starten

6

Druk op de [

(Play/Stop)]-knop.

Na twee maten aftellen begint de opname.
Let op: de opname begint ook, zodra u ook maar iets op de toetsen speelt, zelfs als u de [
Stop)]-knop niet heeft ingedrukt. In dat geval hoort u geen aftelling.
Wanneer de opname begint, gaan de lampjes bij de [
-knop branden.
Ga uw gang en begin te spelen.

(Play/Stop)]-knop en de [

(Play/
(Rec)] button

De opname stopzetten

7

Druk op de [

(Play/Stop)]-knop.

De opname stopt en de lampjes van de [

-knop en de

(Rec)]-knop gaan uit.

De opgenomen uitvoering afspelen

8

Druk op de [

(Reset)]-knop en druk dan op de [

(Play/Stop)]-knop.

U hoort nu de opgenomen uitvoering.
Om het afspelen stop te zetten, drukt u nogmaals op de [

(Play/Stop)]-knop.
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Een nieuwe song opnemen
Nu leggen we u uit, hoe u uw eigen uitvoering kunt opnemen zonder een voorgeprogrammeerde song te gebruiken.
fig.panelnrec

4

2

1

5

5 8 6,7 3

Stel het apparaat in om op te nemen (kies “New Song”,
oftewel “Nieuwe Song”)

1

Druk op de [Song]-knop

fig.songslct2j

Aan uw “Favorieten”
toevoegen

Nieuwe
song
Een song selecteren

Naar het vorige scherm terugkeren

2

Druk op de [
op de [

]-knop om naar de eerste song terug te keren, en druk daarna nogmaals

]-knop om “New Song” te selecteren.

Wanneer u willekeurig één van de knoppen [ ] [
][ ][
] indrukt, terwijl er een song in het interne
geheugen van de HPi-7 is geselecteerd, zal op het scherm de vraag verschijnen: “Delete the selected song. OK?”
(“De geselecteerde song wissen. O.K.?”) Zie pag. 18. Wanneer u de song wist, komt er “0: New Song” in beeld.
De notatie verschijnt, wanneer u de [Notatie]-knop indrukt.

3

Druk op de [

(Rec)]-knop.

De lampjes bij de knoppen van alle sporen gaan knipperen en de HPi-7 komt stand-by te staan om op te nemen.
*

Als het scherm aangeeft: “Close/New Song/Add On” (Sluiten/Nieuwe Song/Toevoegen), kies dan “New Song”. In dit geval kunt u
stap 1 en 2 overslaan.

*

Weest u erop attent, dat indien u “New Song” selecteert, de huidige geselecteerde song zal verdwijnen.

Selecteer de geluidssoort die u gaat opnemen

4

Gebruik de [Tone]-knoppen om de geluidssoort te selecteren, die u wilt gebruiken voor uw opname.
Druk, nadat u de geluidssoort heeft geselecteerd, op de [X]-knop om het Notatiescherm in beeld te krijgen.

5

Gebruik de [Tempo]-knoppen om het opnametempo in te stellen.
Indien u manier, waarop de maat wordt aangegeven, wilt veranderen, druk dan op de [Metronoom]-knop en
realiseer de instellingen in het Metronoomscherm. Druk, nadat u het tempo heeft geselecteerd, op de [X]-knop om
het Notatiescherm in beeld te krijgen.
*
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U kunt de metronoom gebruiken, terwijl u opneemt. In dat geval wordt het geluid van de metronoom niet mee opgenomen.

Uw uitvoering opnemen
De opname starten

6

Druk op de [

(Play/Stop)]-knop.

Na twee maten aftellen begint de opname.
Let op: de opname begint ook, zodra u ook maar iets op de toetsen speelt, zelfs als u de [
Stop)]-knop niet heeft ingedrukt. In dat geval hoort u geen aftelling.
Wanneer de opname begint, gaan de lampjes bij de [
branden.
Ga uw gang en begin te spelen.

(Play/Stop)]-knop en de [

(Play/
(Rec)]-knop

De opname stoppen
Druk op de [

(Play/Stop)]-knop.

De opname stopt en de lampjes bij de [
(Play/Stop)]-knop en de [
De opgenomen uitvoering is opgenomen onder de knop [1/User].

(Rec)]-knop gaan uit.

De opgenomen uitvoering afspelen

7

Druk op de [

(Reset)]-knop en druk dan op de [

(Play/Stop)]-knop.

U hoort nu de opgenomen uitvoering.
Om het afspelen stop te zetten, drukt u nogmaals op de [

(Play/Stop)]-knop.

Toekenning aan de spoorknoppen van de opgenomen
uitvoering
Wanneer u alleen een uitvoering op de toetsen opneemt, zal de uitvoering als volgt aan de
spoorknoppen worden toegekend:
• Normale uitvoering (op iedere toets maar met één enkel geluid spelen)
De uitvoering komt onder knop [1/User] te staan.
• Gelijktijdige uitvoering
De uitvoering komt onder knop [1/User] te staan.
• Gescheiden uitvoering
De uitvoering van de linkerhand komt onder knop [3/Left] te staan en de uitvoering van de
rechterhand onder knop [4/Right].
• Gelijktijdige uitvoering en Gescheiden uitvoering
De uitvoering van de linkerhand komt onder knop [3/Left] te staan en de gelijktijdige uitvoering van
de rechterhand onder knop [4/Right].
•

Drums of geluidseffecten
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Opnieuw opnemen
Wanneer u opnieuw wilt opnemen, geef dan aan van welke spoorknop u de uitvoering opnieuw wilt
opnemen en neem daarna weer op.
Wanneer u de knop van een eerder opgenomen spoor selecteert en opnieuw een opname gaat maken,
wordt de uitvoering, vanaf de plaats waarop u begint op te nemen tot aan de plaats waarop u stopt,
vervangen door de zojuist opnieuw opgenomen uitvoering.
*

1

Het songtempo ligt opgeslagen in de song, die u heeft geselecteerd. U kunt het tempo voor de opname wel
langzamer maken, maar de song zal bij het afspelen van de opname in het originele tempo worden afgespeeld.

Gebruik de knoppen[

(Bwd)] of [

(Fwd)] om naar de maat te gaan, die u

opnieuw wilt opnemen.

2

Druk op de[

(Rec)]-knop.

fig.recmsg1e

De gemaakte
selectie licht op in
het oranje.

Een k euze ma k en
Een k euze bevestigen
N a a r het vorige
scherm terugk eren

3

Kies “Add On” (Toevoegen aan).
Bij deze instelling kunt u opnemen, terwijl u naar de geselecteerde song luistert.

4

Selecteer de knop van het spoor, dat u opnieuw wilt opnemen.
Het lampje bij de knop, die u heeft ingedrukt, en dat van de[
en de HPi-7 komt stand-by te staan om op te nemen.

5

Druk op de [

(Play/Stop)]-knop gaan knipperen

(Play/Stop)]-knop om de opname te starten.

Na twee maten aftellen begint de opname.Wanneer de opname begint, gaan de lampjes bij de
[

6

(Play/Stop)]-knop en de [

Druk op de [
De lampjes bij de [
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(Rec)]-knop branden. Ga uw gang en bespeel de toetsen.

(Play/Stop)]-knop om de opname te stoppen.
Play/Stop)]-knop en de [

(Rec)]-knop gaan uit.

Uw uitvoering opnemen

Een opgenomen song wissen
Een opgenomen song kan op de volgende twee manieren gewist worden:
Druk na het opnemen van een song op de [Song]-knop en selecteer een andere song in het
songselectiescherm. Houd de [Song]-knop ingeduwd en druk op de [ (Rec)]-knop.
Wanneer één van deze acties is uitgevoerd, verschijnt er een scherm, zoals hier afgebeeld.
fig.songdelmsge

Indien u “OK” selecteert, wordt de song verwijderd. Indien u de song niet wilt wissen, dient u deze op
een floppydisk op te slaan of aan uw “Favorieten” toe te voegen (pag. 42).

Andere manieren van opnemen
Opnemen met begeleiding (de Pianistfunctie)
U kunt de Pianistfunctie gebruiken om op te nemen, terwijl u begeleiding toevoegt.
→ Zie “Uw uitvoering van begeleiding voorzien (‘Pianist Function’)” op pag. 32 voor meer informatie hierover.

1

Selecteer een nieuwe song, zoals beschreven in de stappen 1 en 2 van “Een
nieuwe song opnemen”(pag. 36).

2

Druk op de [

(Rec)]-knop.

De lampjes bij de knoppen van alle sporen gaan knipperen en de HPi-7 komt stand-by te staan om op
te nemen.

3

Druk op de [Pianist]-knop en selecteer de gewenste begeleidingsstijl.
Pas het tempo aan uw wensen aan.

4

De opname begint op het moment, dat u óf de (Play/Stop)]-knop indrukt, óf
begint in het gebied van de linkerhand te spelen.
Indien u de [
(Play/Stop)]-knop indrukt, begint de begeleiding met een intro na twee maten
aftellen. De opname begint dan op datzelfde moment.

5

Wanneer u óf de [Intro/Ending]-knop, óf de (Play/Stop)]-knop indrukt om de
begeleiding te stoppen, stopt de opname op datzelfde moment.
U kunt ook de [
(Play/Stop)]-knop indrukken om de opname zelfs middenin de begeleiding te
stoppen.
De uitvoering van de rechterhand wordt onder spoor [4/Right] opgenomen, de drums van de
begeleiding worden onder spoor [R/Rhythm] opgenomen en de andere geluiden van de begeleiding
worden onder spoor [2/Accomp] opgenomen.
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*

Indien u alleen uw eigen uitvoering opnieuw wilt opnemen, nadat u de Pianistfunctie bij een opname heeft gebruikt,
vergeet dan niet om de Pianistfunctie uit te zetten, voordat u gaat opnemen. Indien u deze functie niet uitzet, wordt
de Pianistbegeleiding aan de eerder opgenomen begeleiding toegevoegd.

*

Indien u de begeleiding van de Pianistfunctie opnieuw wilt opnemen, selecteer dan het spoor [2/Accomp] of het
spoor [R/Rhythm] en neem daarna opnieuw op.

Meervoudige opnamen op vijf sporen
De meervoudige opname is een methode, waarbij u aanvullende sporen kunt opnemen, terwijl u naar
de eerder opgenomen sporen luistert.
De HPi-7 heeft vijf sporen, dus u kunt op ieder spoor andere geluiden opnemen om een ensemblestuk
te creëren.
→ U kunt ook op 16 sporen opnemen (pag. 58).

Opname van het eerste spoor

1

Neem uw uitvoering op, zoals in “Een nieuwe song opnemen” (pag. 36) beschreven.
*

Het songtempo wordt onthouden als het tempo, waarin u het eerste spoor heeft opgenomen.

Opname van het tweede en de volgende sporen

2

Selecteer aanvullende sporen en neem deze één voor één op, zoals in “Opnieuw
opnemen” (pag. 38) beschreven.
Bij de tweede en de daarop volgende opnamen kunt u naar de eerder opgenomen uitvoeringen
luisteren, terwijl u opneemt.
Neem naar wens aanvullende sporen op om de song compleet te maken.
*

Onder de knop [R/Rhythm] kunnen alleen drums of geluidseffecten (SFX) opgenomen worden.

De vijf spoorknoppen en 16 partijen
Veel songs in SMF-bestanden, die in de handel verkrijgbaar zijn, bestaan uit 16 partijen. De 16 partituren zijn
verdeeld over de vijf spoorknoppen. De spoorknoppen en de 16 partijen corresponderen als volgt met elkaar:
Spoorknop
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Partij

[R/Rhythm]

10 (D), 11 (S)

[1/User]

1

[2/Accomp]

2, 5-9, 12-16

[3/Left]

3

[4/Right]

4

Uw uitvoering opslaan
De gegevens van de uitvoering, die u op de HPi-7 opneemt, gaan verloren, wanneer u een andere song
selecteert of de spanning van de HPi-7 uitschakelt. Indien u belangrijke gegevens van uitvoeringen
wilt bewaren, dient u die op floppydisks of onder “Favorieten” op te slaan.
→ Indien het de eerste keer is, dat u van een floppydrive gebruik maakt, lees dan eerst “Voordat u floppydisks gaat
gebruiken” (pag. 6).

Floppydisks gebruiken
Een floppydisk in de drive doen/eruit halen
Een floppydisk in de drive doen

1

Steek de floppydisk met het label naar boven in de floppydrive, totdat hij op
zijn plaats klikt.

fig.FDDe

Lampje

[Eject]-knop

Floppydisk

Een floppydisk uit de drive halen

1

Druk op de [Eject]-knop rechts onder de gleuf van de drive.
De floppydisk springt nu uit de floppydrive naar voren. Pak de floppydisk aan de rand vast en trek
hem er voorzichtig helemaal uit.
*

Probeer niet om de floppydisk eruit te halen, terwijl deze gelezen of beschreven wordt, aangezien het magnetische
oppervlak ervan daardoor beschadigd kan raken, waardoor de floppydisk onleesbaar wordt. (Wanneer de
floppydisk gelezen of beschreven wordt, brandt het lampje van de floppydrive fel. Normaalgesproken brandt het
lampje minder fel of is het uit.)

Een floppydisk formatteren
Een pas gekochte floppydisk of een floppydisk, die in combinatie met andere apparatuur is gebruikt, kan niet
zomaar gebruikt worden. Zo’n floppydisk moet voor gebruik met de HPi-7 “geformatteerd” worden.
fig.panelFDformat

2

3, 4

1
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Zorg er eerst voor, dat het beschermingslabel van de floppydisk in de stand “Beschrijven (beschrijven mogelijk)” staat.
fig.DiskProtecte

Achterkant van de disk
Beschrijven
(het is mogelijk om nieuwe gegevens
op de disk weg te schrijven)

Bescherm ingsla bel

1
2

Bescherm ing
(voorkomt dat er gegevens op de
disk worden weggeschreven)

Doe de floppydisk in de floppydrive.
Druk op de [Function]-knop en selecteer “File” (Bestand) in het scherm. Druk daarna op de
[

3

(Enter)]-knop.

Gebruik de knoppen [
[

][

] om “Format” (Formatteren) te selecteren. Druk daarna op de

][

] om “OK” te selecteren. Druk daarna op de [O (Execute)]-knop.

(Enter)]-knop.

fig.formate

4

Gebruik de knoppen [
*

Verwijder de floppydisk niet uit de floppydrive, voordat het formatteren is voltooid.

Songs opslaan
Wanneer u songs op floppydisks wilt opslaan, dient u er eerst voor zorgen, dat het beschermingslabel van de floppydisk
in de stand “Beschrijven (beschrijven mogelijk)” staat. Daarna kunt u de floppydisk in de floppydrive doen.

1

Druk op de [Function]-toets en selecteer “File” in het scherm. Druk daarna op de
[

2

(Enter)]-knop.

Gebruik de knoppen [
[

][

] om “Save” (Opslaan) te selecteren. Druk daarna op de

(Enter)]-knop.

fig.disksave1e

De instelling veranderen

Het in te stellen
item veranderen
Naar het volgende
scherm gaan
Naar het vorige
scherm terugkeren
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3

Selecteer de bestemming en het formaat, waarin u het bestand wilt opslaan.
Item

Waarde
i-Format

SMF

De song wordt opgeslagen in SMF (Standard MIDI File)-formaat. Een song,
die in SMF-formaat is opgeslagen, kan worden afgespeeld op één van de vele
apparaten, die SMF-muziekbestanden kunnen afspelen (pag. 77).

Disk

De song wordt opgeslagen op de floppydisk.

Favorite

De song wordt opgeslagen onder “Favorieten”.

Save Format
(Formaat)

Destination
(Bestemming)
*

4

Uitleg
De song wordt opgeslagen in i-formaat. Een song, die in i-formaat is
opgeslagen, kan op digitale piano’s van Roland worden beluisterd (zoals
piano’s van de series HP-G/R/i en KR) en op apparaten van de serie MT.

Songs kunnen op één en dezelfde floppydisk maar in één formaat opgeslagen worden. Opgenomen songs, die
gebruik maken van muziekbestanden in SMF-formaat, waarop een copyright rust, kunt u niet opslaan.

Geef de naam van de song en het nummer, waaronder u de song bewaart, aan.

fig.disksave2e

Song na me
Toont de naam van de song die moet worden opgeslagen.
Ka ra k ters die k unnen w orden gebruik t:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Space !"#$%&'()*+-/0123456789:;<=>?@

Een k a ra k ter vera nderen, een songnum m er
vera nderen
Wanneer de cursor in de songnaam staat, kan het karakter
waarop de cursor staat veranderd worden. Wanneer de
bestemming waaronder de song wordt opgeslagen in
het wit oplicht, kan het songnummer veranderd worden.

De cursor verpla a tsen,
een in te stellen item
selecteren
De instelling
bevestigen en na a r
het volgende scherm
ga a n
N a a r het vorige
scherm terugk eren
Sa ve Destina tion
Geeft het nummer aan, waaronder de song wordt opgeslagen.
Indien u een songnummer selecteert waar al een songnaam bij staat, en
vervolgens een nieuwe song opslaat, wordt de vorige song gewist.

5

Volg de aanwijzingen op het scherm op om met het opslaan van de data te beginnen.
De tijd, die nodig is voor het opslaan, varieert van enkele seconden tot een halve minuut of meer.
*

Haal de floppydisk nooit uit de floppydrive, voordat het opslaan is voltooid

Enkele opmerkingen over het opslaan van een song
• Als gevolg van bepaalde manieren, waarmee er met de floppydisk wordt omgegaan, kunnen de gegevens, die
erop staan, worden beschadigd, waardoor de floppydisk niet meer is af te spelen.
• Wij raden u daarom aan om belangrijke songgegevens op twee floppydisks op te slaan, zodat u altijd nog een
kopie achter de hand heeft.
• Wanneer een song wordt afgespeeld op andere apparatuur, kan het bij sommige apparatuur gebeuren, dat er
noten ontbreken of dat er noten anders worden afgespeeld.
• Schuif het beschermingslabel van de floppydisk, als u klaar bent met opslaan in de “Bescherming”-stand
(pag. 42). Dit voorkomt dat de song per ongeluk gewist wordt.

Opgeslagen songs verwijderen
Nu leggen we uit, hoe u een song kunt verwijderen, die u op floppydisk of onder “Favorieten” heeft opgeslagen.
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Om een song van een floppydisk te verwijderen, dient u er eerst voor zorgen, dat het beschermingslabel van de
floppydisk in de stand “Beschrijven (beschrijven mogelijk)” staat (pag. 42). Daarna kunt u de floppydisk in de
floppydrive doen.

1

Druk op de [Function]-toets en selecteer “File” in het scherm.
Druk daarna op de [

2

(Enter)]-knop.

Gebruik de knoppen [
Druk daarna op de [

][

] om “Delete” (Verwijderen) te selecteren.

