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SBELANGRIJK – Controleer uw spanningsvoorziening –
Controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat 
op het naamplaatje staat dat u kunt vinden op het onderpaneel. 
In sommige gebieden is het instrument voorzien van een 
voltageschakelaar aan de onderkant, bij de netsnoeraansluiting. 
Zorg ervoor dat de voltageschakelaar is ingesteld op het juiste 
voltage. De voltageschakelaar staat bij verzending vanuit de 
fabriek op 240 V. U kunt de instelling wijzigen met een 
platkopschroevendraaier. Hiervoor draait u de schakelaar totdat 
het juiste voltage bij het pijltje verschijnt.

Lees de 'VOORZORGSMAATREGELEN' op pagina 5 en 6 
voordat u dit instrument in gebruik neemt.
Neem contact op met een officiële AvantGrand-dealer wanneer 
u het instrument monteert. (Raadpleeg de montage-instructies 
aan het eind van deze handleiding.)

VIGTIGT – Kontrollér din strømforsyning –
Kontrollér, at den lokale netspænding svarer til den spænding, 
der er angivet på typeskiltet på bundpladen. I nogle områder kan 
instrumentet være leveret med en spændingsomskifter, der er 
placeret i bunden af hovedklaviaturenheden tæt på 
strømforsyningsledningen. Kontrollér, at spændingsomskifteren 
er indstillet til netspændingen i dit område. Omskifteren er 
indstillet til 240 V, når enheden leveres. Foretag indstillingen 
med en flad skruetrækker ved at dreje omskifteren, til den 
korrekte spænding står ud for pilen på panelet.

Læs "SIKKERHEDSFORSKRIFTER", side 5-6, før du tager 
instrumentet i brug.
Søg vejledning hos en kvalificeret AvantGrand-forhandler, når 
du samler enheden. (Se monteringsinstruktionen i slutningen af 
denne vejledning.)

VIKTIGT – Kontrollera strömförsörjningen –
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med det volttal 
som finns angivet på namnplåten på undersidan. I en del länder 
kan instrumentet vara försett med en spänningsomkopplare på 
undersidan av klaviaturdelen nära nätkabeln. Kontrollera att 
spänningsomkopplaren är inställd på det volttal som gäller i ditt 
område. Enheten levereras med spänningsomkopplaren inställd 
på 240 V. Om du måste ändra inställningen vrider du 
fingerskivan med hjälp av en spårskruvmejsel tills korrekt 
spänning visas bredvid pekaren på panelen.

Läs ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sid. 5-6 innan du börjar 
använda instrumentet.
Kontakta en auktoriserad AvantGrand-återförsäljare när du 
behöver montera eller transportera enheten (se 
monteringsanvisningen i slutet av den här bruksanvisningen).
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Dit symbool op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekent dat gebruikte elektrische 
en elektronische apparaten niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.
Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur brengt u deze naar de desbetreffende 
ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk 
negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn 
van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur neemt u contact op met de lokale overheid, 
uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw 
dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de 
lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voorhet correct weggooien.

(weee_eu_nl_02)

Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur
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VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele 
toekomstige raadpleging.

 WAARSCHUWING
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van 
elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden 
in, maar zijn niet beperkt tot:

• Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en 
kachels. Verbuig of beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware 
voorwerpen op het snoer.

• Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. 
De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het instrument.

• Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer met stekker.
• Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vuil of stof dat zich erop 

heeft verzameld.

• Dit instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Maak het 
instrument nooit open en probeer niet de inwendige onderdelen te demonteren of 
te wijzigen. Als het instrument defect lijkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik 
ervan en laat u het instrument nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.

• Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water 
of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of 
glazen) die vloeistoffen bevatten op het instrument. Wanneer een vloeistof, zoals 
water, in het instrument lekt, schakelt u het instrument onmiddellijk uit en 
verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens 
nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.

• Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer u natte 
handen hebt.

• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. 
Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

• Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de POWER-schakelaar 
onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument 
vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
- Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd.
- Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het instrument.
- Er is een voorwerp gevallen in het instrument.
- Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het instrument.

 Voorzichtig
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging 
van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

• Sluit het instrument niet via een verdeelstekker aan op het stopcontact. Dit kan 
leiden tot een verminderde geluidskwaliteit of oververhitting in het stopcontact.

• Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker verwijdert 
uit het instrument of het stopcontact. Het snoer kan beschadigd raken als 
u eraan trekt.

• Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het instrument 
gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Lees zorgvuldig de meegeleverde montagevoorschriften. Als u het instrument niet 
in de juiste volgorde monteert, kan dit schade aan het instrument of zelfs 
persoonlijk letsel veroorzaken. 

• Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het per ongeluk kan omvallen.
• Omdat het product zeer zwaar is, moet u ervoor zorgen dat er voldoende personen 

aanwezig zijn om u te helpen het instrument veilig en probleemloos op te heffen 
en te verplaatsen. Als u het instrument zelf probeert op te heffen of te verplaatsen, 
kan dat leiden tot rugpijn, andere letsels of beschadiging van het instrument zelf.

• Verwijder voordat u het instrument verplaatst alle aangesloten snoeren, om 
beschadiging van de kabels te voorkomen en letsel bij personen die erover 
zouden kunnen struikelen.

• Let erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken stopcontact 
gemakkelijk bereikbaar is. Als er een storing optreedt of het instrument niet 
correct werkt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert 
u de stekker uit het stopcontact. Ook wanneer de POWER-schakelaar is 
uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het 
instrument. Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het instrument 
gedurende langere tijd niet gebruikt.

Spanningsvoorziening/netsnoer

Niet openen

Waarschuwing tegen water

Waarschuwing tegen brand

Als u onregelmatigheden opmerkt

Spanningsvoorziening/netsnoer

Montage

Locatie

DMI-5 1/2
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• Hoewel de houten onderdelen van dit instrument zijn ontworpen en geproduceerd 
rekening houdende met het milieu en de gezondheid van de mens, kunnen 
klanten in uitzonderlijke gevallen een ongewone geur ruiken of geïrriteerde ogen 
krijgen door de gebruikte coating en lijm.
Om dit te vermijden houdt u best rekening met het volgende:
1. Verlucht de ruimte goed gedurende enkele dagen nadat u het instrument 

uitgepakt en geïnstalleerd hebt, omdat dit luchtdicht verpakt werd om de 
kwaliteit tijdens het vervoer te behouden.

2. Als de ruimte waarin het instrument zich bevindt klein is, moet u deze dagelijks 
of regelmatig normaal blijven verluchten.

3.  Als het instrument te lang bij een hoge temperatuur in een gesloten ruimte 
heeft gestaan, moet u de ruimte verluchten en indien mogelijk de temperatuur 
doen dalen voordat u het instrument gebruikt.

• Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het instrument 
aansluit op andere elektronische componenten. Stel alle volumeniveaus in op het 
laagste niveau voordat u de stroomtoevoer naar alle onderdelen in- of uitschakelt.

• Zorg dat het volume van alle componenten is ingesteld op het laagsteniveau en 
voer het volume tijdens het bespelen van het instrument geleidelijk op tot het 
gewenste niveau.

