U bent nu de trotse eigenaar van een zeer bijzonder
Tyros4 Digital Workstation.

Gefeliciteerd!
Ontworpen ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de introductie
van de eerste Tyros. Van deze speciale editie
zijn wereldwijd slechts 2500 exemplaren gemaakt.
Dit exclusieve instrument is in het zwart afgewerkt
en is voorzien van een ingebouwde FL1024M-uitbreidingsmodule
voor flashgeheugen met een Premium Pack.
Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan

Nederlands

de 10e jubileumeditie van de Tyros 4.

Het vooraf geïnstalleerde Vintage Keyboard Pack gebruiken
Voor de Tyros4 is een uitbreidingsmodule voor flashgeheugen verkrijgbaar, de FL1024M (met 1024 MB
geheugen), waarmee u de geheugenopslagcapaciteit van het instrument kunt uitbreiden. De module is meestal
commercieel verkrijgbaar als optioneel accessoire, maar voor dit 10th Anniversary-model is de module al
ingebouwd in het instrument. De instructies in de Gebruikershandleiding met betrekking tot het installeren van
de module zijn daarom niet nodig.
Bovendien bevat de ingebouwde module al een van de Premium Packs: het Vintage Keyboard Pack, dat
gewoonlijk online wordt aangeschaft. Met Premium Packs kunt u het instrument naar wens upgraden door
nieuwe Premium Voices, Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs toe te
voegen. U hebt zo nog meer plezier van de Tyros4, zoals in de volgende stappen wordt uitgelegd.
Zie pagina 4 voor informatie over de inhoud van het Vintage Keyboard Pack.

Premium Voices afspelen
1

Druk op de knop PART SELECT die overeenkomt met de part
voor het afspelen van de gewenste Premium Voice.
Zorg dat ook de knop PART ON/OFF van de geselecteerde part is ingeschakeld.
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Druk op de [EXPANSION]-knop.

Als de display Voice Selection van Premium Voices niet wordt geopend, drukt
u op de knop [8] (UP) en vervolgens op de knop [C] (Premium).
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Selecteer de gewenste Premium Voice.

3

3

4

Bespeel het keyboard.
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LET OP

U kunt Premium Voices
(die in de Gebruikershandleiding
en Naslaggids ook wel
uitbreidingsvoices worden
genoemd) verwijderen door
de volgende handelingen uit
te voeren:
• Factory Reset—Terugroepen van
de fabrieksgeprogrammeerde
instellingen
Wordt beschreven in het hoofdstuk
Basisbediening
(Gebruikershandleiding) en Hoofdstuk
12 (Naslaggids)
• Een interne vaste schijf
formatteren
Wordt beschreven in Hoofdstuk 11
(Gebruikershandleiding)
• Premium Voices verwijderen
terwijl u eigen voices maakt
Wordt beschreven in Hoofdstuk 1
(Naslaggids)
• Premium Voices verwijderen
terwijl u een Expansionvoicebank maakt
Wordt beschreven in Hoofdstuk 1
(Naslaggids)
Als u de Premium Voices hebt
verwijderd, kunt u ze niet meer in
het instrument laden. Bovendien
kunnen de Premium Styles, Multi
Pads, Registration Memories en
demonstratiesongs niet meer
worden afgespeeld als u de
Premium Voices verwijdert,
omdat deze zijn gemaakt met
behulp van Premium Voices.

Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories
en demonstratiesongs selecteren
Het Premium Pack bevat ook Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en
demonstratiesongs, die zijn opgeslagen op de interne vaste schijf (HD).

1

2

Druk op de desbetreffende knop(pen), afhankelijk van welke inhoud
u wilt selecteren: Een van de STYLE-categorieselectieknoppen, een
van de SONG-selectieknoppen, beide REGIST BANK-selectieknoppen of de knop MULTI PAD CONTROL [SELECT].
Gebruik de knoppen TAB [] [] om het tabblad HD te selecteren.
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LET OP

U kunt Premium Styles, Multi
Pads, Registration Memories en
demonstratiesongs verwijderen
door de volgende handelingen uit
te voeren:
• Factory Reset—Terugroepen van
de fabrieksgeprogrammeerde
instellingen
Wordt beschreven in het hoofdstuk
Basisbediening
(Gebruikershandleiding) en Hoofdstuk
12 (Naslaggids)
• Een interne vaste schijf
formatteren
Wordt beschreven in Hoofdstuk 11
(Gebruikershandleiding)
• Files/mappen wissen
Wordt beschreven in het hoofdstuk
Basisbediening
(Gebruikershandleiding)
Als u ze hebt verwijderd, kunt u ze
niet meer in het instrument laden.