(Enter)]-knop.

fig.diskdele

Bestemm ing
Hier wordt de plaats getoond, waar de song, die u wilt verwijderen, is opgeslagen.
De bestem m ing
selecteren

De instelling
bevestigen en
na a r het volgende
scherm ga a n
N a a r het vorige
scherm terugk eren
Besta ndsna a m (Songna a m)
Toont de naam van de song, die verwijderd wordt
De te verw ijderen
song selecteren

Keuze bevestigen
N a a r het vorige
scherm terugk eren

3

Selecteer de bestemming en het bestand en druk daarna op de [

(Execute)]-

knop.
*

Haal de floppydisk niet uit de floppydrive, voordat het verwijderen is voltooid.

Songs kopiëren
U kunt songs, die op floppydisks zijn opgeslagen, naar “Favorieten” kopiëren en andersom.

1
2

Doe de floppydisk met de te kopiëren song erop in de floppydrive.
Druk op de [Function]-knop en selecteer “File” in het scherm.
Druk daarna op de [O (Enter)]-knop.

3

Gebruik de knoppen [

][

] om “Copy” (Kopiëren) te selecteren.

Druk daarna op de [O (Enter)]-knop.
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fig.songcopye

De instelling
veranderen

Naar het volgende
scherm gaan
Naar het vorige
scherm terugkeren

4

Selecteer het type kopie en druk daarna op de [

(Enter)]-knop.

Het volgende scherm “Song kopiëren” verschijnt:
fig.songcopye

Bron van de kopie

Bestemming van de kopie
De instelling veranderen

Het in te stellen item
veranderen
Naar het volgende
scherm toe gaan
Naar het vorige
scherm terugkeren

5

Geef aan waarvandaan u de song wilt kopiëren (de bron) en waarheen (de bestemming).
Indien een songnaam in beeld komt met een nummer erbij, is de song al onder dat nummer opgeslagen.
Indien u een nummer selecteert, waaronder eerder opgeslagen songgegevens staan, en u gaat naar die locatie
kopiëren, dan worden alle eerder opgeslagen songgegevens gewist. Indien u geen eerder opgeslagen song wilt
wissen, dient u een nummer te kiezen, waarbij er geen songnaam in het bestemmingsveld verschijnt.
Wanneer “All” is geselecteerd, worden alle songs van de disk naar “Favorieten” gekopieerd.

6

Druk op de [
*

(Execute)]-knop.

Haal de floppydisk niet uit de floppydrive, voordat de kopie is voltooid.
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Het afspelen van muziekbestanden of
een song van floppydisk
We zullen nu uitleggen, hoe u in de handel verkrijgbare muziekbestanden kunt afspelen, of een song
die op een floppydisk is opgeslagen. U kunt ook op de toetsen met de song meespelen.
→ Zie pag. 15 voor meer informatie over het gebruik van het notatiescherm.
→ Indien het de eerste keer is, dat u van een floppydrive gebruik maakt, lees dan eerst “Voordat u floppydisks gaat gebruiken” (pag. 6).
fig.panelhozon

3

1

2

4,5

Doe de floppydisk in de floppydrive.

Selecteer een song

2

Druk op de [Song]-knop en selecteer in het scherm “Disk” als genre.

fig.songdiske

Disk
Druk op [

][

Een song
selecteren

] om het

genre “Disk” te selecteren.
Songna a m
De naam van de
momenteel geselecteerde
song.

Een genre
selecteren

Songlijst
De selectie licht op tegen
een zwarte achtergrond.

3

De song
toevoegen a a n
“ Fa vorieten”
Zie pag. 19
voor meer
informatie hierover.

N a a r het
nota tiescherm
terugk eren

Een deel va n
de geselecteerde
song beluisteren

Selecteer de song, die u wilt afspelen.

Indien u een scherm krijgt, zoals hier afgebeeld:
Indien er al een song van het interne geheugen is geselecteerd, is het niet mogelijk om nóg een song te
selecteren of een nieuwe uitvoering op te nemen. Indien de bestaande song wilt wissen, kies dan “OK”.
Indien u de song niet wilt wissen, selecteer dan “Cancel” en sla de song op een floppydisk op (pag. 42).
fig.songdelmsge

De song afspelen
Druk op de [
(Play/Stop)]-knop.
Het notatiescherm verschijnt en de song begint te spelen. Het nummer van de maat in het scherm licht op, terwijl
het muziekbestand wordt geladen. Een ogenblikje geduld a.u.b. Om het afspelen van de song te stoppen, drukt u
nogmaals op de [
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(Play/Stop)]-knop.

Handige functies
De instellingen van het Notatiescherm veranderen
U kunt de partijen, die in het notatiescherm getoond worden, veranderen. Ook kunt u de manier
veranderen, waarop de notatie in beeld komt.

1
2

Druk op de [Notation]-knop en druk daarna op de [
Druk op de [

(Options)]-knop.

(Menu)]-knop om het “Score Menu” (Partituurmenu) in beeld te

krijgen

3

Druk op “Score Option” en druk daarna op de[

(Enter)]-knop.

Het volgende scherm verschijnt dan:
fig.scoreopte

Instelling veranderen

Het in te
stellen item
selecteren
Naar het notatiescherm
terugkeren

Item
Pitches
(Toonhoogten)
Geef aan, hoe de
notennamen
getoond moeten
worden,
wanneer het
notatie-scherm
vergroot wordt
Item
Sleutel L,
Sleutel R
Geef aan of de
notatie met een
G-sleutel of een
F-sleutel moet
worden getoond

Instelling
Off (Uit(
C, D, E
Do, Re, Mi
(Vast)
Do, Re, Mi
(Verplaatsbaar)

Item
Wordt niet getoond.
De notennaam wordt
getoond.
De namen van de
toonhoogten worden
getoond (Do staat vast).
De namen van de
lettergrepen worden
getoond (Do is
verplaatsbaar).

Instelling
Auto
G sleutel
F sleutel

De display wordt
automatisch gewisseld.
Selecteer een notatie met
G-sleutel.
Selecteer een notatie met
F-sleutel.

Item

Instelling

User (Gebruiker)
Selecteer de partij die wordt getoond wanneer u
t

User-spoor,
Partij 1-16

selecteert bij “Part” in het notatiescherm

Item
Lower (Ondermanuaal)
Selecteer de partij die wordt getoond wanneer
u
selecteert bij “Part” in het notatiescherm.

Instelling

Upper (Bovenmanuaal)
Selecteer de partij, die wordt getoond, wanneer
u
selecteert bij “Part” in het notatiescherm.
Item
Key (Toonsoort)
Toon de notatie
in de
aangegeven
toonsoort

Upper spoor,
Part 1-16

Instelling
Auto

# x 6-0-b x 5

De toonhoogte zal
automatisch volgens het
songbestand worden
ingesteld.
De notatie zal in de
aangegeven toonhoogte
worden getoond.

Item
Resolution (Resolutie)
Stel de minimumwaarde in van de noten,
die op het scherm komen.

Instelling

Item
Bouncing Ball (Stuiterende bal)
Stel in of bij het afspelen van songgegevens de
animatie van de bal, die op de maat van de
muziek stuitert, wel of niet moet worden
getoond.

Instelling

Item
Color Notation (Notatie in kleur)
Stel in of de noot, die op dat moment wordt
gespeeld, in de notatie wel of niet in kleur moet
verschijnen, terwijl de song wordt afgespeeld.

Instelling

16th Note,
32nd Note

On (Aan),
Off (Uit)

Instelling
Lower spoor,
Partij 1-16

On, (Aan)
Off (Uit)
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Het monteren van songs
Er zijn legio manieren, waarop u uitvoeringen kunt monteren, die met behulp van de HPi-7- spoorknop
(pag. 40) of met de 16-spoors-sequencer (pag. 58) zijn opgenomen.

Basisbediening van de montagefuncties

1
2
3

Druk op de [Notation]-knop en druk daarna op de [
Druk op de [

(Options)]-knop.

(Menu)]-knop om het “Score Menu” (Notatiemenu) in beeld te krijgen.

Selecteer de “Song Edit” (Songmontage) en druk daarna op de [

(Enter)]-knop.

fig.songedite

De instelling veranderen

Het in te stellen item
selecteren

Naar het
volgende
scherm gaan

4

Naar het vorige
scherm terugkeren

Selecteer een montagefunctie, die u wilt instellen.
Kijk voor uitgebreidere informatie over de functies op de betreffende pagina.
Functie
Undo
Copy
Quantize
Delete
Insert
Transpose
Erase
Part Exchange
Note Edit
PC Edit

Omschrijving
Uitgevoerde montagehandelingen ongedaan maken.
Maten kopiëren.
Geluiden in opgenomen uitvoeringen gelijkmatig verdelen.
Maten verwijderen.
Een blanco maat tussenvoegen.
Partijen los van elkaar omzetten.
Gegevens in maten wissen, blanco maten creëren.
De geluiden in partijen uitwisselen.
Noot voor noot correcties uitvoeren.
De tijdens een song optredende veranderingen van
geluidssoort monteren.

Page
p. 49
p. 49
p. 49
p. 50
p. 50
p. 51
p. 51
p. 51
p. 52
p. 52

→ “PC” staat voor “Program Change”, een commando, dat een muziekinstrument het geluid, dat het maakt, laat veranderen.
Bij songs, die afhankelijk van het gebruik van een grote verzameling van geluiden zijn , moet een “PC” bij elk punt in de song
worden geplaatst, waar de geluidssoort moet worden veranderd.
→ Sommige montages kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zelfs niet door “Undo” (Ongedaan maken) te kiezen. We raden u
aan om songs op floppydisks of in het interne geheugen van het apparaat op te slaan, voordat u aan het monteren gaat.
Zie “Songs opslaan” op pag. 42 voor meer informatie over het opslaan van songs.
→ U kunt de knop [

(Play/Stop)] in het scherm “Songmontage” indrukken om de song, die u wilt monteren, af te spelen.

U kunt de song echter niet afspelen, terwijl u deze in de diverse montageschermen aan het monteren bent

48

Handige functies
Montages ongedaan maken (“Undo”)

Item

U kunt een montagehandeling, die u zojuist heeft uitgevoerd,
ongedaan maken. Dat is handig, wanneer u een montage
ongedaan wilt maken, en de gegevens van de song wilt
terugbrengen in de toestand, zoals die daarvoor was.

Dst

*

Er zijn montagehandelingen die niet kunnen worden teruggezet.

Functies, die ongedaan kunnen worden gemaakt, verschijnen op
het scherm.
fig.d-e-undo

Mode

Indien u “Cancel” selecteert, wordt het ongedaan maken gecancelled en gaat u terug naar het scherm “Songmontage”.
Indien u “OK” selecteert, wordt de meest recente
montagehandeling ongedaan gemaakt.

Maten kopiëren (“Copy”)

To

U kunt een deel van een uitvoering naar een andere notenbalk in
de zelfde partij kopiëren of naar een maat in een andere partij.
Dit komt van pas, wanneer u een song componeert, waarin een
bepaald deel herhaald wordt.

Times

fig.e-copy

Bijv.: de maten 5-7 kopiëren naar maat 8.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

fig.d-e-copy

Inhoud
Bestemming: nummer van de partij, waarnaar
gekopieerd moet worden
Gegevens kunnen op de volgende drie manieren
gekopieerd worden:
Indien er al een opgenomen uitvoering op
Replace
de bestemming staat, wordt deze eerdere
Veropname gewist en worden de
vangen
gekopieerde gegevens, daarvoor in de
plaats gezet.
Indien er al een opgenomen uitvoering op
de bestemming staat, worden de
gekopieerde gegevens als een laag over
Mix
de eerdere opname heen gelegd. Indien
de geluidssoorten van de bron en de
bestemming van de kopie verschillend
zijn, wordt de geluidssoort van de
bestemming gebruikt.
Indien er al een opgenomen uitvoering op
de bestemming staat, wordt het
Insert
gekopieerde deel tussengevoegd, zonder
Tussendat de eerdere opname wordt gewist. De
voegen
song wordt met het aantal ingevoegde
maten verlengd
Nummer van de maat, die bestemming is (waarnaar
gekopieerd wordt). Wanneer “End” wordt
geselecteerd, worden de gegevens naar het einde van
de song gekopieerd.
Aantal keren, dat de gegevens gekopieerd moeten
worden.

Maatverschillen compenseren
(”Quantize”)
U kunt maatverschillen in een opgenomen uitvoering corrigeren
door de muziek automatisch in de pas te laten lopen met de
maat, die u aangeeft. Dit heet “Quantizing (Kwantiseren)”.
Als bijvoorbeeld een paar kwartnoten in een uitvoering iets uit
de maat zijn, kunt u de uitvoering kwantiseren met
kwartnootmaatgeving, waardoor de maat weer klopt.
fig.e-quantizee

Voorbeeld: kwartnootresolutie
Oorspronkelijke
gegevens van de noten

1

2

3

4

2

3

4

Gegevens van de noten
na kwantiseren

Voorbeeld: zestiende noot-resolutie
Oorspronkelijke
gegevens van de noten
Gegevens van de noten
na kwantiseren

1

fig.d-e-quant

Item
From
For

Src

Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel dat
gekopieerd moet worden.
Aantal maten, dat gekopieerd moet worden.
Bron van de kopie: geef een spoorknop of
partijnummer aan. Wanneer u “All” kiest, worden
alle partijen gekopieerd. In het “Dst”-veld verschijnt
“---“. Indien u een spoorknop kiest, kunt u alleen
naar die ene spoorknop kopiëren, en niet naar de
andere spoorknoppen.
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Item

Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel, dat
gekwantiseerd moet worden
Aantal maten, dat gekwantiseerd moet worden
Spoorknop of nummer van de partij, die
gekwantiseerd moet worden. Indien u “All” kiest,
worden dezelfde passages in alle partijen
gekwantiseerd.
Maat, waarin gekwantiseerd moet worden.
Kies één van de volgende waarden.

From
For
Tr/Pt

Resolu
tion

1

Blanco maten tussenvoegen (“Insert”)
U kunt een blanco maat invoegen op een door u aangegeven
plaats. Het toevoegen van een blanco maat noemen we
“tussenvoegen”.
fig.e-inserte

Bijv.: de maten (maatstrepen) 5-7 tussenvoegen

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

/2 (halve noot), 1/4 (kwartnoot), 1/6 (triool van

kwartnoten), 1/8 (achtste noot), 1/12 (triool van
achtste noten), 1/16 (zestiende noot), 1/24 (triool van
1

zestiende noten), /32 (tweeëndertigste noot)

8

9

10

fig.d-e-ins

Maten verwijderen (“Delete”)
U kunt een partij van een uitvoering maat voor maat
verwijderen. Wanneer een deel van een uitvoering is verwijderd,
wordt de rest van de uitvoering opgeschoven om de leemte op te
vullen. Maten in een aangegeven passage wissen noemen we
“verwijderen”.
fig.e-deletee

Bijv.: de maten (maatstrepen) 5-8 verwijderen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Item

1

2

3

4

5

6

From
For

fig.d-e-del

Tr/Pt

Item
From
For
Tr/Pt
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Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel dat u wilt
verwijderen
Aantal maten dat u wilt verwijderen
Spoorknop of nummer van de partij die verwijderd
moet worden

Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel, dat moet
worden tussengevoegd
Aantal maten, dat moet worden tussengevoegd
Spoorknop of nummer van de partij, waar gegevens
moeten worden tussengevoegd
Wanneer “All” geselecteerd wordt, worden er
op dezelfde plaats in alle partijen blanco maten
tussengevoegd.

Handige functies
Partijen los van elkaar omzetten
(“Transpose”)
U kunt aangegeven partijen en sporen los van elkaar omzetten.
fig.d-e-trans

Item
From
For
Tr/Pt

Item

Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel, dat moet
worden omgezet
Aantal maten, dat moet worden omgezet
Spoorknop of nummer van de partij, waarvan
gegevens moeten worden omgezet
Wanneer “All” geselecteerd wordt, wordt hetzelfde
deel van alle partijen omgezet.

From
For
Tr/Pt
Bias

Event

De uitvoeringen van drums en geluidseffecten (zoals het
“Rhythm”-spoor) kunnen niet worden omgezet.

Inhoud
Nummer van de eerste maat van het deel, dat moet
worden omgezet
Aantal maten, dat moet worden omgezet
Spoorknop of nummer van de partij, waarvan
gegevens moeten worden omgezet
Wanneer “All” geselecteerd wordt, wordt hetzelfde
deel van alle partijen gewist.
Selecteer uit de volgende soorten gegevens van de
uitvoering, wat er moet worden gewist:
Alle gegevens van de uitvoering
worden gewist, inclusief de noten,
All
tempo’s, veranderingen van
geluidssoort, veranderingen in
volume, enz
De gegevens over het tempo worden
gewist. Wanneer tempogegevens
Tempo
van alle maten worden gewist, houdt
u één enkel constant tempo over
De gegevens voor het veranderen
Prog.
van geluidssoort worden gewist
Change
(pag. 52).
Note
Alleen noten worden gewist.
Except
Alle gegevens over de uitvoering,
Notes
behalve de noten, worden gewist.
Gegevens over de Expressie
Expression (volumeveranderingen) worden
gewist.
Lyrics
Alleen de tekst wordt weggehaald.

Partijen uitwisselen (“Part Exchange”)

Maten blanco maken (“Erase”)
U kunt de gegevens van een uitvoering in een aangegeven stel
opvolgende maten verwijderen, waardoor ze in blanco maten
worden omgezet zonder de lengte van de song te verkleinen. Dit
proces wordt “wissen” genoemd.

U kunt de noten, die u voor een bepaalde partij heeft
opgenomen, uitwisselen met de noten, die u voor een ander deel
heeft opgenomen. Dit uitwisselingsproces heet “partijen
uitwisselen”.
fig.d-e-partex

fig.e-erasee

Bijv.: de maten (maatstrepen) 5-8 wissen

1

2

3

4

5

6

7
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9
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Blanco maten
fig.d-e-erase

51

Handige functies
Noten één voor één corrigeren (“Note
Edit”)

De veranderingen van geluidssoort in
een song wijzigen (“PC Edit”)

U kunt in een opgenomen uitvoering per noot correcties

In sommige songs verandert de klank van een instrument in de loop

aanbrengen. Dit proces van het per stuk veranderen van noten

van de song (oftewel: de toonsoort verandert midden in een partij).

heet “Notencorrectie”.

In zulke songs wordt een instructie om van geluidssoort te

• U kunt notencorrectie gebruiken om de volgende
correcties te doen:
• Verkeerd gespeelde noten verwijderen
• De toonschaal van één enkele noot veranderen
• De kracht, waarmee één enkele toets is aangeslagen
veranderen (“velocity”)
• De vingerzetting veranderen

veranderen op de plaats tussengevoegd, waar u wilt dat de klank
verandert. Zo’n instructie wordt een “Program Change”(PC)
genoemd, en handelingen, zoals het verwijderen van PC’s of het
veranderen van de geselecteerde geluidssoort door PC’s, worden
“PC-montage” genoemd. Het is niet mogelijk om een dergelijke
verandering aan een maat of slag uit te voeren, die geen PC heeft.
fig.d-e-pc

fig.e-note

Het scherm “PC-locatie” gebruikt de formule “Maat: Slag: Tik”. Een
Het noot-locatiescherm gebruikt de formule “Maat: Slag: Tik”.

tik is een tijdseenheid, die korter is dan een slag.