• Steek geen vinger of hand in de openingen van de toetsenklep of het instrument. 
Let er ook op dat uw vingers niet bekneld raken onder de toetsenklep.

• Oefen geen te grote druk uit bij het sluiten van de toetsenklep. 
Een toetsenklep die is uitgerust met het SOFT-CLOSE™-mechanisme sluit traag. 
Als u te grote druk op de toetsenklep uitoefent tijdens het sluiten, kan dit het 
SOFT-CLOSE™-mechanisme beschadigen en letsel aan uw handen en vingers 
veroorzaken doordat deze bekneld raken onder de sluitende toetsenklep.

• Steek nooit papieren, metalen of andere voorwerpen in de openingen van de 
toetsenklep, het paneel of het toetsenbord. Dit kan lichamelijk letsel bij 
u of anderen, schade aan het instrument of andere eigendommen of 
een verstoring van de werking veroorzaken.

• Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en 
ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.

• Gebruik het instrument/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of 
oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. 
Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.

• Plaats het instrument niet in een onstabiele positie waarin het per ongeluk kan 
omvallen.

• Ga niet onzorgvuldig om met de bank en ga nooit op de bank staan. Gebruik 
van de bank als opstapje of voor enig ander onjuist doel kan leiden tot ongevallen 
en letsel. 

• Ter voorkoming van ongevallen en letsel mag er slechts één persoon tegelijk op 
de bank zitten.

• Voor banken die kunnen worden ingesteld, probeert u de bankhoogte niet aan te 
passen terwijl u op de bank zit. Dit kan ertoe leiden dat te grote krachten op het 
stelmechanisme worden uitgeoefend, waardoor het mechanisme beschadigd kan 
raken en zelfs persoonlijk letsel kan ontstaan.

• Als de schroeven van de bank door langdurig gebruik losraken, draait u de 
schroeven op gezette tijden opnieuw aan met het meegeleverde gereedschap om 
mogelijke ongevallen of persoonlijk letsel te voorkomen.

• Let goed op kleine kinderen, zodat ze niet achterover van de bank vallen. De bank 
heeft geen rugleuning, dus gebruik zonder toezicht kan ongelukken of letsel tot 
gevolg hebben.

Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt. 

LET OP
Houd u aan de onderstaande waarschuwingen om storingen/schade aan het apparaat en schade aan de data of andere eigendommen te voorkomen.

 Behandeling
• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv, radio, stereoapparatuur, mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Het instrument, de tv 

of de radio kunnen ruis genereren. Als u het instrument samen met een toepassing op uw iPad, iPhone of iPod touch gebruikt, adviseren we u om de 
vliegtuigmodus op dat apparaat aan te zetten, om bijgeluiden als gevolg van communicatie te vermijden. 

• Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen, of aan extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of 
overdag in een auto), om eventuele vervorming van het bedieningspaneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking te voorkomen. 
(Gecontroleerd bedrijfstemperatuurbereik: 5° – 40 °C (41° – 104 °F).

• Plaats geen vinyl, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit verkleuring van het paneel of het toetsenbord tot gevolg kan hebben.
• Stoten met metalen, porseleinen of andere harde voorwerpen tegen het oppervlak van het instrument kan ertoe leiden dat de afwerking barst of afschilfert. 

Wees voorzichtig.

 Onderhoud
• Gebruik bij het schoonmaken van het instrument een zachte en droge of licht bevochtigde doek. Gebruik geen verfverdunners, oplosmiddelen, alcohol, 

schoonmaakmiddelen of met chemicaliën geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
• Verwijder stof en vuil voorzichtig met een zachte doek. Wrijf niet te hard, aangezien ook kleine vuildeeltjes krassen kunnen veroorzaken in de afwerking 

van het instrument.
• Bij extreme veranderingen in temperatuur of vochtigheid kan condensatie ontstaan en kan zich water verzamelen op het oppervlak van het instrument. Als 

er water achterblijft, kan het worden geabsorbeerd door houten onderdelen, die daardoor beschadigd kunnen raken. Veeg water altijd onmiddellijk weg 
met een zachte doek.

 Data opslaan
• Sommige data op dit instrument (pagina 40) blijven bewaard als het instrument wordt uitgeschakeld. De opgeslagen data kunnen echter verloren gaan 

door een storing, een verkeerde handeling etc.
• De songdata die zijn opgeslagen in het interne geheugen van dit instrument (pagina 34), blijven behouden als het instrument wordt uitgezet. De 

opgeslagen data kunnen echter verloren gaan door een storing, foutieve bediening, enzovoort. Sla belangrijke data op een USB-flashstation of een extern 
apparaat zoals een computer op (pagina 38, 43). Lees pagina 36 voordat u een USB-flashstation gebruikt.

• Om te voorkomen dat data verloren gaan door een beschadigd USB-flashstation, raden we u aan om een back-up van belangrijke data op te slaan op een 
apart USB-flashstation of een extern apparaat zoals een computer.

Aansluitingen

Zorgvuldig behandelen

Bank gebruiken (indien meegeleverd)

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.

DMI-5 2/2
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Informatie
 Auteursrechten
• Het kopiëren van commercieel verkrijgbare muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot MIDI-data en/of audiogegevens, is strikt verboden, behalve 

voor persoonlijk gebruik.
• Dit product bevat en gaat vergezeld van inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvoor Yamaha over de licenties beschikt om gebruik te 

mogen maken van de auteursrechten van derden. Vanwege de wetgeving inzake auteursrechten en andere relevante wetgeving is het NIET toegestaan 
media te verdelen waarop deze inhoud is opgeslagen of opgenomen en waarop de inhoud helemaal of vrijwel identiek is aan die in het product.
* De hierboven beschreven inhoud omvat computerprogramma's, data van begeleidingsstijlen, MIDI-data, WAVE-data, spraakopnamedata, bladmuziek, 

muzieknotaties enz. 
* U mag wel media verdelen waarop uw performance of muziekproductie op basis van deze inhoud is opgenomen. In dat geval hebt u geen toestemming 

van Yamaha Corporation nodig. 

 Functies/data die bij het instrument zijn meegeleverd
• Sommige vooraf ingestelde songs zijn ingekort of bewerkt en zijn daarom niet precies hetzelfde als het origineel.

 Deze handleiding
• De afbeeldingen en displays zoals deze in deze handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins 

afwijken van de werkelijkheid.
• iPad, iPhone of iPod Touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
• De namen van bedrijven en producten in deze handleiding zijn de (geregistreerde) handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

 Stemmen
• In tegenstelling tot een akoestische piano hoeft dit instrument niet te worden gestemd door een expert (hoewel de toonhoogte door de gebruiker kan 

worden aangepast zodat deze bij andere instrumenten past). De reden hiervoor is dat de toonhoogte van digitale instrumenten altijd perfect behouden 
blijft. Als u echter denkt dat er iets mis is met de toetsaanslag, moet u contact opnemen met uw Yamaha-leverancier. 

Transporteren / plaatsen
Als u verhuist, moet u het instrument horizontaal 
transporteren. Zet het toetsenbord niet tegen een wand of 
ondersteboven. Stel het instrument niet bloot aan overmatige 
trillingen of schokken.