3

Druk op één van de knoppen [A]–[J] om de map
'_PremiumPack' te selecteren.

4

Druk op één van de knoppen [A]–[J] om de map
'VintageKeyboard' te selecteren.

5

Selecteer de gewenste Premium Style, Multi Pad, Registration
Memory of demonstratiesong.

6

Start de functie.
Raadpleeg het desbetreffende hoofdstuk voor elke functie voor meer informatie.
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Vintage Keyboard Pack
30 voices (1 Super Articulation-voice), 10 stijlen, 3 Multi Pads, 16 Registration Memories,
2 demonstratiesongs
Met dit pack worden oude geluiden aan de Tyros4 toegevoegd – geluiden die bepalend zijn geweest
voor het keyboard sinds de jaren '50 van de twintigste eeuw, waaronder voices van twee van de meest
populaire keyboardmodellen van Yamaha, de legendarische Yamaha DX7 en de Yamaha CP80.
30 Vintage Keyboard-voices
DXStudio1Chor | DXStudio2Chor | DX7EP | DX7BrightEP | DX7Layered | DXStudio1 | DXStudio2 | DX7EPChorus |
DX7BrightEPCh | DX7StudioDelay | Suitcase'75Clean | Suitcase'75Amp | Suitcase'75A-Pan | Suitcase'75Chill | Suitcase'75Phase |
Suitcase'78Clean | Suitcase'78Amp | Suitcase'78Cho1 | Suitcase'78Cho2 | Suitcase'78Flang | Clavi | ClaviMute | ClaviTouchWah |
ClaviPhaser | ClaviStereo | WurliEP | WurliAmp | CP80 | CP80Tremolo | CP80Chorus

10 Vintage Keyboard-stijlen
16BeatR&B | 60sShuffleRock | 70sR&BGroove | 80s12-8Ballad | 80sLoveSong | ClaviFunk | NYCPianoRock | ShuffleFunk |
SmoothFunk | SunnyBossa

3 Multi Pads
EP Phrase1 | EP Phrase2 | EP Phrase3

16 Registration Memories
BalladSet (1 80sDX, 2 BigDXRacks, 3 SoulfulTines, 4 JustEP, 5 70sCountryDuo, 6 70sEPBallad, 7 CharityBallad, 8 SmoothE.Grand)
FunkyR&BSet (1 NightStack, 2 AfterMidnight, 3 FunkyClavi, 4 WarmTines, 5 EPShuffle, 6 MorningGroove, 7 LADrive, 8 Let'sJam)

2 demosongs
BalladKeys Demo | FunkyKeys Demo

Schaf meer voices van hoge kwaliteit aan om de voices die u al in uw Tyros4 hebt
te versterken.
Met de ingebouwde uitbreidingsmodule FL1024M voor flashgeheugen (1024 MB) kunt u meer geluiden toevoegen met
de nieuwe Premium Voices die u kunt aanschaffen bij Yamaha MusicSoft.

http://services.music.yamaha.com/voices/
Premium Packs

Premium voices

Entertainer
Euro & US Organ
Choir & Vocals

SA2 Alto Saxophones
SA2 Tenor Saxophones
SA2 Baritone Saxophones
SA2 Trombone
SA2 Pan Flutes
SA2 Female Vocals
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Exclusieve aanbieding voor nieuwe Tyros4-eigenaren
Eén gratis Premium Style! U hoeft alleen mee te doen aan de enquête en uw mening te geven over de Tyros4.
Ga voor meer informatie naar: http://services.music.yamaha.com/t4bfreestyle
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