Een tik is een tijdseenheid, die korter is dan een slag.

Gebruik de knoppen [

Gebruik de knoppen [

een PC-wijziging wilt doen. Het nummer van de partij (Part)

][

] om de partij te selecteren,

][

] om de partij te selecteren, waarin u

waarvan de noot moet worden gecorrigeerd. Het nummer van

verschijnt bovenaan het scherm.

de partij (Part) verschijnt bovenaan het scherm.

Gebruik de [

Gebruik de [

de [

gebruik de [

(Bwd)]-knop en de [
][

(Fwd)]-knop of

]-knoppen om de noot te vinden, die

][

(Bwd)]-knop en de [

(Fwd)]-knop of gebruik

]-knoppen om de PC te vinden, die gewijzigd moet

worden.

gecorrigeerd moet worden. Wanneer u de noot, die u wilt

Wanneer u de PC, die u wilt corrigeren, heeft gevonden, selecteer

corrigeren, heeft gevonden, gebruik dan de [

dan “Tone Name” (Naam van de geluidssoort) op het scherm.

][

]-knoppen

om “Pitch” (toonhoogte), “Velocity” (aanslagkracht) of

Druk op een [Tone]-knop om een categorie geluidssoorten te

“Fingering” (vingerzetting) voor de noot te selecteren.

selecteren en selecteer daarna een geluidssoort met behulp van de

Gebruik de knoppen [+] en [-] om de waarde van (bijv.) de

knoppen [+] en [-]. Wanneer u Partij 10 of 11 selecteert, selecteer dan

toonhoogte te corrigeren. Indien u de noot wilt verwijderen,

drums of een geluidseffect.

druk dan op de knop [

Indien u de PC wilt verwijderen, druk dan op de knop [

(Delete)].

(Delete)].

De notatiegegevens in BMP-formaat opslaan
Het is mogelijk om notaties, die op het scherm van de HPi-7 te zien zijn, op floppydisks op te slaan. U kunt
ook opgeslagen beeldgegevens naar uw computer sturen.
*

Het is niet mogelijk om gegevens op te slaan van songs, waarop een copyright rust.

*

Het gebruik van notaties, die u uitvoert zonder de toestemming van de houder van het copyright, anders dan voor uw
eigen persoonlijke vermaak, is bij de wet verboden.
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1

Doe de floppydisk, waarop u de beeldgegevens wilt opslaan, in de floppydrive van de HPi-7.
Gebruik een floppydisk, die u op de HPi-7 geformatteerd heeft.
Zie pag. 41 voor meer informatie over het formatteren van floppydisks.

2
3
4
5

Selecteer de song die u wilt opslaan (pag. 17).
Druk op de [Notatie]-knop en druk daarna op de knop [
Druk op de knop [

(Options)].

(Menu)] om het menu “Notatie” in beeld te krijgen.

Selecteer de “BMP Output” (BMP-Uitvoer) en druk op de [

(Enter)]-knop.

Er verschijnt een scherm, zoals hieronder afgebeeld.
fig.bmpe

Instelling veranderen

Het in te
stellen item
selecteren
Naar het
vorige scherm
terugkeren

Naar het
volgende
scherm gaan

Het volgende scherm verschijnt, als u een song selecteert, waarop een copyright rust.
fig.d-bmpmsge

Druk op dit punt op de knop [
daar een andere song.

6

(OK)] of de knop [

(Close)] om terug te gaan naar stap 2 en selecteer

Stel het bereik in, dat u wilt opslaan.

7

Item

Instelling

Description (Richting)

Start Measure
(Startmaat)

Begin van de
song, 2 –

Selecteert de maat, waarvan de uitvoer start.

End Measure
(Eindmaat)

– Einde van de
song

Direction
(Richting)

Portrait (staand)
Landscape
(Liggend)

Druk op de knop [

Selecteert de maat, waarbij de uitvoer stopt.

Selecteert de richting van de uitvoer van de
notatie.

(Execute)].

De notatie wordt op de floppydisk opgeslagen als beeldgegevens in BMP (Bitmap)-formaat.
*

Haal de floppydisk niet uit de floppydrive, terwijl het opslaan nog niet voltooid is.
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Functies, die u kunt selecteren met de [Function]-knop
Nu zullen we uitleggen, hoe u eenvoudig veranderingen kunt aanbrengen, zoals de HPi-7 naar wens
instellen of de pedaalfuncties veranderen.
fig.panelfunc

1

1

2

Druk op de [Function]-knop.

fig.functione

Het in te stellen item
selecteren
Naar het vorige
scherm terugkeren

Naar het volgende
scherm gaan

2

Gebruik de cursorknoppen om het item te selecteren, dat u wilt instellen.
Druk daarna op de [

(Enter)]-knop.

fig.functione

Instelling veranderen

Het in te stellen item
selecteren
Naar het vorige
scherm terugkeren

Volg de aanwijzingen op, die in het scherm staan.
Zie pag. 55-60 voor meer informatie over de inhoud en instelling van ieder item. Zie pag. 62 voor “MIDI”
en zie pag. 41 voor “File (Bestand)”.
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De balans tussen het volume van
begeleiding en pianospel regelen
(“Balance”)

bespeeld worden, wat betekent dat de klanken iets later
ontstaan, dan wanneer de toetsen krachtiger bespeeld worden.
Instelling

De balans, tussen het geluidsvolume van de toetsen en dat van
het afspelen van een song of van de begeleiding (Pianistfunctie;
pag. 32), is regelbaar.
Instelling

De resonantieklanken bij het aanslaan van de
toetsen regelen (“String Resonance”)

Druk op [
] om de instelling richting “Keyboard” (Toetsen) te
verzetten. Dit vermindert het geluidsvolume van de song of de
begeleiding.
Druk op [
] om de instelling richting “Accomp” (Begeleiding)
te zetten. Dit vermindert het geluidsvolume van de toetsen.

Off, 1–10

Hoe hoger de waarde, hoe sterker het effect.

Wanneer op een akoestische piano de toetsen worden
aangeslagen, trillen de snaren van de toetsen, die al eerder zijn
aangeslagen mee. De functie die wordt gebruikt om deze
resonantie te laten klinken, heet “String Resonance”
(Snaarresonantie).
Instelling
Off, 1–10

De pianoklanken regelen (”Piano
Setting”)
De HPi-7 kan een groot deel van de typische eigenschappen van
de akoestische piano reproduceren. U kunt deze ook aanpassen
aan uw eigen smaak en stijl.
*

Deze instelling geldt, wanneer bepaalde pianoklanken zijn
geselecteerd.

Het pianodeksel openen/sluiten (“Lid”)
Dit simuleert de verandering in geluid, die te horen is, wanneer
het deksel van een vleugel op verschillende hoogten is
opengezet.
Instelling
1-6

Hoe hoger de waarde, hoe verder het deksel wordt
geopend.

Resonantie toevoegen, wanneer het
demperpedaal wordt ingedrukt
(“Demperresonantie”)
Deze resonantie (Demperresonantie) kunt u regelen, wanneer
het demperpedaal wordt ingedrukt.
Op een akoestische piano maakt het ingeduwd houden van het
demperpedaal het de omliggende snaren mogelijk om met de
klanken mee te trillen, die u op de toetsen heeft gespeeld,
waardoor er een volle resonantie is. Deze resonantie wordt
“sympathieke resonantie” of “meezingen” genoemd.
Instelling

Hoe hoger de waarde, hoe sterker het effect.

De diepte van de effecten regelen
(“Effect”)
De diepte van de galm (pag. 27) en het “Chorus”-effect (pag. 27)
kunnen geregeld worden. Zie pag. 54 voor instructies.
Instelling
1–10
*

Hoe hoger de waarde, hoe sterker het effect.

Deze instelling geldt wanneer de [Chorus]-knop of de [Reverb]knop is ingedrukt om een effect aan de klank toe te voegen.

→ Terwijl u de [Chorus]-knop of de [Reverb]-knop ingeduwd
houdt, op de knop [+] of [-] drukken om de diepte van deze
effecten te regelen.

De grondtoon en de stemming
instellen (“Tuning”)
Zie pag. 54 voor instructies.

Stemtoon
In situaties, waarbij er met andere instrumenten samengespeeld
wordt, kunt u de grondtoon van de Hpi-7 aan die van een ander
instrument aanpassen. De middelste A (a1) wordt als grondtoon
gebruikt bij het stemmen van instrumenten. Het proces van het
afstemmen van de grondtoon, om deze gelijk te maken aan die
van andere instrumenten, heet “Tuning” (stemmen).
Instelling
415.3 Hz-440.0 Hz-466.2 Hz

Off (Uit), 1-10 hoe hoger de waarde, hoe sterker het effect.

Stretch Tuning

De snelheid veranderen, waarmee de klanken
klinken, vergeleken met de kracht, waarmee
de toetsen worden aangeslagen (“Hammer
Response”)

Piano’s worden gewoonlijk zodanig gestemd, dat de lagere
tonen net iets lager en de hogere tonen net iets hoger liggen dan
gelijkgestemde tonen. Deze manier van stemmen is uniek voor
de piano en staat bekend als “stretched tuning”.

De snelheid, waarmee de klanken worden geproduceerd,
vergeleken met de kracht, waarmee de toetsen worden
aangeslagen, is regelbaar.
Wanneer op een akoestische piano een toets wordt aangeslagen,
zorgt dit ervoor, dat er een hamertje wordt bewogen, dat tegen
een snaar aanslaat, waardoor er een klank ontstaat. De hamers
bewegen langzamer, wanneer de toetsen met zachte hand

Setting

Description

On
(Aan)

Deze manier van stemmen breidt het bereik van de
hogere en lagere tonen uit. Hij is geschikt voor
pianosolo’s. Deze instelling wordt bij het
inschakelen van het instrument geselecteerd.

Off (Uit)

Dit is de standaard manier van stemmen. Deze is
geschikt voor samenspel met andere instrumenten.
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Handige functies
Stemming (“Temperament”)

Zie pag. 54 voor instructies.

Het is mogelijk om klassieke stijlen, zoals Barok, te spelen door

Instelling

historische stemmingen (methoden om muziekinstrumenten te

Off, 1–10

stemmen) te gebruiken.

Hoe groter de waarde, hoe meer effect.

gelijkmatige stemming in gedachten, en ze worden dan ook met

De functie van de pedalen veranderen
(“Pedal”)

een gelijkmatige stemming gespeeld.

De functie van het linker pedaal en middenpedaal kunnen

In vroeger tijden werd er in de klassieke muziek een variëteit

veranderd worden. Zie pag. 54 voor instructies..

Vandaag de dag worden composities meestal gemaakt met een

aan stemmingen gebruikt. Door te spelen in de stemming, die
Instelling
Soft
(only left
pedal)
Sostenuto
(only center
pedal)

gebruikelijk was toen een compositie werd gemaakt, kunt u de
volle klanken van de akkoorden ervaren, die oorspronkelijk voor
dat muziekstuk bedoeld waren.
Instelling

Instelling

Equal

Deze stemming verdeelt het octaaf in 12
gelijke delen. Alle intervals zullen in
dezelfde mate iets ontstemd klinken.

Just Major

Deze stemming maakt het 5e en 3e interval
zuiver. De stemming is niet geschikt om
melodieën mee te spelen en modulatie is niet
mogelijk, maar met deze stemming speelt u
wel prachtige harmonische akkoorden.

Just Minor

Er is een verschil in precieze intonatie tussen
majeur en mineur. In mineur kunnen
dezelfde resultaten als in majeur worden
behaald.

Arabic

Deze stemming is geschikt voor Arabische
muziek.

Kirnberger

Deze stemming is een modificatie van
“Meantone” en “Just”-intonatie, waardoor
deze stemming meer vrijheid tot modulatie
geeft. U kunt met deze stemming in alle
toonaarden spelen (derde methode).

Pythagorean

Deze stemming is op de theorieën van de
Griekse filosoof Pythagoras gebaseerd en
heeft zuivere vierde en vijfde intervallen.
Akkoorden, die een derde interval bevatten
zullen onzuiver klinken, maar melodieën
zullen goed klinken.

Meantone

Deze stemming is een gedeeltelijk
compromis van “just”-intonatie om
modulatie mogelijk te maken.

Werkmeister

Deze stemming is een combinatie van
middentoon en “Pythagorean”-stemming.
Hierdoor kunt u in alle toonaarden spelen.
(Eerste methode, nummer drie.)

Toonaard
Wanneer er in een andere stemming dan de “Equal” stemming
wordt gespeeld, moet u de grondtoon aangeven (dat is de noot,
die in majeur een C is, of bij mineur een A), of de toonaard,
waarin u wilt spelen. Indien u de gelijkmatige stemming heeft
geselecteerd, is het niet nodig om de grondtoon aan te geven.
Instelling

C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B

Microfoon met echo (“Mic Echo”)
Indien u de microfoon gebruikt, kunt u die een karaoke-achtig
echo-effect geven.
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Tap Tempo

Lower
Damper

Replay

Page Bwd

Page Fwd
Composer
Start/Stop

Omschrijving
Wanneer u het pedaal ingeduwd houdt en de
toetsen bespeelt, heeft het geluid een zachtere
toon.
Alleen de noten, die werden gespeeld, terwijl
het pedaal werd ingeduwd, worden
aangehouden.
Het tempo van de song, begeleiding of
metronoom wordt ingesteld, door het interval
waarmee u het pedaal indrukt. Wanneer het
pedaal, waaraan deze functie is toegekend,
enkele malen in het gewenste ritme wordt
ingedrukt, wordt het tempo naar aanleiding
daarvan ingesteld.
Wanneer u de gescheiden uitvoering gebruikt,
wordt het effect van het demperpedaal ook op
het gebied van de linkerhand toegepast.
Wanneer dit pedaal tijdens het afspelen van een
song wordt ingedrukt, wordt het afspelen van
de song gestopt. Wanneer het pedaal wordt
losgelaten, begint het afspelen weer vanaf het
begin van de maat, die gespeeld werd, toen het
pedaal werd ingedrukt. Wanneer het pedaal
een paar keer snel achterelkaar ingedrukt
wordt, begint het afspelen hetzelfde aantal
maten terug, als het aantal keren dat het pedaal
is ingedrukt.
Op het pedaal of de “Pad” drukken zorgt
ervoor, dat de notatie op de display naar de
vorige bladzijde teruggaat, terwijl de uitvoering
van de song wordt gestopt.
Op het pedaal of de “Pad” drukken zorgt
ervoor dat de notatie op de display verdergaat
naar de volgende bladzijde, terwijl de
uitvoering van de song wordt gestopt.
Heeft dezelfde functie als de [Start/Stop]-knop.

De op het scherm verschijnende taal
veranderen (“Language”)
De taal, die op het scherm verschijnt, kan veranderd worden.
Zie pag. 54 voor instructies.
Instelling
Engels, Japans, Duits, Frans, Spaans
*

Duits, Frans en Spaans komen bij enkele functies op het
scherm. Andere schermen worden in het Engels getoond.

Handige functies
Beelden selecteren om in de schermen
te vertonen (“User Image Display”)

Hier wordt ingesteld, of de Automodus al dan niet wordt

Het is mogelijk om beeldgegevens van computers en andere

gestart, wanneer er gedurende een bepaalde tijdsduur geen actie

apparatuur op het scherm te vertonen.

is ondernomen.

1 Neem een floppydisk, waarop de beeldgegevens, die

De demo instellen (Auto DEMO)

Zie pag. 54 voor instructies.

de HPi-7 bevat, zijn opgeslagen. Doe de disk in de
floppydrive.

Item
Auto
Start

2 Selecteer bij stap 2 van pag. 54 “User Image Display”
en druk op de [

(Enter)]-knop.

3 Selecteer in de lijst het beeld, dat u vertoond wilt zien,
Mode

en druk dan op de [+ (Save)]-knop.
Wanneer u de [

(Preview)]-knop indrukt, kunt u de

geselecteerde beeldgegevens op het scherm vertonen.

Beeldgegevens, die de HPi-7 op het scherm
kan tonen
Afm.

640 x 240 pixels

Kleur

1/4/8 bit (2/16/256 kleuren)

Formaat

BMP-formaat (de HPi-7 kan geen gecomprimeerde
beeldgegevens hanteren)
1-8 karakters in de lengte (dit mogen kleine letters
zijn). Achter de bestandsnaam moet de extensie
“.BMP” gezet worden (in hoofdletters).

Naam

De volgende karakters kunnen worden gebruikt
om een afbeelding een naam te geven:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

Instelling

On, Off

Demo, User
Image
On, Off

→ Indien u “Demo” selecteert met een afbeelding, die onder “User
Image Display” is opgeslagen, verschijnt de opgeslagen
afbeelding aan het begin van de demo.

Het gedurende het afspelen van
SMF-bestanden veranderen van de
partijen, die aan de spoorknoppen
zijn toegewezen (“Track Assign”)
Wanneer er SMF-muziekbestanden voor Roland Piano Digitalinstrumenten (pag. 77) worden afgespeeld, is de partij van de
linkerhand normaalgesproken toegewezen aan de spoorknop

YZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0

[3/Left], en de partij van de rechterhand aan de spoorknop [4/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # $% & ` ( ) - @ ~ { } ^ _ !

Right].

*

Indien u een karakter gebruikt, dat niet in een
naam gebruikt kan worden, zal het op het scherm
door een ander karakter worden vervangen.

Om een opgeslagen afbeelding te verwijderen

4 Druk op de [

]-knop om naar het begin van de
lijst terug te gaan. Druk daarna nogmaals op
de[

BGM

Omschrijving
Hier wordt ingesteld, of de
Automodus al dan niet wordt
gestart, wanneer er gedurende een
bepaalde tijdsduur geen actie is
ondernomen.
Selecteert het beeld, dat op het
scherm wordt vertoond, wanneer de
Automodus start.
Selecteer “Demo” om de demo te
laten zien, die de functies van de
piano introduceert.

De toewijzingen van de partijen van de rechterhand en van de
linkerhand kunnen echter in sommige SMF-muziekbestanden
afwijkend zijn. Indien deze op “Auto” ingesteld staan, en u als
gevolg daarvan de spoorknoppen om de partijen van de linkeren rechterhand te regelen niet goed kunt gebruiken, verander
dan de instelling naar “2/1 Part” of “3/4 Part”.
Zie pag. 54 voor instructies.

]-knop.

De bestandsnaam van de opgeslagen afbeelding licht op.

Instelling

5 Druk op de knop [+ (Delete)].

Auto

2/1 Part

3/4 Part
*

Omschrijving
De partij, die aan ieder spoor is toegewezen, wordt
automatisch bepaald, afhankelijk van het
songbestand.
Part 1 wordt toegewezen aan het spoor van de
rechterhand, part 2 aan het spoor van de
linkerhand en part 3 aan het “User”-spoor.
Part 4 wordt toegewezen aan het spoor van de
rechterhand, part 3 aan het spoor van de
linkerhand en part 1 aan het “User”-spoor.