VOORZICHTIG
Als u het instrument wilt verplaatsen, til het dan altijd aan de 
onderkant van het hoofdapparaat op.
Houd het instrument niet vast bij het bedieningspaneel 
onderaan links. Als u het instrument niet goed vasthoudt, kan 
het beschadigd raken of kunt u persoonlijk letsel oplopen.

Om de veiligheid te verbeteren en de vloer te beschermen, 
raden we u aan om het instrument op meubelschotels (voor 
een vleugel) te zetten.

Niet hier vasthouden.

Hier vasthouden.

Niet het bedieningspaneel vasthouden.

Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz. worden 
vermeld op of in de nabijheid van het naamplaatje, dat zich aan de onderzijde 
van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder 
gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent 
aankoopbewijs om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer 

Serienummer

(bottom_nl_01)

De naamplaat bevindt zich aan 
de onderzijde van het apparaat.
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Hybride piano

N3X

Door meer dan honderd jaar ervaring met het bouwen van superieure piano's te combineren met 
de meest recente geavanceerde technologieën, kan Yamaha u met trots een instrument bieden dat 
meer dan ooit lijkt op een echte akoestische vleugel – uitgerust met alle essentiële elementen die 
pianisten nodig hebben.

Authentieke aanslag van akoestische piano met speciale vleugelactie en pianotoetsenbord
Een echte akoestische vleugel heeft een onmiskenbare volle, expressieve kwaliteit dankzij zijn fijne aanslagnuances 
en uitzonderlijke respons. De opmerkelijke AvantGrand N3X is het hoogtepunt van onze jarenlange ervaring in het 
bouwen van vleugels en biedt scherpzinnige spelers een piano met speciaal ontwikkelde vleugelactie en een 
configuratie die identiek is aan de actie van een echte vleugel. De houten constructie van het toetsenbord is 
vergelijkbaar met die van een vleugel en gebruikt het materiaal 'ivoriet' voor de witte toetsen, waardoor ze bijna 
hetzelfde aanvoelen als toetsen uit natuurlijk ivoor. Het resultaat is een bijzonder expressief toetsenbord met een 
authentiek gevoel. Naast een hamersensor is dit instrument uitgerust met een contactloze toetssensor die geen effect 
heeft op de beweging van de toetsen, maar nauwkeurig de druk meet die de speler uitoefent op het toetsenbord, 
alsook de timing en andere verfijnde nuances die een invloed hebben op muzikale expressie. Het TRS (Tactile 
Response System; pagina 25) reproduceert bovendien op een realistische manier de resonantie van het instrument, 
of de fysieke vibratie van de toetsen of pedalen die u voelt wanneer u op een echte vleugel speelt.

Unieke akoestische sampletechniek en uniek luidsprekersysteem 
Een van de belangrijkste factoren bij de resonantie van een echte vleugel is de klankbodem. Om die resonantie op een 
effectieve manier te reproduceren, hebben we de voices van een vleugel gesampled met behulp van ruimtelijke 
akoestische sampling, waarbij niet alleen de linker- en rechter-, maar ook de middelste en achterste posities worden 
gesampled. Daarnaast bootsen de luidsprekers de posities in de vleugel na van waaruit de originele samples werden 
opgenomen, en elk van de luidsprekers is uitgerust met zijn eigen versterker. Dit ruimtelijke akoestische 
luidsprekersysteem zorgt voor een optimaal geluid op de positie van de pianist en geeft bij elke noot een meer 
natuurlijke expressie in de verfijnde nuances. Bovendien versterkt een klankbodem, die is geïnstalleerd op de plaats 
waar de muziekstandaard wordt neergeklapt, de expressieve respons van het geluid, waardoor een realistische 
respons ontstaat – vooral bij de hoge noten.

Het geluid van verschillende beroemde vleugels in een enkel instrument  Pagina 20
De AvantGrand N3X brengt het geluid van verschillende bekende vleugels binnen handbereik, waaronder de 
concertvleugel CFX, het vlaggenschip van Yamaha, een Bösendorfer* Imperial, een instrument dat pianisten altijd al 
hebben weten te waarderen, en nog meer – elk met zijn eigen aantrekkingskracht en geluidskenmerken. U hoeft enkel 
het gewenste pianogeluid te selecteren, afgestemd op de muziek die u wilt spelen of uw persoonlijke voorkeuren. 
* Bösendorfer is een dochteronderneming van Yamaha.

Natuurlijke geluidsafstand voor spelen met een hoofdtelefoon  Pagina 18
Dit instrument beschikt over een binauraal samplegeluid dat speciaal werd ontwikkeld voor gebruik met een 
hoofdtelefoon. Binauraal samplen is een methode waarbij het pianogeluid wordt opgenomen met twee microfoons op 
de plaats waar de oren van een performer zich normaal zouden bevinden. Als u het opgenomen geluid beluistert met 
een hoofdtelefoon, lijkt het alsof u wordt ondergedompeld in het geluid, alsof het werkelijk uit de piano komt.
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De handleidingen

Voor dit instrument bestaan de volgende documenten en instructiehandleidingen.

 Meegeleverde documenten
Gebruikershandleiding (dit boek)
Deze handleiding beschrijft hoe u dit instrument kunt 
gebruiken. 

 Online materialen (van Yamaha Downloads)
iPhone/iPad Connection Manual (Handleiding voor het 
aansluiten van een iPhone/iPad) (alleen beschikbaar in 
het Engels, Frans, Duits en Spaans)
In dit document wordt uitgelegd hoe u het instrument aansluit 
op 'slimme' apparaten, zoals een iPhone, iPad, enzovoort.

Computer-related Operations (Computergerelateerde 
handelingen)
Bevat instructies om dit instrument op een computer aan te 
sluiten en handelingen voor het overbrengen van bestanden 
en MIDI-data.

MIDI Reference (MIDI-naslaginformatie)
Bevat MIDI-gerelateerde informatie zoals de indeling van 
MIDI-data en het MIDI-implementatie-overzicht.

MIDI Basics (MIDI-basiskennis) (alleen beschikbaar in 
het Engels, Frans, Duits en Spaans)
Bevat basisuitleg over MIDI.

Als u deze handleidingen wilt downloaden, gaat u naar Yamaha 
Downloads en voert u de modelnaam in om naar de gewenste bestanden 
te zoeken.

Meegeleverde accessoires

 Gebruikershandleiding (dit boek) 
 Online Member Product Registration (Online productregistratie)
U hebt de 'PRODUCT ID' op dit blad nodig bij het invullen van het 
gebruikersregistratieformulier.

 Garantie*

 Vilten toetsenklep
 Netsnoer
 Bank*

* Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor contact op met uw 
Yamaha-dealer.

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

* Dit is een handig overzicht voor de bediening van de functies die aan de knoppen
en het toetsenbord zijn toegewezen.

Aan de slag met uw nieuwe Avant Grand!

In dit gedeelte wordt gedetailleerd uitgelegd hoe u de 
veelzijdige functies van het instrument kunt instellen.

Dit gedeelte bevat een lijst van displayberichten, 
de Beknopte handleiding en andere informatie.
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Bedieningspaneel en aansluitingen

Overzicht
De aansluitingen aan de onderkant van het instrument worden hier mogelijk omgekeerd weergegeven. Controleer 
altijd de naam op het paneel voordat u aansluitingen aansluit.

Aansluitingen

q [PHONES]-aansluitingen ...................pagina 18

w [AUX IN]-aansluiting ......................... pagina 41

e [USB TO DEVICE]-aansluiting.......... pagina 36

r [USB TO HOST]-aansluiting..............pagina 43

t MIDI [IN] [OUT]-aansluitingen .....pagina 43, 44

y AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen ....pagina 42

u OUTPUT [L] [R]-aansluitingen .........pagina 42

Steun 
(pagina 13)

Aansluitingen
(Zie hieronder.)

Klep 
(pagina 13)

Muziekstandaard 
(pagina 12)

Toetsenklep 
(pagina 12)

Pedalen 
(pagina 19)

[AC IN]-
aansluiting
(pagina 14)

Schakelaar
POWER (aan/
uit-schakelaar)

(pagina 15)

Onder het
instrument

<
Rechts

(naar hogere
toetsen toe)

>
Dichtbij de 
achterpoot

>
Links
(naar lagere 
toetsen toe)

Onder het
instrument

Onder het
instrument

Bedieningspaneel
(pagina 11)

Aansluitingen
(Zie hieronder.)

OPMERKING
Plaats geen voorwerpen op de klankbodem 
(grijs gemarkeerd gedeelte in de 
bovenstaande afbeelding) Dat kan een 
negatief effect hebben op het geluid.

Klankbodem 

q w e t y ur

Configuratie
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Bedieningspaneel

i [MASTER VOLUME]-regelaar ...........pagina 17

o Display ........................................ Zie hieronder.

!0 [RECORD]-knop ............................... pagina 35

!1 [PLAY/STOP]-knop ..................... pagina 32, 35

!2 [+]/[-]-knop

!3 [DEMO/SONG]-knop ............ pagina 21, 32, 34

!4 [PIANO/VOICE]-knop ....................... pagina 20

!5 [TRS]-knop........................................ pagina 25

!6 [REVERB]-knop................................ pagina 27

!7 [METRONOME]-knop ................. pagina 22, 23

!8 [FUNCTION]-knop ...........pagina 16, 27, 28, 29

i

o

!0 !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8

LET OP
Trek niet aan de regelaar [MASTER VOLUME] om 
het bedieningspaneel naar buiten te schuiven.

Het bedieningspaneel bevindt zich 
links onder aan het instrument. 
Schuif het paneel naar buiten als 
u het wilt gebruiken.

Display
Geeft verschillende waarden zoals het songnummer en de parameterwaarde aan. De display wordt donker en is 
niet zichtbaar nadat de waarde is ingesteld. 

Deze display geeft ook verschillende berichten met drie tekens weer. Zie pagina 46 voor meer informatie.

d.01 5
Songnummer Parameterwaarde
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Het toetsenbord bespelen

Om de toetsenklep te openen, houdt u de handgreep met beide handen vast, tilt u de toetsenklep lichtjes 
op en duwt u deze omhoog en naar achteren. Om de toetsenklep te sluiten, laat u de toetsenklep 
voorzichtig op zijn plaats zakken met beide handen.

De toetsenklep is uitgerust met het speciale SOFT-CLOSE™-mechanisme dat de klep traag sluit. 

VOORZICHTIG
• Houd de toetsenklep met beide handen vast als u deze opent of sluit. Laat de klep pas los als deze volledig geopend of 

gesloten is. Let op dat er geen vingers (van u of van anderen, vooral die van kinderen) klem komen te zitten tussen de 
toetsenklep en de kast.

• Oefen geen te grote druk uit bij het sluiten van de toetsenklep. Als u te grote druk op de toetsenklep uitoefent tijdens het 
sluiten, kan dit het SOFT-CLOSE™-mechanisme beschadigen en letsel aan uw handen en vingers veroorzaken doordat deze 
bekneld raken onder de sluitende toetsenklep.

• Plaats geen voorwerpen (zoals metalen objecten of papier) op de toetsenklep. Kleine voorwerpen die op de toetsenklep 
geplaatst worden, kunnen mogelijk in de kast vallen als de toetsenklep wordt geopend en kunnen er mogelijk niet meer 
worden uitgehaald. Deze kunnen aan de binnenkant elektrische schokken, kortsluiting, brand of ernstige schade aan het 
instrument veroorzaken.

VOORZICHTIG
Als u de muziekstandaard opzet of neerlaat, laat deze dan pas los wanneer deze helemaal omhoog of neer is.

De muziekstandaard opzetten:
1 Open het voorste deel van de klep voorzichtig.

2 Trek de muziekstandaard naar boven en naar 
u toe tot u de gewenste hoek hebt bereikt. De 
muziekstandaard heeft klikpunten in een hoek 
van 35 graden en 70 graden.

3 Open de muzieksteun.

VOORZICHTIG
Oefen geen te grote druk uit op de muzieksteun. Hierdoor kan de 
stop van de muziekstandaard worden ontgrendeld en kan de 
muziekstandaard plots naar beneden klappen, wat kan leiden tot 
letsel aan uw handen en vingers doordat deze bekneld raken onder 
de muziekstandaard.

De toetsenklep openen/sluiten

De muziekstandaard gebruiken

VOORZICHTIG
Let op dat uw vingers niet bekneld raken tijdens 
het openen en sluiten van de toetsenklep.
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De muziekstandaard neerklappen:
1 Sluit de muzieksteun.

2 Haal de muziekstandaard zo ver mogelijk naar u 
toe. Als de muziekstandaard zich in een hoek van 
35 graden bevindt, trekt u deze omhoog tot een 
hoek van 70 graden en trekt u deze vervolgens 
naar u toe.

3 Laat de muziekstandaard nu langzaam helemaal 
naar beneden zakken.

4 Sluit het voorste deel van de klep voorzichtig.

WAARSCHUWING
Laat de vleugelklep niet door kinderen openen of sluiten. Let op dat er geen vingers (uw eigen vingers of vooral die van 
kinderen) onder de vleugelklep beklemd raken als deze wordt geopend of gesloten.

De klep openen
1 Open het voorste deel van de klep voorzichtig.

2 Houd de rechterzijde van de klep vast en duw deze 
omhoog.

3 Zet de klepsteun op en laat de klep langzaam zo 
zakken dat het eind van de steun in de uitsparing 
in de klep past.

WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat het eind van de steun goed in de uitsparing in de 

klep past. Als de steun niet goed in de uitsparing rust, kan de klep 
dichtvallen, waardoor beschadiging of verwonding kan ontstaan.

• Wanneer de klep open is, mag u uw hoofd of andere lichaamsdelen 
niet onder de klep plaatsen. Dit kan tot ernstige letsels leiden als 
de klep naar beneden valt.

• Let erop dat u of anderen niet tegen de steun stoten terwijl de klep 
openstaat. Sluit de klep altijd wanneer u het instrument verplaatst. 
De steun kan uit de uitsparing worden gestoten, waardoor de 
vleugelklep omlaag valt.

De klep openen/sluiten

2

3

Niet hier vasthouden.

Hier vasthouden.

Klepsteun
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De klep sluiten
1 Houd de klepsteun vast en til de klep iets omhoog.