Probeer de song nog eens te selecteren, nadat u deze instelling
heeft veranderd.
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Handige functies
Uitvoeringen van specifieke
instrumenten opnemen en afspelen
(16 Sporen)

specifieke partijen selecteren om deze (“solo”) af te spelen en

“Multitrack recording” (op meerdere sporen opnemen) is een
wijze van opnemen, waarbij u luistert naar wat eerder is
opgenomen, terwijl u daar nieuwe partijen overheen
opneemt. De HPi-7 stelt u in staat om 16 aparte partijen op te
nemen. Door iedere partij in een andere geluidssoort op te
nemen, kunt u songgegevens creëren voor uitvoeringen, die
bestaan uit tot wel 16 verschillende tonen (lagen).
De functie, die gebruikt wordt voor het één voor één
opnemen van de 16 partijen, heet de “16-spoors-sequencer”.

tijdens het afspelen instellen, dat een partij “solo” of “gedempt”

fig.16track.e

ervoor zorgen dat specifieke partijen juist niet worden
afgespeeld (”dempen”). Het afspelen waarbij er maar één partij
gedempt wordt, heet “Minus One” (Min één). U kunt zelfs
afgespeeld moet worden.
→ Partij 11 van de Roland SMF-muziekgegevens, die in de handel
verkrijgbaar zijn, valt onder de spoorknop [2/Bass and
Accompaniment], maar voor de andere partijen blijft de
toewijzing aan spoorknoppen gelijk.
→ Sommige in de handel verkrijgbare SMF-muziekbestanden
kunnen gegevens bevatten, die niet kunnen worden
gemonteerd.

Basisprocedure
Zorg eerst, dat u de song, die u wilt monteren, geselecteerd heeft.

1 Druk op de [Function]-knop en gebruik daarna de
knoppen [

][

daarna op de[

] om “16 Track” te selecteren. Druk
]-knop.

fig.16trke

De 16-spoors-sequencer en de spoorknoppen
Naast de 16-spoors-sequencer vormen de spoorknoppen
(pag. 16) nog één van de speel-/opnamefuncties.
Deze spoorknoppen groeperen de 16 partijen van de 16-spoorssequencer onder vijf knoppen. Het gebruik van de 16-spoorssequencer om te werken met uitvoeringen, die met de
spoorknoppen zijn opgenomen, maakt het u mogelijk om nóg
meer geluiden op te nemen en nauwkeurig te monteren.
De spoorknoppen corresponderen met de partijen van de 16spoors-sequencer, zoals in het schema hieronder vermeld staat.

2 Druk op de knoppen [

][

][

][

] om de

partij, die u wilt monteren, te selecteren.

3 Realiseer de instellingen voor de partij en neem de

Spoorknop

Part

[R/Rhythm]

D (10), S (11)

[1/Whole]

1

heeft, druk dan op de [

[2/Bass Accomp]

2, 5–9, 12–16

Het volgende scherm verschijnt nu:

[3/Lower]

3

[4/Upper]

4

partij op.

4 Wanneer u de instellingen en de opname voltooid
]-knop.

Elk van de partijen van de 16-spoors-sequencer wordt voor één
enkele toon gebruikt, dus u kunt hem niet voor het opnemen van
geluidssoorten gebruiken die twee tonen tegelijk combineren,
zoals bij gelijktijdige (pag. 27) en gescheiden (pag. 28)
uitvoering.
Daarnaast kunt u, wanneer u uitvoeringen opneemt, waarbij u
gebruik maakt van de Pianistfunctie, slechts één partij opnemen.
Indien u meervoudige partijen gelijktijdig met de Pianistfunctie
wilt opnemen, moet u de spoorknoppen gebruiken. Zie
“Opnemen met begeleiding (‘Pianistfunctie’)” op pag. 39.
U kunt ook de geluidssoorten in iedere partij veranderen,
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5 Druk op de knop [

] of [

] om “Solo” of “Mute” te

selecteren.
Het nummer van de gedempte partij wordt op het scherm
getoond als “M”.
Door de knop [+] of [-] nogmaals in te drukken kunt u “Solo” of
“Mute” ongedaan maken.

Handige functies
Geluidssoorten veranderen
Selecteer geluidssoorten door op de knop [Tone]
en de knop [+] of [-] te drukken.
Opnemen

De “User Memory” formatteren
(“Initialize User Memory”)
De HPi-7 heeft een interne opslagplaats, waar u opgenomen
uitvoeringen en “User Styles” (Gebruikersstijlen) kunt opslaan.

Gebruik de knoppen [
(Bwd)] of [
(Fwd)]
om naar de maat te gaan, die u wilt opnemen.

Deze plaats heet de “User Memory” (Gebruikersgeheugen).
In dit geheugen worden de volgende gegevens opgeslagen:

Stel het opnametempo en de metronoom in.

1 Druk op de [

• De gegevens, die aan de “Favorites” (Favorieten) zijn
toegevoegd
• De beeldgegevens, die met behulp van de “User Image
Display” (Vertonen van een door de gebruiker gekozen
beeld) zijn ingesteld.

(Record)]-knop.

De HPi-7 komt stand-by te staan om op te nemen.

2 Druk op de [

(Play/Stop)]-knop om de opname te

starten.
Na twee maten aftellen begint de opname.

3 Druk op de [

Om de complete inhoud van de user memory te verwijderen en
de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen, voert u de

Play/Stop)]-knop om de opname te

stoppen.

Instelling maken voor de partijen

volgende procedure uit:

1 Kies bij stap 2 op pag. 54 “Initialize User Memory” en
druk op de [O (Enter)]-knop, dan verschijnt er een
melding op het scherm.

Dit maakt het mogelijk, de instelling voor de partijen
gedetailleerder te maken.

4 Selecteer de partij, die u wilt aanpassen, en druk op de
[

2 Gebruik de knop [

] of [

] om “OK” te selecteren

en druk dan op de knop [
(Execute)] om de
initialisatie te laten uitvoeren.

(Options)]-knop.

Het volgende scherm verschijnt dan:
*

Schakel nooit de spanning uit, terwijl het scherm de melding
“Executing…” geeft. Wanneer u dat wél doet, zal het interne
geheugen van de HPi-7 beschadigd raken, zodat het
onbruikbaar wordt.

Het uitvoeren van deze handeling zal geen andere instellingen
dan die van de user memory initialiseren. Om instellingen
anders dan die voor de user memory te herstellen, dient u de
“Factory Reset” (Herstelling van de fabrieksinstellingen) uit te
voeren.

5 Druk op de [

] - of [
]-knop om de parameter te
selecteren en verander daarna de waarde ervan met de
knoppen [+] en [-].

De instellingen onthouden, zelfs
wanneer de spanning wordt
uitgeschakeld (“Memory Backup”)
Normaalgesproken zullen de instellingen van diverse variaties
naar de fabrieksinstelling terugspringen, wanneer de spanning

Scherm

Omschrijving

Volume

Verandert het volumeniveau.

Reverb

Verandert de sterkte van het galmeffect, dat het
geluid meekrijgt.

spanning wordt uitgeschakeld.

Chorus

Verandert de sterkte van het “Chorus”-effect (de
volheid van het geluid).

geheugen).

Panpot

Verschuift de richting, waarvandaan het geluid
wordt gehoord, tussen links en rechts.

Wat is “Panpot”?
Panpot regelt de plaatsing van het geluid in het stereogeluidsveld tussen de linker en de rechter luidspreker.
Door de instelling van deze balans te veranderen, kunt u
de plaats, waarop het geluid zowel van de linker als de
rechter luidspreker, optimaal ontvangen wordt.

wordt uitgeschakeld. U kunt echter aangeven, dat de diverse
instellingen moeten worden onthouden, zelfs wanneer de
Deze functie heet “Memory Backup” (Back-up van het

1 Kies bij stap 2 op pag. 54 “Memory Backup” en druk op
de [ (Enter)]-knop, dan verschijnt er een melding op
het scherm.

2 Gebruik de knop [

] of [

] om “OK” te selecteren

en druk dan op de knop [ (Execute)] om de back-up
van het geheugen te laten uitvoeren.
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Handige functies
Geheugeninhoud, die door back-up van het
geheugen wordt onthouden:
Stemtoon, stretch tuning, stemming, toonaard (pag. 55), deksel,
demperresonantie, hamerrespons, snaarresonantie (pag. 55)

Instelling

Omschrijving

On
(Aan)

Zet het apparaat in de Image Control-modus.
U kunt nu beelden aansturen door de twaalf meest
linkse toetsen van het klavier te gebruiken.

Off (Uit)

De Image Control-modus uitschakelen

Toetsaanslag (pag. 25)
Metronoomgeluid (pag. 20)
Count In Sound, Countdown Sound, Count In Measure (pag. 21)

fig.V-LINKkey

Taal (pag. 56), toewijzen van spoorknoppen (pag. 57), galm en
diepte van de galm (pag. 55)
*

Schakel nooit de spanning uit, terwijl het scherm de melding
“Writing…” geeft. Wanneer u dat wél doet, zal het interne
geheugen van de HPi-7 beschadigd raken, zodat het

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1

onbruikbaar wordt.
A0 – G1#
→ De instelling van de volgende parameters worden zelfs
opgeslagen zonder back-up van het geheugen:
Auto Demo (pag. 57), USB-Driver (pag. 63)

De fabrieksinstellingen herstellen
(“Factory Reset”)
De instellingen van de back-up van het geheugen kunnen in de
toestand teruggezet worden waarin ze door de fabriek zijn
ingesteld. Deze handeling wordt “Factory Reset” genoemd.

1 Kies bij stap 2 op pag. 54 “Factory Reset” en druk op de
[
]-knop, dan verschijnt er een melding op het
scherm.

2 Gebruik de knop [

] of [

] om “OK” te selecteren

Terwijl V-LINK aanstaat, geven de twaalf meest linkse toetsen
van het klavier geen geluid, wanneer u ze aanslaat.

De instellingen van de geluidssoort
veranderen, wanneer u songs afspeelt
(“Play Mode”)
In de standaard instelling zullen er normaalgesproken GSgeluidssoorten (geluiden die compatible zijn met andere GSinstrumenten) worden gebruikt om songgegevens af te spelen.
Door deze instelling te veranderen, kunt u songs afspelen terwijl
u voor bepaalde delen van de gegevens geluidssoorten gebruikt
die specifiek zijn voor de HPi-7.
Zie pag. 54 voor instructies.

en druk dan op de knop [
(Execute] om de
herstelling van de fabrieksinstellingen te laten
uitvoeren.
*

Instelling

Omschrijving

GS

Bij het afspelen worden GS-geluidssoorten voor
uitvoeringen gebruikt, die klinken als andere GSinstrumenten.

HPi-7

Bij het afspelen worden HPi-7-geluidssoorten voor
meer expressie gebruikt. Er kunnen echter verschillen optreden, wanneer deze songs op andere
apparaten dan de HPi-7 worden afgespeeld.

Schakel nooit de spanning uit, terwijl het scherm de melding
“Executing…” geeft. Wanneer u dat wél doet, zal het interne
geheugen van de HPi-7 beschadigd raken, zodat het
onbruikbaar wordt.

De V-LINK-functie gebruiken
Het aansluiten van de HPi-7 op een beeldapparaat dat V-LINKcompatible is, maakt het u mogelijk om de beelden door middel
van de HPi-7 te regelen.
V-LINK (

Probeer na het veranderen van deze instelling de song
nogmaals te selecteren.

De Demo’s afspelen
U kunt demosongs afspelen om een indruk te krijgen van de

) wordt door Roland gepropageerd, en

maakt gecombineerde uitvoering van muziek en visueel
materiaal mogelijk. Door V-LINK-compatible videoapparatuur
te gebruiken, kunnen visuele effecten op een eenvoudige manier
aan de expressieve elementen van een uitvoering worden
toegevoegd, zodat ze daar deel van gaan uitmaken.
Zie pag. 54 voor instructies.
*

*

Altijd het volume omlaagdraaien en de spanning van alle andere
apparatuur uitschakelen, voordat u verbinding maakt tussen de

variatie aan functies, die de HPi-7 u biedt.

1 Houd de spoorknop [4/Left] ingeduwd en druk op de
[Wonderland]-knop.
De songs in de categorie “Masterpieces” (Meesterwerken)
worden afgespeeld en de schermen, die de functies van de HPi7 weergeven, verschijnen in volgorde op het scherm.

2 Om een demosong te verwijderen, drukt u op de [X]-knop.
→ U kunt de HPi-7 zodanig instellen, dat de demosongs

diverse apparaten. Hierdoor voorkomt u storingen en/of schade

automatisch beginnen te spelen in “All Song Play”, indien het

aan luidsprekers of andere apparatuur.

instrument gedurende enkele minuten niet bespeeld wordt.
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Externe apparatuur aansluiten
Audioapparatuur aansluiten
Het is mogelijk om audioapparatuur aan te sluiten om het geluid
van de HPi-7 door de luidsprekers van uw stereo-installatie te laten
spelen of om uw uitvoering op te nemen met een cassetterecorder of
andere opnameapparatuur.
Gebruik aansluitkabels met telefoonaansluitingen (apart
verkrijgbaar) om aansluitingen te maken.
* Wanneer aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan
het geluidsniveau van apparatuur, die op de inputaansluitingen
worden aangesloten, laag zijn. Indien dat het geval is, gebruik
dan aansluitkabels zonder weerstanden, bijvoorbeeld die van de
Roland PCS-serie.

Aansluiting op MIDIapparatuur
Door externe MIDI-apparatuur aan te sluiten en gegevens van
uitvoeringen uit te wisselen, kan het ene apparaat de uitvoering van
een ander apparaat regelen. U kunt dan bijvoorbeeld geluid van een
ander apparaat afspelen of over en weer geluid selecteren.

Wat is MIDI?
“MIDI” staat voor “Musical Instrument Digital Interface”, wat een
universele standaard is, die is gecreëerd om de uitwisseling van
uitvoeringsgegevens tussen elektronische muziekinstrumenten en

Voorbeelden van aansluitingen

computers mogelijk te maken. De HPi-7 heeft MIDI-aansluitingen,

*

die uitwisseling van gegevens van uitvoeringen met een extern

Altijd het volume altijd omlaagdraaien en de spanning van alle
andere apparatuur uitschakelen, voordat u tussen de diverse
apparaten verbinding maakt. Hierdoor voorkomt u storingen
en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur.

Het geluid van de HPi-7 afspelen door de
luidsprekers van een stereo-installatie/De
uitvoering van de HPi-7 opnemen op een
opnameapparaat

apparaat mogelijk maken. Wanneer deze aansluitingen worden
gebruikt om de HPi-7 op externe apparaten aan te sluiten, wordt het
aantal mogelijkheden nog veel groter.
*

fig.audio1e

Input (ingaande aansluiting) R/L
Lijn in, Aux in

Er is ook een aparte publicatie beschikbaar met als titel “MIDI
Implementation”. Deze publicatie geeft uitgebreide informatie
over de manier, waarop MIDI in dit apparaat is geïmplementeerd. Indien u deze publicatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld
wanneer u programmering op byteniveau wilt gaan doen), neemt
u dan contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service Center
of een erkende Roland-distributeur.

Voorbeelden van aansluitingen
*

HPi-7
Pedaal

Schakel de spanning in volgens de volgende procedure:

Altijd het volume altijd omlaagdraaien en de spanning van alle
andere apparatuur uitschakelen, voordat u verbinding maakt
tussen de diverse apparaten. Hierdoor voorkomt u storingen en/
of schade aan luidsprekers of andere apparatuur.

De HPi-7 vanaf een MIDI-sequencer bespelen/Een
uitvoering op de HPi-7 opnemen met een MIDIsequencer
fig.midi1e

MT Serie

1 Schakel de spanning van de HPi-7 in.

* MT-90s/80s heeft geen MIDI Uit-aansluiting

2 Schakel de spanning van het daarop aangesloten

Out

MIDI

In

apparaat in.

3 Regel het volume van beide apparaten.

HPi-7

Het geluid van een audioapparaat door de
luidsprekers van de HPi-7 afspelen
fig.audio2e

Output (Uitgaande aansluiting)
Lijn uit, Aux uit

*

Indien u een MIDI-sequencer wilt aansluiten, stel dan “Local Off”
in. Zie “Instelling van de locale aansturing” (pag. 62) voor meer
informatie hierover.

Een uitvoering doen op de HPi-7 om een MIDI
geluidsgenerator te bespelen

HPi-7

fig.midi2e

Pedaal

Geluidsmodule
THRU

Schakel de spanning in volgens de volgende procedure in:

MIDI
OUT

IN

HPi-7

1 Schakel de spanning van het op de HPi-7 aangesloten
apparaat in.

2 Schakel de spanning van de HPi-7 in.
3 Regel het volume van beide apparaten.

→ Zie “MIDI-gerelateerde instellingen realiseren” (pag. 62)
voor uitgebreidere informatie over MIDI-instellingen.
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Externe apparatuur aansluiten

Op een computer aansluiten
Het is mogelijk om de HPi-7 door middel van een USB-kabel op uw
computer aan te sluiten. Indien “Visual MT” van Roland is
geïnstalleerd, kunt u het geluid van de geluidsgenerator van deze
software door de luidsprekers van de HPi-7 laten spelen, of een

MIDI-gerelateerde
instellingen realiseren
We zullen nu uitleggen, hoe u het verzendkanaal en andere MIDIgerelateerde instellingen kunt realiseren.

aparte “USB Installation Guide” (USB-installatiegids) voor meer

1 Druk op de [Function]-knop.
2 Selecteer ”MIDI” en druk op de [

informatie hierover

Volg de instructies op, die in het scherm verschijnen.

opgenomen song van de HPi-7 in uw computer opslaan. Zie de

] -knop.

921

*

Altijd het volume altijd omlaagdraaien en de spanning van alle

MIDI-instellingen

andere apparatuur uitschakelen, voordat u tussen de diverse

*

apparaten verbinding maakt. Hierdoor voorkomt u storingen en/

Instelling van het MIDI-verzendkanaal

of schade aan luidsprekers of andere apparatuur.

MIDI heeft 16 “MIDI-kanalen”, die van 1-16 genummerd zijn. Zelfs

Om uw computer voor de eerste keer op de HPi-7 aan te sluiten,

als er een MIDI-apparaat wordt aangesloten, is het niet mogelijk om

moet u de “USB-Driver” (het USB-besturingsprogramma), die op

geluiden af te spelen of te selecteren, tenzij de MIDI-kanalen van de

de bijgeleverde CD-ROM staat, op de computer installeren. Zie

twee apparaten met elkaar overeenkomen.

de aparte “USB Installation Guide” (USB-installatiegids) voor

*

gebruikt, zal alleen het door u aangegeven kanaal worden

meer informatie hierover.
*

*
*

doorgegeven.

Alleen MIDI-gegevens kunnen door middel van USB verzonden
worden.

Wanneer er gelijktijdige uitvoering (pag. 27) op de HPi-7 wordt

*

Gebruik een USB-kabel, die niet langer is dan 3 meter.
USB-kabels worden niet meegeleverd. Raadpleeg uw Roland-

De HPi-7 ontvangt alle kanalen (van 1-16).