2 Houd de klep omhoog en klap de steun neer.

3 Laat de klep langzaam zakken.
Als u de muziekstandaard gebruikt, laat u de muziekstandaard 
(pagina 13) zakken voordat u naar de volgende stap gaat.

4 Sluit het voorste deel van de klep voorzichtig.

1 Zorg ervoor dat de schakelaar POWER (aan/
uit-schakelaar) op het instrument op 'Off' (uit) 
staat.

2 Het netsnoer aansluiten
2-1 Stel de voltageschakelaar in en steek de netsnoerstekker 

in de [AC IN]-aansluiting van de piano. Raadpleeg 
'Bedieningspaneel en aansluitingen' op pagina 10 voor 
informatie over de locatie van de [AC IN]-aansluiting.

WAARSCHUWING
Controleer of het instrument geschikt is voor de netspanning van het land waar u woont. (De vereiste spanning 
wordt vermeld op het naamplaatje op het onderpaneel.) Als het instrument op een verkeerde netspanning wordt 
aangesloten, kan dit ernstige beschadiging van de interne elektronica tot gevolg hebben en zelfs schokken 
veroorzaken!

2-2 Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een standaardstopcontact.

Spanningsvoorziening

Voltageschakelaar
Controleer de instelling van de voltageschakelaar (indien aanwezig) voordat u het netsnoer aansluit. Gebruik 
een platkopschroevendraaier om de schakelaar op het juiste voltage (110, 127, 220 of 240 V) voor uw land 
te zetten door de schakelaar te draaien totdat het juiste voltage bij het pijltje verschijnt. De voltageschakelaar 
staat bij verzending vanuit de fabriek op 240 V. Steek, nadat het juiste voltage is geselecteerd, het netsnoer 
in de AC IN-aansluiting en in het stopcontact. In sommige landen wordt mogelijk een stekkeradapter 
meegeleverd zodat de stekker op uw stopcontact kan worden aangesloten.

3

1

2

Niet hier vasthouden.

Hier vasthouden.

Klepsteun

Schakelaar POWER 
(aan/uit-schakelaar): uit

Voltagescha-
kelaar

[AC IN]-aansluiting

(De vorm van de stekker kan 
per land verschillen.)
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WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het instrument wordt geleverd. Als het bijgeleverde netsnoer is zoekgeraakt 
of is beschadigd en moet worden vervangen, neemt u contact op met uw Yamaha-dealer. Het gebruik van een 
ongeschikt vervangend netsnoer kan brand of schokken veroorzaken!

WAARSCHUWING
Het type netsnoer dat bij het instrument wordt geleverd, is afhankelijk van het land waarin het instrument is 
aangeschaft. (In sommige gebieden kan het zijn dat er een verloopstekker wordt meegeleverd om ervoor te zorgen 
dat de stekker in het stopcontact past.) Verander de stekker die bij het instrument wordt geleverd NIET. Als de 
stekker niet in het stopcontact past, laat dan een juist stopcontact plaatsen door een erkende installateur.

VOORZICHTIG
Zorg er bij het opstellen van het product voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de 
schakelaar POWER (aan/uit-schakelaar) bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit 
het stopcontact.

OPMERKING
Wanneer u het netsnoer loskoppelt, schakelt u eerst het instrument uit en daarna volgt u deze procedure in omgekeerde volgorde.

1 Neem het bedieningspaneel links onder aan het 
instrument vast en schuif het naar buiten.
LET OP
Trek niet aan de regelaar [MASTER VOLUME] om het 
bedieningspaneel naar buiten te schuiven.

2 Draai de regelaar [MASTER VOLUME] op 'MIN' .

3 Draai aan de schakelaar links onder het 
toetsenbord om het instrument aan te zetten.
Het [POWER]-lampje links onder het toetsenbord licht op. 
De indicatoren op de display knipperen in een patroon om aan 
te geven dat het instrument wordt opgestart. Ze stoppen met 
knipperen wanneer het opstarten voltooid is. 
LET OP
Druk op geen enkele toets tot het instrument volledig is opgestart (ongeveer tien seconden na het inschakelen van de 
schakelaar). Als u dat toch doet, klinken bepaalde toetsen mogelijk niet normaal.

4 Het toetsenbord bespelen.
Terwijl u het toetsenbord bespeelt, kunt u het volumeniveau aanpassen met de regelaar [MASTER VOLUME] 
aan de linkerkant van het paneel.

Het instrument aan-/uitzetten

Licht op

Uit Aan

Schakelaar POWER 
(aan/uit-schakelaar)

Het geluid 
wordt harder.

Het geluid
 wordt zachter.
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5 Zet de schakelaar uit om het instrument uit te schakelen.
De [POWER]-indicator gaat uit. Schuif het bedieningspaneel terug in de onderzijde van het toetsenbord na 
gebruik.

VOORZICHTIG
Zelfs nadat de netschakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het instrument. Haal de 
stekker uit het stopcontact als u het instrument lange tijd niet gebruikt, of tijdens elektrische stormen, zoals onweer.

LET OP
Druk alleen op de schakelaar POWER (aan/uit-schakelaar) om het instrument aan te zetten. Andere handelingen, zoals op 
toetsen, knoppen of pedalen drukken, kunnen ervoor zorgen dat het instrument niet goed functioneert.

Automatische uitschakelfunctie

Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, heeft dit instrument een automatische uitschakelfunctie 
waarmee de stroom automatisch wordt uitgeschakeld als het instrument ongeveer 30 minuten niet wordt 
gebruikt.

De automatische uitschakelfunctie uitzetten (eenvoudige manier)
Zet het instrument aan terwijl u de laagste toets op het toetsenbord ingedrukt houdt. 

De aanduiding 'PoF' verschijnt kort op de display en de automatische uitschakelfunctie wordt uitgezet.

De automatische uitschakelfunctie uitschakelen of inschakelen
Als het instrument is ingeschakeld, houdt u de [FUNCTION]-knop ingedrukt en drukt u gelijktijdig op de toets A5. 
Als u in dit geval herhaaldelijk op de toets A5 drukt, wisselt u tussen 'OFF' (uitgeschakeld) en 'On' (ingeschakeld). De 
instelling wordt op de display weergegeven. 

OPMERKING
Om het instrument opnieuw in te schakelen nadat de automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld, draait u de schakelaar POWER (aan/uit-schakelaar) op 'OFF' (uit) en daarna opnieuw 
op 'ON' (aan).

Laagste toets (A-1)

PoF

A5 Hoogste toets (C7)
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U kunt het volumeniveau aanpassen met de regelaar [MASTER VOLUME] aan de linkerkant van het 
paneel terwijl u het toetsenbord bespeelt. 

VOORZICHTIG
Gebruik dit instrument niet gedurende een langere periode op een hoog volumeniveau, aangezien dit uw gehoor kan beschadigen.

Intelligente akoestische regeling (IAC)
Deze functie past automatisch de geluidskwaliteit aan en stelt deze in overeenkomstig het totaalvolume van het 
instrument. Zelfs bij een laag volume zijn zowel hoge als lage geluiden goed hoorbaar dankzij deze functie. IAC 
werkt alleen bij geluidsuitvoer via luidsprekers van het instrument.

 IAC in-/uitschakelen: 
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk herhaaldelijk (indien nodig) op de toets C0. 
Standaardinstelling: Aan

De diepte van IAC aanpassen: 
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de toetsen tussen A0–D#1. 

Instelbereik: -3 (A0) – 0 (C1) – 3 (D#1)
Standaardinstelling: 0 (C1)

Hoe hoger de waarde, des te duidelijker hoge en lage tonen hoorbaar zijn als het volume laag staat. 

Het mastervolume aanpassen

Het geluid 
wordt harder.

Het geluid
wordt zachter.

C0 C1
(0)

A0
(-3)

D#1 (3)

Laagste
toets (A-1)
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Omdat het instrument is uitgerust met twee [PHONES]-
aansluitingen, kunt u twee standaard stereohoofdtelefoons 
aansluiten. Als u slechts één hoofdtelefoon gebruikt, steekt 
u een plug in een van de aansluitingen, waardoor de luidsprekers 
automatisch worden uitgeschakeld. 

VOORZICHTIG
Luister niet gedurende een langere periode op een hoog volumeniveau met 
een hoofdtelefoon naar dit instrument omdat dit uw gehoor kan beschadigen.

OPMERKING
Het TRS wordt uitgezet als u een hoofdtelefoon aansluit. Druk op de [TRS]-knop om de functie aan te zetten 
(pagina 25).

OPMERKING
Als het TRS (pagina 25) is ingeschakeld, kan er geluid hoorbaar zijn, zelfs als de hoofdtelefoon is aangesloten.

De natuurlijke afstand van geluid nabootsen (bij gebruik van hoofdtelefoon) – Binauraal samplen 
en stereofonische optimizer
Dit instrument is uitgerust met twee geavanceerde technologieën die ervoor zorgen dat u bijzonder realistische, 
natuurlijke klanken kunt beluisteren, zelfs met een hoofdtelefoon.

Binauraal samplen (alleen voice 'CFX Grand')
Binauraal samplen is een methode waarbij het geluid van een piano wordt opgenomen met behulp van twee 
speciale microfoons die op oorhoogte van een performer worden geplaatst. Als u het geluid met dit effect beluistert 
via een hoofdtelefoon, krijgt u de indruk dat u wordt ondergedompeld in het geluid, alsof het werkelijk uit de piano 
komt. Bovendien kunt u langer op een natuurlijke manier van het geluid genieten zonder uw oren te overbelasten. 
Als de standaardvoice 'CFX Grand' (pagina 20) is geselecteerd, wordt het binauraal gesamplede geluid 
automatisch ingeschakeld als u de hoofdtelefoon aansluit.

Stereofonische optimizer (andere voices dan 'CFX Grand')
De stereofonische optimizer is een effect dat de natuurlijke geluidsafstand nabootst zoals het geluid van binauraal 
samplen, zelfs via een hoofdtelefoon. Als een andere voice dan 'CFX Grand' (pagina 20) is geselecteerd, wordt de 
stereofonische optimizer ingeschakeld als u een hoofdtelefoon aansluit.

Binauraal samplen en de stereofonische optimizer in-/uitschakelen 
Als een hoofdtelefoon wordt aangesloten, verandert het geluid van dit instrument in het geluid van binauraal samplen of het 
geluid dat wordt verbeterd met de stereofonische optimizer. Omdat deze geluiden zijn geoptimaliseerd voor het beluisteren 
met een hoofdtelefoon, raden we u aan om deze functie in te stellen op 'OFF' (uit) (zoals hieronder beschreven).

Houd de [PIANO/VOICE]-knop ingedrukt en druk herhaaldelijk op de toets C6 (indien nodig) om deze functie in/uit 
te schakelen. De aangegeven waarde wordt op de display weergegeven zolang beide regelaars ingedrukt blijven. 

Standaardinstelling: On (aan)

Een hoofdtelefoon gebruiken

U kunt deze functies het best uitschakelen: 
• Als u het geluid van dit instrument afspeelt met een externe luidspreker of mixer, en tegelijk het geluid van dit 

instrument afluistert via een hoofdtelefoon.
• Als u een audio-opname maakt (pagina 34) en de opgenomen audiosong afspeelt via de luidsprekers. 

(Zorg ervoor dat deze functies zijn uitgeschakeld voordat u een audio-opname maakt.) 

OPMERKING
Lees 'Een extern stereosysteem gebruiken voor afspelen – AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen (ongebalanceerd)' (pagina 42) of 'Aansluiten op een mixer – OUTPUT [L] [R]-aansluitingen 
(gebalanceerd)' (pagina 42) voordat u een externe luidspreker of mixer aansluit.

Standaard 
stereohoofdtelefoonaansluiting

C6 Hoogste toets (C7)
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Het instrument heeft drie pedalen die een verscheidenheid aan expressieve effecten mogelijk maken, 
zoals die ook door de pedalen van een akoestische piano worden geproduceerd.

Demperpedaal (rechts)
Als u op dit pedaal drukt, klinken de noten langer door. Als u dit pedaal loslaat, 
worden alle sustainnoten onmiddellijk gestopt (gedempt). Het demperpedaal heeft ook 
een half-pedaalfunctie.

Half-pedaalfunctie
Met deze functie kunt u de lengte van de sustain variëren afhankelijk van hoe ver u 
het pedaal indrukt. Hoe verder u het pedaal indrukt, hoe langer het geluid wordt 
aangehouden. Als bij het indrukken van het demperpedaal bijvoorbeeld alle noten die 
u speelt wat donker en hard met te veel sustain klinken, kunt u het pedaal half loslaten 
om de sustain te verminderen.

Sostenutopedaal (midden)
Als u op dit pedaal drukt terwijl u de noten ingedrukt houdt, blijven de gespeelde 
noten klinken (alsof het demperpedaal werd ingedrukt), maar alle daarna gespeelde 
noten klinken niet door. Hierdoor is het mogelijk om een akkoord te laten 
doorklinken, terwijl andere noten staccato worden gespeeld.

Softpedaal (links)
Als u dit pedaal indrukt, daalt het volume en wijzigt de klankkleur van de noten 
enigszins. Dit heeft geen invloed op de noten die worden gespeeld voordat dit pedaal 
wordt ingedrukt. 

De pedalen gebruiken

Als u het demperpedaal 
hier ingedrukt houdt, blijven 
alle weergegeven noten 
doorklinken. 

Als u het sostenutopedaal hier 
ingedrukt houdt, blijven alle 
noten die op dat moment 
vastgehouden worden klinken. 
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De voice CFX Grand selecteren:
Druk gewoon op [PIANO/VOICE].

Een andere voice selecteren: 
Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op [+] of [-].

Voicelijst

*VRM: Gesimuleerd geluid met snaarresonantie met fysiek model wanneer het demperpedaal wordt 
ingedrukt of toetsen worden ingedrukt. Zie pagina 26 voor meer informatie. 

Een voice selecteren

OPMERKING
Luister naar de demosongs voor elke voice 
(pagina 21) om de kenmerken van de 
voices te leren kennen.