Item

Uitleg

Instelling

Verzendkanaal

Selecteer het MIDIverzendkanaal

1–16

leverancier, indien u ze wilt aanschaffen.
*

Schakel de spanning van de HPi-7 in, voordat u met MIDItoepassingen op de computer gaat beginnen. Schakel de HPi-7
niet in of uit, terwijl er een MIDI-toepassing draait.

*

Sluit de USB-kabel niet aan en koppel hem niet los, terwijl de
spanning van de HPi-7 ingeschakeld is.

*

Indien u geen USB gebruikt, koppel de USB-kabel dan van de
HPi-7 los.

*

Indien de computer tijdens het verzenden/ontvangen van
gegevens op de spaarstand of een andere ruststand overgaat, of

Instelling van de locale aansturing
(“Local Control”)
Indien de gegevens, die bij het spelen op de HPi-7 worden
geproduceerd, naar de geluidsgeneratiesectie via zowel route (1) als
(2) worden gestuurd, zoals in het diagram te zien is, zullen de noten
dubbel of met storing overkomen. Gebruik om dit te voorkomen de
“Local Off” (locale aansturing uit) -instelling om route (1) te
blokkeren. Schakel de locale aansturing uit, als u de HPi-7 op een
MIDI-sequencer heeft aangesloten.
fig.locale

indien de spanning van de HPi-7 in- of uitgeschakeld wordt, kan

(1) Locale aansturing aan

de computer mogelijk vastlopen, of kan het functioneren van de

Sequencer

HPi-7 onbestendig worden.
*

Geluidsgenerator

Wanneer u de sequencer-software van uw computer gebruikt om

MIDI
IN

MIDI
OUT
Geheugen

uitvoeringen van de HPi-7 op te nemen, raden we u aan om de
MIDI
OUT

“Soft Thru” van uw sequencer-software op “OFF” te zetten.

MIDI
IN
(2) Verzendfunctie Aan

Elke noot die gespeeld wordt,
klinkt twee keer

*
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Wanneer er een instrument van de Roland MT-serie wordt
aangesloten, is het niet noodzakelijk om de locale aansturing uit
te zetten. De MT verzendt, bij het inschakelen van de spanning
ervan, een boodschap, die de locale aansturing uitschakelt.
Indien u de spanning in de volgorde van HPi-7 _ MT-serie
inschakelt, wordt de locale aansturing automatisch uitgezet.

Item

Explanation

Setting

Local Control

Switch the Local Control
setting on/off.

On, Off

Externe apparatuur aansluiten
Instelling van “Uitvoering verzenden
(‘Composer Out’)”
Indien u een uitvoering, die u op de HPi-7 heeft opgenomen, naar
een extern MIDI-apparaat of een computer wilt verzenden, zet dan
de functie “Composer Out” op “On”(Aan).”

Item

UItleg

Instelling

Composer Out

Geef aan of een opgenomen
uitvoering naar een MIDIapparaat verzonden moet
worden.

On, (Aan)
Off (Uit)

Instelling van een programmaverandering
(“Program Change”)
Programmaveranderingen zijn een type boodschap, dat een

De instellingen voor de USBDriver (het USBbesturingsprogramma)
realiseren
Indien u de HPi-7 op een computer wilt aansluiten met
behulp van de USB-aansluiting, dan dient u, voordat u de
aansluiting maakt, eerst de volgende instelling te realiseren.

1 Druk op de [Function]-knop.
2 Selecteer “USB-driver” en druk op de [
Item

apparaat vertelt, dat het “op geluid nummer ‘x’ moet over-

Instelling

schakelen”. Een apparaat, dat deze boodschap ontvangt, zal het
geluid met het corresponderende nummer selecteren.
Wanneer u deze instelling gebruikt om een programmaverandering
(programmanummer) aan te geven, wordt dat programmanummer
naar een MIDI-apparaat verzonden, dat op de HPi-7 is aangesloten.
Een MIDI-apparaat, dat het programmanummer ontvangt, schakelt

USB Driver
Hier wordt het
type USBbesturingsprogramma
geselecteerd

Vendor

Generic

over op het geluid, dat met dat programmanummer correspondeert.
Normaalgesproken selecteren programmaveranderingen uit 128
verschillende geluiden.

]-knop.

Uitleg
Selecteer dit, wanneer u het
meegeleverde besturingsprogramma met een USBaansluiting gebruikt.
Selecteer dit. wanneer u een
algemeen USBbesturingsprogramma gebruikt,
dat bij de OS met een USBaansluiting is meegeleverd.

Schakel de spanning weer in.

Sommige MIDI-apparaten hebben echter meer dan 128 geluiden.
Voor zulke apparaten worden “Bank Select”-boodschappen met
programmaveranderingsboodschappen gecombineerd. Bank Select
bestaat uit twee boodschappen: MSB (aansturingsnummer 0,
waarde: 0-127) en LSB (aansturingsnummer 32, waarde: 0-127).
*

Sommige MIDI-apparaten kunnen geen bank selectboodschappen hanteren. Daarnaast zijn er ook apparaten, die
bank select-boodschappen kunnen hanteren, maar de LSBboodschap negeren.

Item
Bank Select MSB
Bank Select LSB
Program Change

Uitleg
De bank select MSB
versturen.
De bank select LSB
versturen.
Hetprogramma
nummer versturen.

Instelling
0 (00h)–127 (7FH)
0 (00h)–127 (7FH)
1 (00h)–128 (7FH)
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Storingen oplossen
Indien u denkt, dat er een probleem is opgetreden, leest u dit dan eerst.

Probleem

Oorzaak/Oplossing

Het apparaat
gaat niet aan.

Is het netsnoer aangesloten en is de stekker
goed in het stopcontact gedaan? (pag. 9)

De knop werkt
niet.

Is de paneelvergrendeling in werking? (pag.
11) Schakel de spanning uit en dan weer in.

Er verschijnt
niets op het
scherm.

De HPi-7 heeft een scherm, dat uit
vloeistofkristallen bestaat, dus het is mogelijk,
dat er geen tekst op het scherm komt, als de
omgevingstemperatuur beneden het
vriespunt is.
Is de aansluitkabel van de muzieksteun (het
scherm) correct aangesloten? (pag. 9)

Er verschijnen
verticale lijnen
op het scherm/
De kleur wordt
aan de randen
van het
scherm“
uitgevaagd”.

Deze lijnen komen door de aard van het LCDscherm en duiden niet op slecht functioneren.
Ze kunnen beperkt worden door de het
contrast van het scherm te regelen (pag. 10).

Is het volume van de HPi-7 (pag. 10) of een
evt. daarop aangesloten apparaat helemaal
omlaag gedraaid?

Er is geen
geluid te horen.

Is er een koptelefoon aangesloten? Is er een
stekker in de aansluiting voor de koptelefoon
blijven zitten? (pag. 9)
Wanneer u de koptelefoon aansluit, is het
geluid alleen te horen door de koptelefoon.
Kan het zijn dat de instelling van de
volumebalans (“Balance”) helemaal naar
“Accomp” (begeleiding) of “Keyboard”
(toetsen) toe is gezet? (pag. 55).

Er is geen
geluid te horen
(wanneer er
een MIDIinstrument is
aangesloten).

Zijn alle apparaten ingeschakeld? (pag. 61)
Zijn de MIDI-kabels correct aangesloten?
(pag. 61)
Komt het MIDI-kanaal overeen met het juiste
instrument? (pag. 62))

Er is geen
geluid te horen,
wanneer de
toetsen
bespeeld
worden.

Is “Local Control” op “Off” gezet? Wanneer
dat het geval is, komt er geen geluid, als de
toetsen worden bespeeld. Zet Local Control
op “On” (pag. 62).

Het volume van
de toetsen is te
laag.

Kan het zijn dat de instelling van de
volumebalans (“Balance”) helemaal naar
“Accomp” (begeleiding) toe is gezet? (pag. 55)

De linkerkant
van het klavier
geeft geen
geluid.

De geluiden
zijn dubbel te
horen
(verdubbeld),
wanneer de
toetsen
bespeeld
worden.
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Brandt het lampje van de [Pianist]-knop?
(pag. 32)
Indien dat het geval is, komt er geen geluid als
de linkerkant van het klavier wordt bespeeld.
Is V-LINK ingeschakeld? (pag. 60)
Wanneer V-LINK ingeschakeld is, worden de
twaalf toetsen aan het linkereind van het
klavier gebruikt om afbeeldingen aan te
sturen, en kunnen er met deze toetsen geen
klanken worden gespeeld.
Staat de HPi-7 in gelijktijdige uitvoering?
(pag. 27)
Zet de HPi-7, wanneer deze op een externe
sequencer is aangesloten, in de “Local Off”modus (pag. 62).
Als alternatief kan de sequencer zodanig
worden ingesteld, dat de “Soft Thru”-functie
ervan op “OFF” staat.

Probleem

Oorzaak/Oplossing

Niet alle noten
klinken

Het maximum aantal noten dat de HPi-7
tegelijk kan spelen is 128. Wanneer het
demperpedaal bij automatische begeleiding
of bij het meespelen met een song van
floppydisk vaak gebruikt wordt, kan dat
resulteren in uitvoeringsgegevens met teveel
noten, waardoor sommige noten uitvallen.

Geluidssoort
selecteren lukt
niet

Druk enkele malen op de [ ]-knop om naar
het notatiescherm terug te keren (pag. 15) en
selecteer daarna een geluidssoort.

De stemming
of de toonhoogte van de
toetsen is niet,
zoals het hoort.

Heeft u “Transpose” (Omzetten) ingesteld?
(pag. 24)
Zijn de instellingen van “Temperament”
(Stemming) en “Stretch Tuning” correct?
(pag. 55/56)
Is de instelling van “Tuning” (Stemmen)
correct? (pag. 55)

Volume van begeleiding of
voorgeprogrammeerde
song is te laag

Kan het zijn dat de instelling van de
volumebalans (“Balance”) helemaal naar
“Keyboard” (toetsen) toe is gezet? (pag. 55)

Song kan niet
afgespeeld
worden

Geeft het scherm een melding, zoals
“Verwijdert de geselecteerde song. O.K.?”
(pag. 18). De voorgeprogrammeerde songs
kunnen niet worden afgespeeld, terwijl er
opgenomen gegevens van uitvoeringen in het
geheugen van de HPi-7 achterblijven. Probeer
de song af te spelen, nadat u de gegevens van
de uitvoering heeft verwijderd.

Alleen het
geluid van een
bepaald
instrument in
een song doet
het niet

Is het lampje bij de spoorknop uit? (pag. 16,
pag. 58)
Indien het lampje uit is, is de muziek op dat
spoor niet te horen. Druk op de spoorknop,
zodat het lampje gaat branden.

Wanneer de
[
(Reset)]knop wordt
ingedrukt,
wordt niet naar
begin van
de song
teruggegaan.

Of maak “mute” in het “16-sporen”-scherm
ongedaan. Sommige muziekbestanden
kunnen instellingen bevatten, die het afspelen
op een bep. punt in de loop van de song
stoppen. Druk nog enkele malen op de
[[ (Reset)]-knop om terug te keren naar het
begin van de melodie.

De
[
(Bwd)]- en
[
(Fwd)]knop werken
niet.

Het duurt even,
voordat het
afspelen van
een song van
floppydisk
begint.

De [
(Bwd)]- en[
(Fwd)]-knop
worden genegeerd, terwijl er muziekbestanden worden ingelezen. Wacht tot de
verwerking klaar is.
Indien u probeert om gegevens van een
uitvoering af te spelen, die een grotere
omvang hebben dan de totale
geheugencapaciteit van de HPi-7, kan het zo
zijn dat andere handelingen dan afspelen
onmogelijk worden.
Er zijn twee typen SMF-muziekbestanden:
formaat 0 en formaat 1. Indien de song SMFgegevens in formaat 1 bevat, zal het even
duren, voordat het afspelen begint.
Raadpleeg de informatie, die u bij de te
gebruiken muziekbestanden heeft gekregen
om te bepalen welk formaat ze hebben.
Is er één van de sporen voor opname
geselecteerd? (pag. 38)

Opnemen lukt
niet

Het is niet mogelijk om op te nemen, terwijl
de notatie wordt gegenereerd. Als het
apparaat de generatie van de notatie eenmaal
heeft voltooid (dat is wanneer het nummer
van de maat in het scherm niet langer oplicht),
kunt u het nogmaals proberen.

Storingen oplossen
Probleem

Tempo van
opgenomen
song of
metronoom is
niet, zoals het
hoort

Oorzaak/Oplossing
Indien u een voorgeprogrammeerde song
selecteert, waarin het tempo gedurende de
song verandert, en u die song opneemt, zal
het tempo op dezelfde manier voor de
uitvoeringen veranderen, die op andere
sporen worden opgenomen. Het tempo van
de metronoom verandert ook mee.
Indien u aanvullend materiaal opneemt,
zonder de eerder opgenomen song te wissen,
wordt de song opgenomen in het tempo van
de eerder song opgenomen. Wis eerst de
eerder opgenomen song, voordat u opnieuw
opneemt (pag. 39).

De
geluidssoort is
veranderd.

Wanneer een uitvoering samen met een
“Music Files”-melodie is opgenomen, kan het
opnemen van de uitvoering onder knop [1/
User] ervoor zorgen, dat de geluidssoorten
onder de knoppen [3/Left] en [4/Right] ook
veranderen.

De opgenomen
uitvoering is
verdwenen.

Elke uitvoering, die is opgenomen, wordt
verwijderd, wanneer de spanning van de
HPi-7 wordt uitgeschakeld of er een song
wordt geselecteerd. Een eenmaal verwijderde
uitvoering kan niet meer worden
teruggehaald.

Teksten
worden niet
normaal op het
scherm
getoond.

Probleem

Oorzaak/Oplossing

In het bovenste
bereik
verandert de
klank
plotseling
voorbij een
bepaalde toets.

Op een akoestische piano blijven noten in het
bovenste anderhalf octaaf van het klavier
onafhankelijk van het demperpedaal klinken,
totdat ze vanzelf wegsterven. Er is ook een
verschil in timbre. Roland piano’s simuleren
zulke karakteristieken van de akoestische
piano heel getrouw. Op de HPi-7 verandert
het bereik, dat niet door het demperpedaal
wordt beïnvloed al naar gelang de instelling
van “Key” (Toonaard) en “Transpose”
(Omzetten).

Er klinkt een
hoog gejengel.

Wanneer u door de koptelefoon luistert:
Sommige van de flamboyantere en
levendigere pianotonen hebben een rijk
accent op het hoge deel van de toon,
waardoor het kan lijken of de klank een
iets metaalachtige galm heeft. Omdat
deze galm vooral hoorbaar wordt,
wanneer er nog eens een zware galm aan
toegevoegd wordt, kunt u het probleem
wellicht verminderen door de
hoeveelheid galm, die op de klank wordt
toegepast, te verkleinen.
Wanneer u door luidsprekers luistert:
Hier is waarschijnlijk iets anders de
oorzaak (zoals resonantie, veroorzaakt
door de HPi-7). Raadpleeg uw Rolandleverancier of het dichtstbijzijnde Roland
Service Center.

Het basbereik
klinkt vreemd,
of er is een
vibrerende
resonantie.

Wanneer u door luidsprekers luistert:
Op hoog volume spelen kan ervoor
zorgen, dat instrumenten in de buurt van
de HPi-7 gaan resoneren.
Resonantie kan ook optreden bij
fluorescerende TL-verlichting, glazen
deuren en andere voorwerpen. Dit
probleem treedt nog eerder op, wanneer
de bas wordt versterkt, en wanneer het
geluid op een hoger volume wordt
afgespeeld. Tref de volgende maatregelen
om zulke resonantie te onderdrukken:
• Plaats de luidsprekers 10-15 cm bij
muren en andere oppervlakken
vandaan.
• Beperk het volume.
• Zet de luidsprekers uit de buurt van
resonerende voorwerpen.
Wanneer u door de koptelefoon luistert:
Hier is waarschijnlijk iets anders de
oorzaak (zoals resonantie, veroorzaakt
door de HPi-7). Raadpleeg uw Rolandleverancier of het dichtstbijzijnde Roland
Service Center.
Kan het zijn dat u een aansluitkabel met
een weerstand gebruikt?

Het volume van
het instrument,
dat op
ingaande
aansluitingen
is aangesloten,
is te laag.

Gebruik een aansluitkabel zonder weerstand.

Bij sommige muziekbestanden kunnen de
teksten niet correct in beeld worden gebracht.
In het notatiescherm kunnen sommige
teksten of noten buiten de randen van het
scherm vallen, waardoor ze niet in beeld
komen.
Indien u een partij selecteert die geen
gegevens betreffende een uitvoering bevat,
zullen er geen noten in de notatie getoond
worden. Verander de partij die op het scherm
komt (pag. 47).

Notatie wordt
niet normaal op
het scherm
getoond.

Het notatiescherm is niet geschikt voor het
tonen van moeilijke, ingewikkelde muzikale
werken, die om nauwkeurige notatie vragen.
Zie “Enkele opmerkingen bij het
notatiescherm” (pag. 15).
In het notatiescherm kunnen sommige
teksten of noten buiten de randen van het
scherm vallen, waardoor ze niet in beeld
komen.

Song sleept
een beetje

Het indrukken
van een pedaal
heeft geen
effect of het
pedaaleffect
stop niet meer.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer
songs van floppydisks gespeeld worden, kan
de song iets vertraagd worden, wanneer een
overmaat aan gegevens van een uitvoering
wordt gebruikt.
Zorg ervoor, dat de pedaalkabel, die uit de
standaard komt, op de pedaalaansluiting aan
de achterkant van het apparaat (pag. 9) stevig
is aangesloten.
Is er een andere functie aan het pedaal
toegewezen?
Zie “De functie van de pedalen veranderen
(‘Pedal’)”; pag. 56.

Het pedaal
rammelt.

Verstel de hoogteverstelling onder het pedaal,
zodat het pedaal stevig op de vloer rust (pag.
11).

Galm blijft
hoorbaar,
ondanks het
feit dat
“Reverb”
(galm) is
uitgezet.

Omdat de pianoklanken van de HPi-7 de
volheid en galm van een echte akoestische
piano getrouw weergeven, is er nog steeds
een zekere mate van galm waar te nemen,
zelfs wanneer het galmeffect is uitgeschakeld.
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Indien deze melding verschijnt
Aanduiding

Betekenis

PU

Wanneer een song met een
opmaat (een song, die niet op de
eerste slag van de maat begint)
wordt afgespeeld, worden de
maatnummers in de display
aangegeven als PU, 1, 2 enz.

00:
This data cannot be saved
in SMF format. You cannot
save on this floppy.

Om het copyright te beschermen,
kan dit muziekbestand niet als een
SMF opgeslagen worden.
Het muziekbestand mag ook niet
opgeslagen worden. Mocht u het
toch willen opslaan, doet u dat
dan a.u.b. op dezelfde floppydisk.

01:
You cannot save this data.

U kunt het muziekbestand alleen
lezen. Het kan niet op een
floppydisk bewaard worden.

02:
Write protected.

Het beschermingslabel op de
floppydisk staat in de
“Bescherming”-stand (pag. 6).
Schuif het in de “Beschrijven”stand. Herhaal de procedure.