Display Voicenaam  Beschrijving VRM*

1

CFX Grand

Vierkanaals voice met meerdere samples van de klanken van 
de concertvleugel CFX, het vlaggenschip van Yamaha, met 
een breed dynamisch bereik voor maximale expressieve 
controle. Deze is geschikt voor het spelen in alle 
muziekgenres en stijlen. Wanneer een hoofdtelefoon wordt 
aangesloten, verandert deze voice automatisch in 'Binaural 
CFX Grand' (zie verder).



Binaural CFX 
Grand

De klanken van de concertvleugel CFX, het vlaggenschip van 
Yamaha, gesampled met binaurale sampling, een methode 
die geoptimaliseerd is voor gebruik met een hoofdtelefoon. 
Het geluid beluisteren met een hoofdtelefoon geeft de indruk 
dat u wordt ondergedompeld in het geluid, alsof het werkelijk 
uit de piano komt. Deze voice wordt automatisch geselecteerd 
wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten. Zie pagina 18 
voor meer informatie. (Deze voice kan niet worden 
geselecteerd volgens de procedure beschreven onder 'Een 
voice selecteren' hierboven.) 



2
Bösendorfer 
Imperial

De klanken van de beroemde in Wenen gemaakte 
Bösendorfer-vleugel, met behulp van vierkanaals sampling. 
Deze voice heeft een rijk en boeiend geluid, ideaal voor de 
expressie van de meest delicate en tedere muziekpassages.



3 Bright Grand
Heldere pianoklank. Geschikt voor heldere expressie en 
goede hoorbaarheid bij samenspel met andere instrumenten 
in een ensemble.



4 Bösendorfer Grand De klanken van een Bösendorfer-vleugel met een levendige 
aanslag en heldere aanwezigheid.



5 Pop Grand Een helder, vol metaalachtig geluid, ideaal voor popmuziek en 
spelen in ensembles.



6 Stage E.Piano 

Het geluid van een elektronische piano die gebruikmaakt van 
hamertjes die op metalen 'staafjes' slaan. Zachte klank 
wanneer er licht wordt gespeeld en een agressieve klank 
wanneer er hard wordt gespeeld.

-

7 DX E.Piano
Een elektronisch pianogeluid geproduceerd door een 
FM-synthesizer. De klank verandert als u uw toetsaanslag 
verandert. Ideaal voor popmuziek.

-

8 Vintage E.Piano
Een ander type elektronisch pianogeluid dan Stage E.piano. 
Veel gebruikt in rock- en popmuziek. -

9 Harpsichord 8’
Het geluid van het instrument dat vaak in barokmuziek wordt 
gebruikt. Variaties in de toetsaanslag hebben geen invloed op het 
volume en er klinkt een karakteristiek geluid als u de toets loslaat.

-

10 Harpsichord 8’+4’
Een klavecimbel met een toegevoegd hoger octaaf. Geeft een 
helderder geluid. Variaties in de aanslagsterkte hebben geen 
invloed op het volume.

-

Algemene bediening
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Demosongs demonstreren op een effectieve manier elk van de voices van dit instrument. 

1 Selecteer de voice voor de demosong die u wilt beluisteren.

2 Druk op [DEMO/SONG].
De demosong voor de voice geselecteerd in stap 1 begint. 

De demosong wijzigen tijdens het afspelen: 
Druk op [+] of [-].

Het afspeeltempo aanpassen: 
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op [+] of [-]. 

3 Druk opnieuw op [DEMO/SONG] om het afspelen te stoppen.

Lijst met demosongs

De songs d.04, d.05, d.06, d.07 en d.08 zijn originele stukken van Yamaha (©2016 Yamaha Corporation).

Luisteren naar de voicedemosongs

2, 3

OPMERKING
U kunt op het toetsenbord meespelen met 
de demosong.

OPMERKING
Er worden geen MIDI-data uitgevoerd 
tijdens het afspelen van een 
voicedemosong.

Display Voicenaam Songmodus Componist

d.01
CFX Grand

Prelude, Suite bergamasque C.A.Debussy
Binaural CFX Grand

d.02 Bösendorfer Imperial Consolation No.3 F.Liszt

d.03 Bright Grand Italienisches Konzert, BWV.971-1 1st mov. J.S.Bach

d.04 Bösendorfer Grand - -

d.05 Pop Grand - -

d.06 Stage E.Piano - -

d.07 DX E.Piano - -

d.08 Vintage E.Piano - -

d.09 Harpsichord 8’
Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, 
viola e continuo No.7, BWV.1058 J.S.Bach

d.10 Harpsichord 8’+4’ Gigue, Französische Suiten No.5, BWV.816 J.S.Bach
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De metronoomfunctie is handig als u wilt oefenen met een exact tempo. 

1 Druk op [METRONOME] als u de metronoom wilt starten.
Terwijl de metronoom klinkt, knipperen een stipje aan de rechterkant van de 
LED-display en het lampje op de metronoomknop volgens het tempo van de 
metronoom. 

2 Druk opnieuw op [METRONOME] als u de metronoom wilt stoppen. 

De tel selecteren
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op een van de toetsen 
C3–F3. De geselecteerde waarde wordt op de display 
weergegeven zolang beide regelaars ingedrukt blijven. 

Enkel de eerste tel wordt geaccentueerd door een belgeluid wanneer deze is ingesteld 
op een andere waarde dan 0. 

Het metronoomvolume aanpassen
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op een van de toetsen C1–G2 om het 
volume in te stellen. De aangegeven waarde wordt op de display weergegeven zolang 
beide regelaars ingedrukt blijven. 

De metronoom gebruiken

1, 2

120. Het tellampje knippert 
in het huidige tempo

Standaardinstelling: 0 (geen accent bij 
1e tel)

OPMERKING
De tel van de metronoom wordt teruggezet 
naar de standaardinstelling wanneer het 
instrument wordt uitgezet.

Display Toets Tel Display Toets Tel

0 C3
0 

(geen accent 
bij 1e tel)

4 D#3 4

2 C#3 2 5 E3 5

3 D3 3 6 F3 6

0
Tel

C3 F3 Hoogste toets (C7)

Instelbereik: 1–20
Standaardinstelling: 15

OPMERKING
De metronoomvolume-instelling blijft 
behouden wanneer het instrument wordt 
uitgezet.

C1
(1)

G2
(20)

D2
(15)

Het volume neemt toe als u op hogere toetsen drukt.

max.min.

Laagste 
toets (A-1)
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Het afspeeltempo van de metronoom kan worden aangepast. U kunt ook het afspeeltempo van een 
MIDI-song (pagina 31) en de afspeelsnelheid van een audiosong (pagina 31) aanpassen terwijl deze 
worden afgespeeld.

De waarde met 1 verhogen of verlagen:
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op [+] (of de toets C#5) om het tempo te 
verhogen of op [-] (of de toets B4) om het tempo te verlagen. Als alleen de metronoom 
speelt, drukt u gewoon op [+] of [-] om het tempo van de metronoom te wijzigen.

De waarde met 10 verhogen of verlagen: 
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op de toets D5 om de waarde te verhogen 
of de toets A#4 om de waarde te verlagen.

De standaardinstellingen herstellen: 
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op de toets C5 of druk gelijktijdig op [+] 
en [-]. Als alleen de metronoom speelt, drukt u gelijktijdig op [+] en [-] om het 
standaardtempo van de metronoom te herstellen.