03:
This is a master disk.

Deze floppydisk kan het formaat
niet bevatten of er kunnen
helemaal geen gegevens op
opgeslagen worden. Doe een
nieuwe floppydisk in de
floppydrive en herhaal de
procedure.

04:
Can’t save to this disk.

05:
You can’t overwrite this
file.

10:
No disk.

De gegevens kunnen niet op deze
floppydisk worden opgeslagen,
omdat het formaat afwijkt.
Gebruik de floppydisk in
hetzelfde formaat.
Een nieuwe song kan niet over
deze song heen geschreven
worden. Selecteer een ander
songnummer of gebruik een
andere floppydisk en herhaal de
procedure.
Er is geen floppydisk in de
floppydrive gedaan. Doe de disk
er goed in en herhaal de
procedure.

11:
Disk or memory full.

Er is op de floppydisk niet genoeg
ruimte over om de gegevens op te
slaan. Sla de gegevens op een
andere floppydisk op.

12:
Disk is not formatted.

De floppydisk, die in de
floppydrive is gedaan, kan niet
gelezen worden. Zorg ervoor, dat
u Roland SMF-muziekbestanden
gebruikt, of andere muziekbestanden, die compatible zijn met
Roland digitale piano’s (pag. 77).
En indien u uw werk op een
floppydisk wilt opslaat, moet u
deze eerst formatteren (pag. 41).
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Aanduiding

Betekenis

13:
Disk ejected while it was
being accessed.

De floppydisk is uit de
floppydrive gehaald, terwijl deze
gelezen of beschreven werd. Doe
de floppydisk weer in de
floppydrive en herhaal de
procedure.

14:
Corrupt sector found on
disk or in memory.

Deze floppydisk is beschadigd en
kan niet worden gebruikt. Doe een
nieuwe floppydisk in de
floppydrive en herhaal de
procedure.

15:
Can’t read this data.

Zorg ervoor, dat u Roland SMFmuziekbestanden gebruikt, of
andere muziekbestanden, die
compatible zijn met Roland
digitale piano’s (pag. 77).
De HPi-7 kan de floppydisk niet
snel genoeg lezen. Druk op de

16:
Playback is aborted.

[

(Play/Stop)]-knop, druk

daarna op de[
(Reset)]-knop en
druk tenslotte nogmaals op de
[
(Play/Stop)]-knop om de
song weer te starten.

17:
The selected image data
cannot be displayed.

De geselecteerde afbeelding kan
niet vertoond worden. Indien het
niet óf op het scherm van de HPi7, óf op het externe scherm
zichtbaar gemaakt kan worden,
zult u moeten zorgen voor
beeldgegevens, die voor de HPi-7
gebruikt kunnen worden (pag.
57).

30:
Can’t do this function.
Memory full.

Bewaar de song op een floppydisk
(pag. 42) om de songgegevens in
het geheugen van de HPi-7 te
kunnen wissen.

40:
Buffer full.

De HPi-7 kan de overmaat aan
MIDI-gegevens, die het externe
MIDI-apparaat heeft verzonden,
niet verwerken. Beperk de
hoeveelheid MIDI-gegevens, die
naar de HPi-7 verzonden wordt.

41:
MIDI cable disconnected.

Er is een MIDI-kabel losgekoppeld. Sluit de kabel op de
juiste wijze aan en zorg, dat hij
stevig vast zit.

42:
Can’t record.

Er is in één keer een overmaat aan
gegevens betreffende een
uitvoering naar de HPi-7
verzonden, die daarom niet
opgenomen heeft kunnen worden.

51:
Memory error.

Er is iets mis met het systeem.
Herhaal de procedure vanaf het
begin. Indien het na enkele keren
proberen nog niet opgelost is,
neemt u dan contact op met het
Roland Service Center.

Lijst van geluidssoorten
Piano
NaturalGrand **
NaturalMello **
Natural Hps. **
Grand Piano1
MellowPiano1
Harpsichord2
Natural Gnd2 **
MellowPiano2
NaturalC.Hps **
Grand Piano2
DetunedPiano
PianoStrings
Piano Choir
Honky-tonk
Ballad Piano
Piano Str2
Honky-tonk 2
Rock Piano
Bright Piano
UprightPiano
Mono Piano
Bell Piano
Air Grand
Piano 1
Piano 2
Piano 3

Elektrische
piano
Dyno Rhodes
Stage Rhodes
Vibraphone
Morning Lite
Suitcase
Vibe Tr.
E.Piano 1
E.Piano 2
Marimba
Wurly
Clav.
Marimba Tr.
Steel Drums
Tremolo Dyno
Soft E.Piano
60's E.Piano
Vibra Bells
Celesta
Xylophone
E. Grand
Jazzy Vib+Gt
MIDI Piano1
MIDI Piano2
FM+SA EP
St.FM EP
Hard FM EP
Soft Marimba
EG+Rhodes 1
EG+Rhodes 2
Hard Rhodes
Glockenspiel
E.Piano 3
Mild E.Piano

Music Box
Balafon
Hard E.Piano
Mild E.Grand
Hard Clav.
Soft Clav.
Reso Clav.
Phase Clav.
Analog Clav.
Pop Vibe.
Pop Celesta
Tubular-bell
Santur
Kalimba

Orgel
ChurchOrgan1
Nason flt 8'
Rotary Organ
Mellow Bars
ChurchOrgan2
Jazz Organ1
Full Organ 1
Lower Organ1
Theater Org.
Bandoneon
Organ Flute
Pipe Organ 1
Pipe Organ 2
Jazz Organ2
Full Organ 2
Full Organ 3
Lower Organ2
Rock Organ1
Harmonica
Pop Organ
Accordion
BrightAccord
Trem.Flute
Jazz Organ3
Jazz Organ4
Full Organ 4
Rotary Org.S
Rotary Org.F
Rock Organ2
Organ Bass
Metalic Org.
VS Organ
Organ 1
Organ 2
Digi Church

Snaarinstrumenten
Mellow Str
Bright Str
Strings
Slow Strings
Choir Str
Harp Strings
Violin
Cello
Warm Strings

Orchestra
Orchestra 2
Oct Strings
St. Harp
Velo Strings
Legato Str
PizzicatoStr
SlowStrings2
Bell Strings
OrchestraHit
Warm JP Str
Slow Violin
Contrabass
Timpani
DecayStrings
Syn.Strings1
Syn.Strings2
Strings 2
OB Strings
Decay Str2
Euro Hit
6th Hit
Bass Hit
Soprano Sax
Flute
Trumpet
MutedTrumpet
AltoSax + Tp
Oboe
Clarinet
TromboneSoft
Soft Brass
GS Tuba
Power Brass
St. Brass ff
English Horn
BrassSection
Blow Sax
Bright Brass
Brass ff
EX Trumpet
Grow Sax
Alto Sax
Tenor Sax
GS Bari Sax
Fr.Horn Solo
Synth Brass3
Trombone 2
Piccolo
Pan Flute
GS Pan Flute
Blow Pipe
Bottle Blow
Bassoon
Recorder
French Horn
Synth Brass1
Synth Brass2
Oct SynBrass
Shakuhachi
Brass 1
Brass 2
Ocarina

Stem
Jazz Scat
Rich Choir
Boys Choir
Glasswaves
Holy Voices
Glittery Pad
HollowReleas
Voice Oohs
Dat Accent
Bap Accent
Dat & Bap
Thum Voice
Pop Voice
Org Bells
Doos Voice
Mellow Choir
Choir Oohs
Choir Aahs
Decay Choir
Decay Pad
Warm SquPad
New Age Pad
LM PureLead
LM Square
Natural Lead
2600 SubOsc
SquareWave2
Fantasia
Crystal
Harpvox
CC Solo
Brightness
Syn.Square
JP8 Square
FM Lead 1
FM Lead 2
Mg Lead
Dual Sqr&Saw
P5 Saw Lead
Rhythmic Saw
Waspy Synth
JP8 Pulse
Cheese Saw
SynVox
Clear Bells
Soft Crystal
Digi Bells
Nylon Harp
Nylon+Rhodes
Fantasia 2
Soft Pad
P5 Poly
Reso Saw
RAVE Vox
Fat & Perky
Heaven II
JP8 Sqr Pad
Sweep Pad 2
Big Panner
Ai-yai-a
Echo Pan 2
Falling Down
Poly King

Warm Pad
RandomEnding

Diversen
Nylon Guitar
Steel Guitar
Jazz Guitar
Acoustic Bs.
A.Bass+Cymbl
12str Guitar
DR POP
DR ROCK
DR JAZZBRUSH
DR STANDARD
SOUND EFFECT
Nylon+Steel
Nylon Gt.o
Hawaiian Gt.
Banjo
JC E.Guitar
Muted Gt.
DistortionGt
Steel Vox
Rock Rhythm
Rock Rhythm2
Overdrive Gt
Power Guitar
Power Gt.2
Muted Dis.Gt
Wood Bass
W.Bass+Ride
Fingered Bs.
Picked Bs.
Fretless Bs.
Slap Bass
Muted Gt.2
Mellow Gt.
5th Dist.
Feedback Gt2
Synth Bass 1
Synth Bass 2
SynthBass101
Jungle Bass
Modular Bass
WireStr Bass
ResoSH Bass
SH101 Bass
Mute PickBs.
Mr.Smooth
Open Hard
Dazed Guitar
Acid Guitar
Ukulele
Koto
Shamisen
DR ROOM
DR POWER
DR ELECTRO
DR TR-808
DR DANCE
DR JAZZ
DR BRUSH
DR ORCHESTRA
DR GS STAND
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Lijst van geluidssoorten
DR GS ROOM
DR GS BRUSH
Piano 1
Piano 1w
Piano 1d
Piano 2
Piano 2w
Piano 3
Piano 3w
GS Honkytonk
Honky-tonk 2
GS E.Piano1
GS E.Piano2
60's E.Piano
E.Piano 1v
E.Piano 2v
Detuned EP 1
Detuned EP 2
GS Harpsi.
Coupled Hps.
Harpsi.w
Harpsi.o
Soft Clav.
Celesta
GS Glocken
GS Music Box
Vibraphone
Vibe.w
GS Marimba
Marimba
Xylophone
Tubular-bell
Church Bell
Carillon
GS Santur
Organ 1
Organ 2
Pop Organ 1
Detuned Or.1
Detuned Or.2
GS ChurchOr1
GS ChurchOr2
Church Org.3
Full Organ 4
Jazz Organ1
Rock Organ2
Reed Organ
Accordion Fr
Accordion It
GS Harmonica
Bandoneon
GS Nylon Gt.
Nylon Guitar
Nylon Gt.o
Ukulele
Steel-str.Gt
12-str.Gt
GS Mandolin
Jazz Guitar
GS Hawaiian
Clean Gt.
Chorus Gt.
Muted Gt.
Funk Gt.
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Funk Gt.2
Overdrive Gt
GS Dist.Gt
Feedback Gt.
Gt.Harmonics
Gt. Feedback
GS Ac.Bass
GS Fing.Bass
GS Picked Bs
Fretless Bs.
Slap Bass
Slap Bass 2
SynthBass101
Synth Bass 1
Synth Bass 2
Synth Bass 3
Synth Bass 4
Rubber Bass
GS Violin
Slow Violin
Viola
GS Cello
Contrabass
GS Trem.Str
PizzicatoStr
GS Harp
Timpani
GS Strings
Orchestra
GS Sl.Str
Syn.Strings1
Syn.Strings2
Syn.Strings3
Choir Aahs
Choir
Pop Voice
SynVox
OrchestraHit
GS Trumpet
GS Trombone
Trombone 2
GS Tuba
MutedTrumpet
French Horn
Fr.Horn 2
Brass 1
Brass 2
Synth Brass1
Synth Brass2
Synth Brass3
Synth Brass4
AnalogBrass1
AnalogBrass2
GS Sop.Sax
Alto Sax
Tenor Sax
GS Bari Sax
GS Oboe
GS Eng.Horn
Bassoon
Clarinet
Piccolo
GS Flute
Recorder

GS Pan Flute
GS BottleBlw
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Square Wave
Square
Sine Wave
Saw Wave
Saw
Doctor Solo
Syn.Calliope
Chiffer Lead
Charang
Solo Vox
5th Saw Wave
Bass & Lead
Fantasia
Warm Pad
Polysynth
Space Voice
Bowed Glass
Metal Pad
Halo Pad
Sweep Pad
Ice Rain
Soundtrack
Crystal
Syn Mallet
Atmosphere
Brightness
Goblin
Echo Drops
Echo Bell
Echo Pan
Star Theme
Sitar
Sitar 2
Banjo
GS Shamisen
Koto
Taisho Koto
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai
Tinkle Bell
Agogo
Steel Drums
Woodblock
Castanets
Taiko
Concert BD
Melo. Tom 1
Melo. Tom 2
Synth Drum
808 Tom
Elec Perc.
Reverse Cym.
Gt.FretNoise
Gt.Cut Noise
String Slap
Breath Noise
Fl.Key Click

Seashore
Rain
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Bird
Dog
Horse-Gallop
Bird 2
Telephone 1
Telephone 2
DoorCreaking
Door
Scratch
Windchime
Helicopter
Car-Engine
Car-Stop
Car-Pass
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Starship
Burst Noise
Applause
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps
Gun Shot
Machine Gun
Lasergun
Explosion
Piano 1*
Piano 2*
Piano 3*
Honky-tonk*
E.Piano 1*
E.Piano 2*
Harpsichord*
Clav.*
Celesta*
Glocken*
Music Box*
Vibraphone*
Marimba*
Xylophone*
Tubularbell*
Santur*
Organ 1*
Organ 2*
Pop Organ 1*
Rock Organ2*
ChurchOrg.1*
Reed Organ*
AccordionFr*
Harmonica*
Bandoneon*
Nylon-strGt*
Steel-strGt*
Jazz Guitar*

Clean Gt.*
Muted Gt.*
Funk Gt.*
OverdriveGt*
Dist.Guitar*
Gt.Harmo*
Acoustic Bs*
Fingered Bs*
Picked Bs.*
Fretless Bs*
Slap Bass 1*
Slap Bass 2*
Synth Bass1*
Synth Bass2*
Rubber Bass*
Violin*
Viola*
Cello*
Contrabass*
Tremolo Str*
Pizzicato*
Harp*
Timpani*
Strings*
SlowStrings*
Syn.Str 1*
Syn.Str 2*
Choir Aahs*
Pop Voice*
SynVox*
Orche.Hit*
Trumpet*
Trombone*
Tuba*
M.Trumpet*
FrenchHorns*
Brass 1*
SynthBrass1*
SynthBrass2*
A.Brass 1*
Soprano Sax*
Alto Sax*
Tenor Sax*
BaritoneSax*
Oboe*
EnglishHorn*
Bassoon*
Clarinet*
Piccolo*
Flute*
Recorder*
Pan Flute*
Bottle Blow*
Shakuhachi*
Whistle*
Ocarina*
Square Wave*
Saw Wave*
Doctor Solo*
SynCalliope*
ChifferLead*
Charang*
Solo Vox*
5th SawWave*

Lijst van geluidssoorten
Bass & Lead*
Fantasia*
Warm Pad*
Polysynth*
Space Voice*
Bowed Glass*
Metal Pad*
Halo Pad*
Sweep Pad*
Ice Rain*
Soundtrack*
Crystal*
Syn Mallet*
Atmosphere*
Brightness*
Goblin*
Echo Drops*
Star Theme*
Sitar*
Banjo*
Shamisen*
Koto*
Kalimba*
Bagpipe*
Fiddle*
Shanai*
Tinkle Bell*
Agogo*
Steel Drums*
Woodblock*
Taiko*
Melo.Tom 1*
Synth Drum*
ReverseCym.*
Fret Noise*
BreathNoise*
Seashore*
Bird*
Telephone 1*
Helicopter*
Applause*
Gun Shot*

SFX (Geluidseffecten)
*
*

-----: Geen geluid.
[EXC]: kan niet gelijktijdig klinken met andere percussieinstrumenten die hetzelfde nummer hebben.
SOUND EFFECT
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75

*

Geluidssoorten met een “*” bij hun naam worden op andere
GS-apparaten, die geluid voortbrengen, wellicht niet afgespeeld,
zoals verwacht.

76
77

78

79
80
81

*

Geluidssoorten met een “**” bij hun naam produceren wellicht
het “Key Off”-geluid (een simulatie van de verandering in klank

82
83
C6 84
85

die te horen is, wanneer de vingers van de toetsen gehaald

86

worden).

88

87
89

90

91
92
93
94
95
C7 96

97

98
99
100
101
102
103
104
105

------------------------------------------------------------------------High Q
Slap
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull
[EXC7]
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Guitar sliding Finger
Guitar cutting noise (up)
Guitar cutting noise (down)
String slap of double bass
Fl.Key Click
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps1
Footsteps2
Applause
Door Creaking
Door
Scratch
Wind Chimes
Car-Engine
Car-Stop
Car-Pass
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Helicopter
Starship
Gun Shot
Machine Gun
Lasergun
Explosion
Dog
Horse-Gallop
Birds
Rain
Thunder
Wind
Seashore
Stream
Bubble
Cat
Bird
BabyLaughing
Boeeeen
Glass & Glam
Ice Ring
Crack Bottle
Pour Bottle
Car Horn
R.Crossing
SL 1
SL 2
Seal
Fancy Animal
Elephant
Bike
----Applause
-------------
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Lijst van drumritmen
*

-----: Geen geluid.

*

[EXC]: kan niet gelijktijdig met andere percussie-instrumenten klinken, die hetzelfde nummer hebben.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89

90

91
92
93
94
95
C7 96

97

98
99
100
101
102
103
104
105
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DR POP

DR ROCK

DR JAZZBRUSH

R&B Snare
Rock Snare
Rock Snare
Pop Snare m
Pop Snare Ghost
Pop Snare m
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap
[EXC7]
Hand Clap2
[EXC7]
Hand Clap
Pop Pedal HH
[EXC1]
Gospel Hand Clap
Snare Roll
Pop Kick
Pop Kick
Pop Side Stick
Pop Sanre s
Pop Snare Ghost
Pop Snare s
Pop Low Tom f
Pop CHH 1
[EXC1]
Pop Low Tom
Pop CHH 2
[EXC1]
Pop Mid Tom f
Pop OHH
[EXC1]
Pop Mid Tom
Pop High Tom f
Pop Crash Cymbal 1
Pop High Tom
Pop Ride Cymbal 1
Pop Chinees Cymbal
Pop Ride Bell
Tambourine 2
Splash Cymbal
Cha Cha Cowbell
Pop Crash Cymbal 2
Vibra-slap 2
Pop Ride Cymbal 2
High Bongo 2
Low Bongo 2
Mute Conga
High Conga 2
Low Conga 2
High Timbale 2
Low Timbale 2
High Agogo
Low Agogo
Shaker 3
Shaker 4
Short Hi Whistle
[EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro
[EXC3]
Long Guiro
[EXC3]
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
[EXC4]
Open Cuica
[EXC4]
Mute Triangle
[EXC5]
Open Triangle
[EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
[EXC6]
Open Surdo
[EXC6]
Cana
Falamenco Hi-Timbale
Falamenco Lo-Timbale
Falamenco Tmbl Flam
Shekere 1
Shekere 2
Low Bongo Mute
High Bongo Mute
----------------Falamenco HC
Falamenco HC
Bongo Cowbell
----Bongo Cowbell
-----

R&B Snare
Pop Snare m
Pop Snare m
Pop Snare m
Pop Snare Ghost
Pop Snare m
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap
[EXC7]
Hand Clap2
[EXC7]
Hand Clap
Pop Pedal HH
[EXC1]
Gospel Hand Clap
Snare Roll
Rock Kick
Rock Kick
Rock Side Stick
Rock Sanre s
Rock Snare Ghost
Rock Snare s
Rock Low Tom f
Rock CHH 1
[EXC1]
Rock Low Tom
Rock CHH 2
[EXC1]
Rock Mid Tom f
Rock OHH
[EXC1]
Rock Mid Tom
Rock High Tom f
Rock Crash Cymbal
Rock High Tom
Rock Ride Cymbal 1
Pop Chinees Cymbal
Pop Ride Bell
Tambourine 2
Splash Cymbal
Cha Cha Cowbell
Chinees Cymbal
Vibra-slap 2
Pop Ride Cymbal 3
High Bongo 2
Low Bongo 2
Mute Conga
High Conga 2
Low Conga 2
High Timbale 2
Low Timbale 2
High Agogo
Low Agogo
Shaker 3
Shaker 4
Short Hi Whistle
[EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro
[EXC3]
Long Guiro
[EXC3]
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
[EXC4]
Open Cuica
[EXC4]
Mute Triangle
[EXC5]
Open Triangle
[EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
[EXC6]
Open Surdo
[EXC6]
Cana
Falamenco Hi-Timbale
Falamenco Lo-Timbale
Falamenco Tmbl Flam
Shekere 1
Shekere 2
Low Bongo Mute
High Bongo Mute
----------------Falamenco HC
Falamenco HC
Bongo Cowbell
----Bongo Cowbell
-----

R&B Snare
Pop Snare m
Pop Snare m
Pop Snare m
Pop Snare Ghost
Pop Snare m
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap
[EXC7]
Hand Clap2
[EXC7]
Hand Clap
Pop Pedal HH
[EXC1]
Gospel Hand Clap
Snare Roll
Pop Kick
Pop Kick
Jazz Snare Swing
Jazz Sanre
Pop Snare Swing
Jazz Sanre
Jazz Low Tom f
Pop CHH 1
[EXC1]
Jazz Low Tom
Pop CHH 2
[EXC1]
Jazz Mid Tom f
Pop OHH
[EXC1]
Jazz Mid Tom
Jazz High Tom f
Jazz Crash Cymbal 1
Jazz High Tom
Jazz Ride Cymbal 1
Jazz Chinees Cymbal
Jazz Ride Cymbal 2
Tambourine 2
Splash Cymbal
Cha Cha Cowbell
Jazz Crash Cymbal 2
Vibra-slap 2
Pop Ride Cymbal 2
High Bongo 2
Low Bongo 2
Mute Conga
High Conga 2
Low Conga 2
High Timbale 2
Low Timbale 2
High Agogo
Low Agogo
Shaker 3
Shaker 4
Short Hi Whistle
[EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro
[EXC3]
Long Guiro
[EXC3]
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
[EXC4]
Open Cuica
[EXC4]
Mute Triangle
[EXC5]
Open Triangle
[EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
[EXC6]
Open Surdo
[EXC6]
Cana
Falamenco Hi-Timbale
Falamenco Lo-Timbale
Falamenco Tmbl Flam
Shekere 1
Shekere 2
Low Bongo Mute
High Bongo Mute
----------------Falamenco HC
Falamenco HC
Bongo Cowbell
----Bongo Cowbell
-----

Lijst van drumritmen
*

-----: Geen geluid.

*

[EXC]: kan niet gelijktijdig met andere percussie-instrumenten klinken, die hetzelfde nummer hebben.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88

DR STANDARD

DR ROOM

DR POWER

DR ELECTORONIC

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2’
Kick 1
Side Stick
Std Snr 1
Hand Clap
Std Snr 2
Low Tom 2
Closed Hi-hat 1’
Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1’
Mid Tom 2
Open Hi-hat 1’
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Kick1
Room Kick
Side Stick
Room Snr 1
Hand Clap
Std Snr 1
Room Low Tom 2’
Closed Hi-hat 1’
Room Low Tom 1’
Pedal Hi-hat 1’
Room Mid Tom 2’
Open Hi-hat 1’
Room Mid Tom 1’
Room Hi Tom 2’
Crash Cymbal 1
Room Hi Tom 1’
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
MONDO Kick
Side Stick
Gated SD
Hand Clap
Snare Drum 2
Room Low Tom 2
Closed Hi-hat 1
Room Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1
Room Mid Tom 2
Open Hi-hat 1
Room Mid Tom 1
Room Hi Tom 2
Crash Cymbal 1
Room Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
Elec BD
Side Stick
Elec SD
Hand Clap
Gated SD
Elec Low Tom 2
Closed Hi-hat 1
Elec Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1
Elec Mid Tom 2
Open Hi-hat 1
Elec Mid Tom 1
Elec Hi Tom 2
Crash Cymbal 1
Elec Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Reverse Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]
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Lijst van drumritmen
*

-----: Geen geluid.

*

[EXC]: kan niet gelijktijdig met andere percussie-instrumenten klinken, die hetzelfde nummer hebben.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
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DR TR-808

DR DANCE

DR JAZZ
DR GS STAND

DR BRUSH

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
808 Bass Drum 1
808 Rim Shot
808 Snare Drum
Hand Clap
Snare Drum 2
808 Low Tom 2
808 CHH
808 Low Tom 1
808 CHH
808 Mid Tom 2
808 OHH [EXC1]
808 Mid Tom 1
808 Hi Tom 2
808 Cymbal
808 Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
808 Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
808 High Conga
808 Mid Conga
808 Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
808 Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
808 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Dance Snr 1
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Kick 1
808 Bass Drum 2
808 Rim Shot
TR-909 Snr
Hand Clap
Dance Snr 2
808 Low Tom 2
808 CHH [EXC1]
808 Low Tom 1
808 CHH [EXC1]
808 Mid Tom 2
808 OHH [EXC1]
808 Mid Tom 1
808 Hi Tom 2
808 Cymbal
808 Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
808 Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
808 High Conga
808 Mid Conga
808 Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
808 Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
808 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
Std Kick 1
Side Stick
Snare Drum 1
Hand Clap
Snare Drum 2
Low Tom 2
Closed Hi-hat 1
Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1
Mid Tom 2
Open Hi-hat 1
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Kick 2
Kick 1
Side Stick
Brush Tap
Brush Slap
Brush Swirl
Brush Low Tom 2
Closed Hi-hat 2
Brush Low Tom 1
Pedal Hi-hat 2
Brush Mid Tom 2
Open Hi-hat 2
Brush Mid Tom 1
Brush Hi Tom 2
Crash Cymbal 1
Brush Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

Lijst van drumritmen
*

-----: Geen geluid.

*

[EXC]: kan niet gelijktijdig met andere percussie-instrumenten klinken, die hetzelfde nummer hebben.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88

DR ORCHESTRA

DR GS ROOM

DR GS BRUSH

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
Close Hi-hat
Pedal Hi-hat
Open Hi-hat
Ride Cymbal
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Concert BD 2
Concert BD 1
Side Stick
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Concert Cymbal 2
Vibra-slap
Concert Cymbal 1
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
Std Kick 1
Side Stick
Snare Drum 1
Hand Clap
Snare Drum 2
Room Low Tom 2
Closed Hi-hat 1
Room Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1
Room Mid Tom 2
Open Hi-hat 1
Room Mid Tom 1
Room Hi Tom 2
Crash Cymbal 1
Room Hi Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------Bar Chime
Snare Roll
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
Std Kick 1
Side Stick
Brush Tap
Brush Slap
Brush Swirl
Low Tom 2
Closed Hi-hat 1
Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1
Mid Tom 2
Open Hi-hat 1
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]
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Lijst van akkoorden
● De noten, waaruit het akkoord bestaat.
★ Akkoord met een “*” kan worden gespeeld door alleen de toets(en) met “*” aan te slaan
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C

C#

D

E

E

F

Cmaj7

C#maj7

Dmaj7

E maj7

Emaj7

Fmaj7

C7

C#7

D7

E 7

E7

F7

Cm

C#m

Dm

E m

Em

Fm

Cm7

C#m7

Dm7

E m7

Em7

Fm7

Cdim

C#dim

Ddim

E dim

Edim

Fdim

F#

G

A

A

B

B

F#maj7

Gmaj7

A maj7

Amaj7

B maj7

Bmaj7

F#7

G7

A 7

A7

B 7

B7

F#m

Gm

A m

Am

B m

Bm

F#m7

Gm7

A m7

Am7

B m7

Bm7

F#dim

Gdim

A dim

Adim

B dim

Bdim

Lijst van voorgeprogrammeerde songs
981a

• Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatig gebruik van dit materiaal voor andere doelen dan privé-gebruik voor eigen vermaak is een
schending van de van toepassing zijnde wetten.

Oefenstukken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Openness
Arabesque
Pastoral
A Small Gathering
Innocence
Progress
The Clear Stream
Gracefulness
The Hunt
Tender Flower
The Young Shepherdess
Farewell
Consolation
Austrian Dance
Ballad
Sighing
The Chatterbox
Restlessness
Ave Maria
Tarantella
Angelic Harmony
Gondola Song
The Return
The Swallow
The Knight Errant
Invention 1
Invention 2
Invention 3
Invention 4
Invention 5
Invention 6
Invention 7
Invention 8
Invention 9
Invention 10
Invention 11
Invention 12
Invention 13
Invention 14
Invention 15
Beyer 15
Beyer 21
Beyer 25
Beyer 29
Beyer 34
Beyer 38
Beyer 42
Beyer 46
Beyer 51
Beyer 55
Beyer 60
Beyer 64
Beyer 67
Beyer 73
Beyer 78
Beyer 81
Beyer 90
Beyer 93
Beyer 98
Beyer 103
Czerny 100- 1
Czerny 100-10

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Czerny 100-20
Czerny 100-30
Czerny 100-38
Czerny 100-43
Czerny 100-60
Czerny 100-75
Czerny 100-86
Czerny 100-96
Old MacDonald Had A Farm
Puppy’s March
Twinkle Twinkle, Little Star
Frog Song
Little Fox
Jingle Bells
Lightly Row
The Cuckoo
Mary Had A Little Lamb
London Bridge
Joy To The World

Sonate fur Klavier No. 15
Liebestraume III
Etude, op.10-3
Je te veux
Valse, op.64-1
Golliwog’s Cake walk
Fantaisie-Impromptu
Alabesque 1
An der schonen, blauen Donau
Auf Flugeln des Gesanges
Mazurka No.5
1ere Gymnopedie
Etude, op.25-1
Clair de Lune
Etude, op.10-5
Doctor Gradus ad Parnassum
Grande Valse Brillante
La priere d’une Vierge
Course en Troika
To The Spring
Valse, op.64-2
Radetzky Marsch
Traumerei
Moments Musicaux III
Prelude, op.28-15
The harmonious blacksmith
Ungarische Tanze V
Turkischer Marsch (Beethoven)
Nocturne No.2
Fruhlingslied
Praludium
Jagerlied
Menuet Antique
Fur Elise
Turkischer Marsch (Mozart)
Standchen
Humoreske
Blumenlied
Alpenglockchen
Menuett G dur (Beethoven)
Venezianisches Gondellied
Alpenabendrote
Farewell to the Piano

Brautchor
Battle of Waterloo
Wiener Marsch
Le Coucou
Menuett G dur (Bach)
Spinnerlied
Gavotte
Heidenroslein
Zigeuner Tanz
La Cinquantaine
Csikos Post
Dolly’s Dreaming Awakening
La Violette
Frohlicher Landmann
Sonatine op.36-1 (Clementi)
Sonatine op.20-1 (Kuhlau)
Sonatine No.5 (Beethoven)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Canon (Pachelbel)
Ombra maifu
Les patineurs, Valse
Brindisi
Die Lorelei
Entertainer
Annie Laurie
O’sole Mio
Grandfather’s Clock
Ave Maria
Greensleeves
Hallelujah!
Stagecoach
Little Brown Jug
Amazing Grace
Londonderry Air
Silent Night, Holy Night
When The Saints Go Marchin’ In
Preludelight *
Blue Sky Rag *
Late Night Chopin *
Sun Daze *
Keepers Tale *
Secret Agent *
Kismet’s Salsa *
Roll Over Ludwig *
A Prelude To... *
Count On The Blues *
One Down And Easy *
Bach’s A Boppin’ *
From Matthew’s Passion *
Hungarian Rag *
Paganini Boogie *
Fly Free *

Populair

Meesterstukken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

*

Bij songs, die “*” bij hun titel hebben
staan, is het mogelijk dat de notatie
niet als beeldgegevens in BMP
(Bitmapformaat) uitgevoerd kan
worden.
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Lijst van pianostijlen

Songs bij de visuele lessen
Beginner’s Course

Repertoirecursus

Uitdagingscursus

Mary Had A Little Lamb
Come Birds
The Cuckoo
Old MacDonald Had A Farm
London Bridge
Oh! Susanna
Sonata (Mozart)
Aura Lee
Pathetique
Amazing Grace

Traumerei
Trepak
Canon (Pachelbel)
I've Been Working On The Railroad
Silent Night, Holy Night
Clair De Lune
La Primavera
Grandfather's Clock
Eine Kleine Nachtmusik
Gymnopedie 1

Hanon
Burgmuller
Beethoven
Chopin
Fast Play
Finger Technique
Chord
American Folk Song
Screen Music
Jazz

Lijst van pianostijlen
Piano Pop
Jazz Club
EnglishWaltz
Kids Shuffle
’70s Dance
PianoClasic1
’70s Pop
Piano Night
Fast Waltz
MarchingBand
Slow 8-Beat
PianoClasic2
Ballad Pop
Piano Ballad
MidBossa Nova
PianoShuffle
Pop Rock
Piano Polka
Light Pops
’50s Ballad
Piano Latin
P.Swing Pop
P.Gospel
P.Concerto 1
P.Pop
P.Swing
P.Slow Waltz
P.Ragtime
P.Rock’nRoll
P.Concerto 2
P.Ballad
P.Stride
P.Bossa Nova
P.Shuffle
P.’50s Rock
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Bestanden die de HPi-7 kan gebruiken
Wat zijn muziekbestanden?
Muziekbestanden bevatten informatie, die de details van een
muziekuitvoering beschrijven, zoals “de toets C3 op het
klavier werd zo lang met zoveel kracht ingedrukt”. Door de
floppydisk in de floppydrive van de HP te doen, wordt de
informatie over de uitvoering van de floppydisk naar de
piano verzonden, en door de piano getrouw gespeeld. Dit is
anders dan een CD, omdat het muziekbestand geen opname
van het geluid zelf bevat. Dit maakt het mogelijk om
bepaalde delen te wissen, om instrumenten, tempo en
toonhoogten vrijelijk te veranderen, waardoor u de muziek
op veel verschillende manieren kunt gebruiken.
Copyright
Het is bij de wet verboden, de songgegevens, die op de bij dit
product meegeleverde datadisk staan, zonder toestemming
van de houder van het copyright anders te gebruiken dan
voor privé-gebruik en voor eigen vermaak. Daarnaast mogen
deze gegevens niet worden gekopieerd, noch worden
gebruikt in een secondair werk, waarop copyright rust,
zonder de toestemming van de houder van het copyright.

■ De HPi-7 maakt het u mogelijk
om de volgende muziekbestanden te gebruiken:
● Floppydisks met gegevens, die op een instrument uit de Roland
MT-serie of de Roland Piano Digital HP-G/R/i- en KR-serie zijn
opgeslagen.
● Roland Digitale Piano-compatible muziekbestanden.
Het originele Roland-muziekbestand is specifiek gemaakt voor
het oefenen op de piano. Sommige bestanden volgen een
instructieprogramma, waarbij een complete lesserie gevolgd kan
worden, zoals “beide handen apart oefenen”of “alleen naar de
begeleiding luisteren”.
● SMF-muziekbestanden (720 KB/1,44 MB-formaat).
SMF’s (“Standard MIDI Files”, oftewel standaard MIDIbestanden) gebruiken een standaardformaat voor muziekbestanden, dat zodanig geformuleerd is, dat bestanden die
muziekbestanden bevatten, eenvoudig in combinatie met vele
soorten muziekapparatuur gebruikt kunnen worden, ongeacht de
fabrikant ervan. Er is een enorme verzameling muziek beschikbaar, of het nu is om naar te luisteren, om met muziekinstrumenten te oefenen, om voor Karaoke te gebruiken, enz.
*

Indien u SMF-muziekbestanden wilt aanschaffen, raadpleeg dan
de leverancier, waar u uw HPi-7 heeft gekocht.

■ De HPi-7 Sound Generator
(geluidsgenerator)
De HPi-7 wordt met GM2/GS-geluidsgeneratoren geleverd.

General MIDI
General MIDI (algemene MIDI) is een serie aanbevelingen, waarmee
men probeert om de beperkingen van eigen ontwerpen te omzeilen
en de MIDI-mogelijkheiden van geluid genererende apparaten te
standaardiseren. Geluid genererende apparatuur en
muziekbestanden, die aan de General MIDI-standaard voldoen,
dragen het General MIDI-logo. Muziekbestanden, die van dit logo
zijn voorzien, kunnen worden afgespeeld op elk General MIDIgeluid genererend apparaat om in wezen dezelfde muziekuitvoering
af te spelen.

General MIDI 2
De in nog grotere mate compatible General MIDI 2-aanbevelingen
gaan verder, waar het originele General MIDI ophoudt, doordat het
nog geavanceerdere uitdrukkingsmogelijkheden en een nog betere
compatibiliteit biedt. Onderwerpen, die in het originele General
MIDI niet aan bod kwamen, zoals hoe klanken worden gemonteerd
en wat men met effecten kan doen, zijn in General MIDI 2 precies
geformuleerd. Bovendien is de serie beschikbare klanken uitgebreid.
Geluid genererende apparatuur, die met General MIDI 2 kan
werken, kan muziekbestanden, die het logo van General MIDI,
danwel General MIDI 2 dragen, getrouw afspelen.
In sommige gevallen wordt de conventionele vorm van General
MIDI, die de nieuwe ontwikkelingen niet bevat, ook wel “General
MIDI 1” genoemd om dit te onderscheiden van General MIDI 2.

GS Format
Het GS Format is Rolands serie specificaties om de uitvoering van
geluid genererende apparatuur te standaardiseren. Behalve dat het
alle definities van General MIDI ondersteunt, biedt het zeer
compatible GS Format een uitgebreid aantal geluiden, zorgt het dat
montage van klanken mogelijk is en biedt het tot in detail
uitgewerkte extra mogelijkheden, waaronder effecten als galm en
“chorus” (voor een vollere klank). Omdat het ontworpen is met het
oog op de toekomst, is het GS Format klaar om nieuwe klanken te
accepteren en nieuwe hardwaremogelijkheden te ondersteunen,
wanneer die er komen. Omdat het een nog betere compatibiliteit
biedt met General MIDI, kan Rolands GS Format GM-partituren
even getrouw afspelen als GS-muziekbestanden (muziekbestanden,
die met het GS-formaat in het achterhoofd ontworpen zijn). Dit
product ondersteunt zowel General MIDI 2 als GS Format en het kan
gebruikt worden om muziekgegevens af te spelen, die één van deze
beide logo’s dragen.

XG lite

SMF with Lyrics
“SMF with Lyrics” verwijst naar SMF (Standard MIDI File)bestanden, die teksten bevatten. Wanneer muziekbestanden, die
het “SMF with Lyrics”-logo dragen, worden afgespeeld op een
apparaat dat compatible is (dus een apparaat dat hetzelfde logo
draagt), zullen de teksten op het scherm verschijnen.

XG is een geluidsgenerator van YAMAHA Corporation, die (in
aanvulling op de specificatie van General MIDI 1) de manier,
waarop stemmen worden uitgebreid of gemonteerd, en tevens de
structuur en het type van effecten bepaalt. XGlite is een versimpelde
versie van het XG tone generation-formaat. Wees u er echter van
bewust, dat sommige muziekbestanden vergeleken bij de originele
bestanden wellicht, vanwege de beperkte serie regelparameters en
effecten anders afgespeeld worden.
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MIDI Implementation Chart

DIGITAL PIANO

Date : April 1, 2004

MIDI Implementation Chart

Model HPi-7

Transmitted

Function...

Default
Changed

1
1–16

1–16
1–16

Mode

Default
Messages
Altered

Mode 3
x

Mode 3
Mode 3, 4(M=1)

**************

Note
Number :

True Voice

**************

0–127
0–127

Velocity

Note ON
Note OFF

O
O

O
O

After
Touch

Key’s
Ch’s

x
x

O
O

O

O

0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
64
65
66
67
84
91
93
98, 99
100, 101

Control
Change

Prog
Change

15–113

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O (Reverb)
O (Chorus)
O
O

**************

O
0–127

O

O

0–127
: True #

System Exclusive
System
Common

: Song Pos
: Song Sel
: Tune

x
x
x

x
x
x

System
Real Time

: Clock
: Commands

O
x

x
x

Aux
Message

: All sound off
: Reset all controllers
: Local Control
: All Notes OFF
: Active Sense
: Reset

x
x
x
x
O
x

O (120, 126, 127)
O
O
O (123–125)
O
x

Notes
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Recognized

Basic
Channel

Pitch Bend

Version : 1.00
Remarks

*2

*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

Bank select
Modulation
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Portamento control
Effect1 depth
Effect3 depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Program number 1–128

* 1 O x is selectable by Sys Ex.
* 2 Recognized as M=1 even if M=1.
* 3 O x is selectable by Composer Out setting.

Mode 1 : OMNI ON, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO

O : Yes

Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 4 : OMNI OFF, MONO

X : No

Belangrijkste specificaties
<Klavier>

Afspeelbare
software

Standaard MIDI-bestanden (Formaat 0/1)
Roland Original Format (i-formaat)
Standaard MIDI-bestanden (Formaat 0)
Roland Original Format (i-formaat)

KeyboardToetsen

88 toetsen (klavier met progressieve
hameractie en échappement)

Opslaan

Toetsaanslag

Licht, Medium, Zwaar, Vast

<Diversen>
Voorgeprogrammeerde songs

Meer dan 170 songs

Indeling klavier

Gescheiden uitvoering
(scheidingspunt verplaatsbaar)
Gelijktijdige uitvoering
(volumebalans regelbaar)
Pianist
Handmatig drums/SFX (geluidseffecten)

Gebruikersgeheugen

Max. 200 songs onder “Favorieten”,
1 gebruikersafbeelding

Gespecificeerd
vermogen

40 W x 2

<Geluidsgenerator>
Komt overeen met GM2 / GS / XG Lite

Luidsprekers

20 cm x 2

Max. polyfonie

128 registers

Scherm

Geluidssoorten

600 geluidssoorten in 6 groepen
(waaronder 15 drumritmen,
1 SFX (geluidseffecten)-set

620 x 240 dots graﬁsch kleuren LCDscherm (met verlichting)

Notatie

Notenbalk voor vleugel / G-balk /
F-balk. Met notennamen / teksten /
akkoorden / vingerzetting

Talen

Engels/Japans/Duits/Frans/Spaans

Teksten

Ja (ingebouwd scherm, MIDI-Out)

Bediening

Volume, Helderheid, Schermcontrast,
Microfoonvolume

Pedalen

Demperpedaal (effect wordt bepaald
door diepte van indrukken)
Zacht-pedaal (effect door diepte van
indrukken wordt bepaald; functietoekenning) Sostenuto (functietoekenning)

Andere functies

Paneelvergrendeling, Herhalen, Wonderland/Spel, Auto demo, Visuele les, BMPexport, Microfoonecho, Vertonen van
door de gebruiker aangeleverde afbeelding, V-LINK

Aansluitingen

Uitgangsaansluitingen (L/Mono, R)
Ingangsaansluitingen (L/Mono, R)
Koptelefoonaansluiting (Stereo) x 2
Microfoon-ingangsaansluiting
MIDI-In-aansluiting
MIDI-Out-aansluiting
Pedaalaansluiting (8-pins DIN-type)
LCD-schermaansluiting (20-pins)
USB-aansluiting

Volume: 10 niveaus

Spanningsbron

AC 117 V, AC 230 V or AC 240V (50/60
Hz), AC 220 V (60 Hz)

Pattern: 11 patronen

Stroomverbruik

105 W (117 V/230 V/240 V)

Stemming

8 typen, grondtoon selecteerbaar

Stretched Tuning

2 typen

Grondtoon
instellen

415,3 Hz-466,2 Hz (regelbaar in stappen
van 0,1 Hz)

Omzetten

Toonaard omzetten (-6 tot +5 in
halve noten)

Effecten

Omzetten van af te spelen songs (-24 tot
+24 in halve noten)
Galm (10 niveaus), “Chorus”-effect
(= volheid van de toon; 10 niveaus),
Demperresonantie (alleen voor piano,
10 niveaus), Snaarresonantie (alleen voor
piano, 10 niveaus), Deksel (alleen voor
piano, 10 niveaus), Hamerrespons (alleen
voor piano, 10 niveaus)

<Bewerker>
Muziekstijlen

35 Pianist Styles

Bediening

Start/Stop
Intro/Einde

<Componist>
Maat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4,
7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
Metronoom

Sound: 8 typen
Sporen

5 sporen/16 sporen

Song

1 song

Opslag van noten

Ca. 30.000 noten

Tempo

Kwartnoot = 10-500

Resolutie

120 tikken per kwartnoot

Montage

Kopiëren, Kwantiseren, Verwijderen, Tussenvoegen, Wissen, Omzetten, Partijen
uitwisselen, Notencorrectie, PC-montage

Bediening

Reset, Play/Stop, Rec, Bwd, Fwd, Spoor
selecteren, Doorlopend songs afspelen,
Willekeurig afspelen, Count-in, Countdown, Merktekens plaatsen, Herhalen,
Tempo, Dempen

Afmetingen
(Lengte x Diepte x
Hoogte)

720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)

Bestanden

Max. 99 songs

Opslag van noten

Ca. 120.000 noten (2DD)
Ca. 240.000 noten (2HD)

(Inclusief pianostandaard en muzieksteun)
1,421 (W) x 526 (D) x 1,101 (H) mm
56 (W) x 20-3/4 (D) x 43-3/8 (H) inches

Gewicht (inclusief
pianostandaard)

69 kg

Accessoires

Gebruikershandleiding
“Roland 60 Classical Piano Masterpieces”
Installatiegids
CD-Rom (Roland Digital Piano USBDriver)
Netsnoer
Koptelefoonhaak
Muzieksteun (met montageschroeven)

<Floppydisk / Opslaan op floppydisk>
3,5 inch Microfloppydiskdrive
Disk Formaat

(Inclusief pianostandaard)
1,421 (W) x 526 (D) x 894 (H) mm
56 (W) x 20-3//4 (D) x 35-1/4 (H) inches

962a

* In het belang van productontwikkeling kunnen de specificaties en het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande
melding gewijzigd worden.
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Index
A

Gelijktijdige uitvoering...................................................27

Aansluiten op een computer .........................................62

Geluidseffecten ................................................................33

Aan/uit-schakelaar.........................................................10

Geluidsgenerator .............................................................77

Aftellen .............................................................................21

Geluidssoort .....................................................................26

Akkoordenlijst .................................................................74

Geluidssoorten.................................................................33

Alfabet...............................................................................33

General MIDI ...................................................................77

All Song Play....................................................................18

General MIDI 2 ................................................................77

Audioapparatuur ............................................................61

Gescheiden uitvoering....................................................28

Auto Demo.......................................................................11

GS.......................................................................................77

B

GS-formaat .......................................................................77

Back-up van het geheugen.............................................59
Balans ................................................................................55
Beginmaat.........................................................................53
BMP-formaat....................................................................52
Bouncing Ball ...................................................................47
Bovenmanuaal-spoor......................................................47

C

Chorus...............................................................................27
Contrast ............................................................................10
Countdown ......................................................................21
Count-in............................................................................21

D

H

Hamerrespons..................................................................55
Hoogteverstelling pedalen.............................................11

I

Initialiseren van gebruikersgeheugen ..........................59
Initialize User Memory...................................................59
Insert..................................................................................50
Internal song list ..............................................................75

K

Key.....................................................................................47
Key touch..........................................................................25
Kopiëren ...........................................................................49

Deksel..........................................................................10, 55

Koptelefoon ........................................................................9

Demo .................................................................................60

Kwantiseren .....................................................................49

Dempen ............................................................................17
Demperpedaal .................................................................11
Demperresonantie...........................................................55
Drumritmenlijst ...............................................................70
Drums ...............................................................................33
Dual ...................................................................................27

E

Effect..................................................................................55
Effecten .............................................................................27

L

Language ..........................................................................56
Lid................................................................................10, 55
Lijst van akkoorden.........................................................74
Lijst van begeleidingsstijlen...........................................76
Lijst van geluidssoorten .................................................67
Lijst van SFX (geluidseffecten) ......................................69
Lijst van voorgeprogrammeerde songs .......................75

Eindmaat ..........................................................................53

M

F

Marker...............................................................................22

Maat aan het einde ..........................................................53

Fabrieksinstelling gebruikersgeheugen .......................59

Melding.............................................................................66

Fabrieksinstelling herstellen..........................................60

Memory Backup ..............................................................59

Favorieten.........................................................................19

Merktekens.......................................................................22

Flash Card ........................................................................33

Metronoom.......................................................................20

Floppydisk..................................................................41, 46

MIDI-apparaat .................................................................61

Foutmelding.....................................................................66

Mute ..................................................................................17

G

Muziekbestanden ............................................................77

Galm..................................................................................27
Gebruiker..........................................................................47
Gebruikersgeheugen (formatteren) ..............................59

80

Muzieksteun.......................................................................9

N

Netsnoer..............................................................................9

Index
Nootcorrectie ...................................................................52

Spel ....................................................................................33

Notatie in kleur................................................................47

Split....................................................................................28

Note Edit...........................................................................52

Spoor .................................................................................37

P

Spoorknop ........................................................................40

Paneelvergrendeling.......................................................11

Sporen toekennen............................................................57

Panel Lock ........................................................................11

Start Measure ...................................................................53

Part Exchange ..................................................................51

Stemmen ...........................................................................55

Partijen uitwisselen.........................................................51

Storingen oplossen ..........................................................64

PC Edit ..............................................................................52

String Resonance .............................................................55

PC-montage......................................................................52

Stuiterende bal .................................................................47

Pedaal..........................................................................11, 56

T

Pedaalkabel ........................................................................9

Taal ....................................................................................56

Percussie ...........................................................................26

Tempo .........................................................................17, 19

Pianistfunctie ...................................................................32

Toetsaanslag.....................................................................25

Pianist Style List ..............................................................76

Tone...................................................................................26

Piano..................................................................................33

Tones .................................................................................33

Pianoklanken regelen .....................................................55

Toonaard...........................................................................47

Piano Setting ....................................................................55

Toonhoogten ....................................................................47

Pitches ...............................................................................47

Track..................................................................................37

Play Mode ........................................................................60

Track Assign.....................................................................57

Power On/Off .................................................................10

Transpose....................................................................24, 51

Power On-schakelaar......................................................10

Tuning...............................................................................55

Q

Quantize ...........................................................................49

R

Tussenvoegen ..................................................................50

U

Undo..................................................................................49

Recording ...................................................................34, 36

Upper Manuaal-spoor ....................................................47

Resolutie (Merktekens)...................................................23

USB ....................................................................................63

Resolutie (Notatie) ..........................................................47

User ...................................................................................47

Reverb ...............................................................................27

User Image Display.........................................................57

Richting.............................................................................53

User Memory (formatteren)...........................................59

S

V

SFX.....................................................................................33

Verwijderen......................................................................50

Sleutel L ............................................................................47

Verwijderen van opgeslagen songs ..............................43

Sleutel R ............................................................................47

Visual Lesson ...................................................................30

SMF/SMF-muziekbestanden ........................................77

Visuele Les........................................................................30

Snaarresonantie ...............................................................55

V-LINK..............................................................................60

Soft pedal..........................................................................11

W

Song Edit (montage) .......................................................48
Songs .................................................................................33
Songs afspelen (doorlopend).........................................18
Songs kopiëren ................................................................44
Songs opslaan ..................................................................42
Sostenutopedaal ..............................................................11

Wonderland ................................................................... 33

X

XG lite .............................................................................. 77

Z

Zacht-pedaal ....................................................................11

Sound Generator .............................................................77
Spanning in-/uitschakelen ............................................10
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Inform a tie
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of erkend Roland distributeur in
uw land, zoals hieronder getoond.

AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUN IO N
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SO UTH AFRICA
That Other Music Shop
(PTY) Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
P.O.Box 32918, Braamfontein 2017
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd.
17 Werdmuller Centre,
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA
P.O.BOX 23032, Claremont 7735,
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

ASIA
CHIN A
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 Anhuaxili
Chaoyang District, Beijing 100011
CHINA
TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi
Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
Tel: (020) 8736-0428

HO N G KO N G
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

IN DIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra Mahalaxmi
Flats Compound Off. Dr. Edwin
Moses Road, Mumbai-400011,
INDIA
TEL: (022) 2493 9051

IN DO N ESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KO REA

M EX ICO

IRELAN D

Casa Veerkamp, s.a. de c.v.

Roland Ireland

339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801

Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de
los Padres 01780 Mexico D.F.
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

SIN GAPO RE

PAN AM A

Swee Lee Company

SUPRO MUNDIAL, S.A.

PHILIPPIN ES
G.A. Yupangco & Co. Inc.

150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101

CRISTOFORI MUSIC PTE
LTD

PARAGUAY

Blk 3014, Bedok Industrial Park E,
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555

TAIWAN

J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (021) 492-124

ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.

URUGUAY

M ALAYSIA
BENTLEY MUSIC SDN BHD
140 & 142, Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur,MALAYSIA
TEL: (03) 2144-3333

Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

N O RWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge

MOCO, INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon &
Sons Ltd.
8 Retzif Ha'aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

JO RDAN
AMMAN Trading Agency

Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074

245 Prince Mohammad St.,
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

Todo Musica S.A.

PO LAN D

Easa Husain Al Yousifi Est.

Francisco Acuna de Figueroa 1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19

Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

Theera Music Co. , Ltd.

VEN EZUELA

PO RTUGAL

Chahine S.A.L.

330 Verng NakornKasem, Soi 2,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821

Musicland Digital C.A.

Tecnologias Musica e Audio,
Roland Portugal, S.A.

Gerge Zeidan St., Chahine Bldg.,
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan
N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,
R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAN D

VIETN AM
Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
Tel: (08) 930-1969

AUSTRALIA/
N EW ZEALAN D
AUSTRALIA
Roland Corporation
Australia Pty., Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
TEL: (02) 9982 8266

N EW ZEALAN D
Roland Corporation Ltd.
32 Shaddock Street, Mount Eden,
Auckland, NEW ZEALAND
TEL: (09) 3098 715

CEN TRAL/ LATIN
AM ERICA
ARGEN TIN A
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BRAZIL
Roland Brasil Ltda
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

CO STA RICA
JUAN Bansbach
Instrumentos Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CHILE
Comercial Fancy S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE

Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

Distribuidora De
Instrumentos Musicales

ITALY

IRAN

EL SALVADO R
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo ,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

Av. Francisco de Miranda,
Centro Parque de Cristal, Nivel
C2 Local 20 Caracas
VENEZUELA
TEL: (212) 285-8586

Cais Das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465 PORTO
PORTUGAL
TEL: (022) 608 00 60

RO M AN IA

EURO PE
AUSTRIA
Roland Austria GES.M.B.H.
Siemensstrasse 4, P.O. Box 74,
A-6063 RUM, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/ HOLLAND/
LUX EM BO URG
Roland Benelux N. V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529

DEN M ARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

FRAN CE
Roland France SA
4, Rue Paul Henri SPAAK,
Parc de l'Esplanade, F 77 462 St.
Thibault, Lagny Cedex FRANCE
TEL: 01 600 73 500

FIN LAN D

FBS LINES

MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 169 5043

SPAIN
Roland Electronics
de España, S. A.
Calle Bolivia 239, 08020
Barcelona, SPAIN
TEL: (93) 308 1000

SW EDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20

SW ITZERLAN D
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAIN E
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

Roland (U.K.) Ltd.

Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.

155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400

HUN GARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area ‘DEPO’ Pf.83
H-2046 Torokbalint, HUNGARY
TEL: (23) 511011

P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

aDawliah Universal
Electronics APL

Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

STOLLAS S.A.
Music Sound Light

Al Emadi Co. (Badie Studio
& Stores)

RUSSIA

Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GREECE

Q ATAR

SAUDI ARABIA

UN ITED KIN GDO M

Oststrasse 96, 22844 Norderstedt,
GERMANY
TEL: (040) 52 60090

LEBAN O N

Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, ROMANIA
TEL: (266) 364 609

Roland Scandinavia As,
Filial Finland

GERM AN Y

KUWAIT

Corniche Road, Aldossary Bldg.,
1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081

SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Khaled Ebn Al Walid St.
Bldg. No. 47, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

TURKEY
Ant Muzik Aletleri Ithalat
Ve Ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi Siraselviler
Pasaji No:74/20
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2499324

U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E.
TEL: (04) 3360715

N O RTH AM ERICA
CAN ADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond B.
C., V6V 2M4 CANADA
TEL: (604) 270 6626

M IDDLE EAST

Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)

BAHRAIN

170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707

Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 211 005

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426

U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700

For EU Countries
This product complies with the requirements of European Directives EMC 89/336/EEC and LVD 73/23/EEC.
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