Het tempo aanpassen

OPMERKING
Het afspeeltempo van de metronoom kan 
niet worden aangepast tijdens het afspelen 
van audiosongs (pagina 31).

Metronoom
Instelbereik: 5 tot 500 tellen per minuut
Standaardinstelling: 120

MIDI-song
Instelbereik: 5 tot 500 tellen per minuut
Normale instelling: Afhankelijk van de 
geselecteerde
song

Audiosong
Instelbereik: 75% tot 125%
Normale instelling: 100%

OPMERKING
Het tempo van de metronoom wordt 
teruggezet naar de standaardinstelling 
wanneer het instrument wordt uitgezet. 

C5 D5B4

A#4 C#5

Hoogste toets (C7)
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U kunt de aanslaggevoeligheid opgeven. De aanslaggevoeligheid is de manier waarop het geluid reageert 
op de manier waarop u op de toetsen indrukt.

Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op een van de toetsen A6–C7. De 
geselecteerde aanslaggevoeligheid wordt op de display weergegeven zolang beide 
regelaars ingedrukt blijven. 

De aanslaggevoeligheid wijzigen

A6 Hoogste toets (C7)

Standaardinstelling: 2 (gemiddeld)

OPMERKING
Het aanslaggevoeligheidstype wordt 
teruggezet naar de standaardinstelling 
wanneer het instrument wordt uitgezet.

OPMERKING
Deze instelling heeft geen invloed op het 
speelgewicht van het toetsenbord, enkel op 
de reactie.

Display Toets Aanslaggevoeligheid Beschrijving

OFF A6 Fixed (vast)
Het volumeniveau verandert niet als u de toetsen 
harder of zachter aanslaat.

1 A#6 Soft (zacht) Het volumeniveau wijzigt licht als u de toetsen harder 
of zachter aanslaat.

2 B6 Medium (gemiddeld) Dit is de standaard aanslagrespons van een piano.

3 C7 Hard

Het volumeniveau verandert heel sterk van pianissimo 
tot fortissimo om dynamische en dramatische 
expressie te vergemakkelijken. U moet de toetsen hard 
aanslaan om een hard geluid te verkrijgen.
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Het instrument is uitgerust met een speciaal TRS-systeem (Tactile Response System), waardoor u de 
natuurlijke vibratie of resonantie van het instrument kunt voelen terwijl u op het toetsenbord speelt, net 
zoals bij een echte akoestische piano. U kunt de sterkte van de vibratie afstemmen op uw smaak.

De TRS-functie in- of uitschakelen
Druk op de [TRS]-knop om de TRS-functie in of uit te schakelen.

De sterkte van vibratie aanpassen
Houd de [TRS]-knop ingedrukt en druk op [+] of [-] om de 
sterkte van de vibratie aan te passen. De huidige sterkte wordt 
op de display weergegeven zolang beide regelaars ingedrukt 
blijven.

De sterkte van vibratie aanpassen (TRS)

Instelbereik: 1 (zwak) – 3 (sterk)
Normale instelling: 2

OPMERKING
De vibratiesterkte die u daadwerkelijk voelt, 
is afhankelijk van de geselecteerde voice, 
zelfs wanneer de TRS-waarde op de display 
identiek is.

OPMERKING
Druk op de [TRS]-knop om de TRS-waarde 
weer te geven.

OPMERKING
De TRS-functie wordt uitgezet als u een 
hoofdtelefoon aansluit. Druk op de 
[TRS]-knop om de functie aan te zetten.
Als een hoofdtelefoon wordt aangesloten, 
wordt de vibratie zwakker, zelfs als de 
instelwaarde ongewijzigd blijft.

Licht op wanneer TRS is ingeschakeld.

2
Sterkte van
 de vibratie
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Als u op een akoestische piano het demperpedaal indrukt en een toets bespeelt, trilt niet alleen de snaar 
van de ingedrukte toets, maar trillen ook de andere snaren en de klankbodem. Deze beïnvloeden elkaar en 
zorgen zo voor een rijke en heldere resonantie die blijft klinken en uitbreidt. De VRM-technologie 
(Virtual Resonance Modeling) die in de N3X wordt gebruikt, bootst de complexe interactie tussen de 
resonantie van de snaren en de klankbodem op een getrouwe manier na met behulp van een virtueel 
muziekinstrument (fysiek model) en laat het geluid meer zoals dat van een akoestische piano klinken. 
Omdat er directe interactie ontstaat naargelang de toestand van het toetsenbord of pedaal, kunt u het 
geluid expressief laten variëren door de timing waarmee u de toetsen bespeelt en de timing en diepte 
waarmee u het pedaal indrukt aan te passen.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Om van het VRM-effect te kunnen genieten, hoeft u enkel een 
VRM-voice (pagina 20) te selecteren. U kunt de VRM-functie in- of uitschakelen en de diepte aanpassen.

De VRM-functie in- of uitschakelen
Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk herhaaldelijk (indien nodig) op de toets C0.

De diepte van het VRM-effect instellen
Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op een van de toetsen in het bereik G0–F1 
en G1–F2. Tijdens de bewerking wordt de aangegeven waarde op de display 
weergegeven.

VRM-voices verbeterd met realistische resonantie spelen

C0 G0 F1G1 F2

54

3 6 81

20 7 9 10 54

3 6 81

20 7 9 10

Snaarresonantie, 
diepte

Demperresonantie, 
diepte

Aan/Uit

Laagste
toets (A-1)

Instelbereik: 0–10
Standaardinstelling: 5

Instelbereik: 0–10
Standaardinstelling: 5

Display Toets Waarde Beschrijving

0–10 G0–F1 Demperresonantie, 
diepte

Past de diepte van het VRM-effect aan wanneer het 
demperpedaal wordt ingedrukt.

0–10 G1–F2
Snaarresonantie, 
diepte

Past de diepte van het VRM-effect aan wanneer het 
toetsenbord wordt bespeeld.
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Het Reverb-effect bootst de natuurlijke akoestiek van een concertzaal na.

Reverb in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op [REVERB] (indien nodig). 

De reverbdiepte aanpassen
Houd [REVERB] ingedrukt en druk op [+] of [-]. De huidige waarde wordt op de 
display weergegeven zolang beide regelaars ingedrukt blijven. 

Houd [REVERB] ingedrukt en druk gelijktijdig op [+] en [-] om de standaardwaarde 
te herstellen. 

Om de helderheid van de klank in te stellen, houdt u [FUNCTION] ingedrukt en drukt u tegelijk op een 
van de toetsen A#1–D2. Tijdens de bewerking wordt de aangegeven waarde op de display weergegeven.

Het geluid verbeteren met reverb

Licht op wanneer REVERB is 
ingeschakeld.

Instelbereik: 1–20
Standaardinstelling: 5

OPMERKING
De reverbdiepte wordt teruggezet naar de 
standaardinstelling wanneer het instrument 
wordt uitgezet.

OPMERKING
Wanneer u [REVERB] ingedrukt houdt, 
wordt de waarde voor de reverbdiepte 
weergegeven op de display. 

De helderheid van de klank instellen

D2

A#1

Laagste toets (A-1)

Standaardinstelling: 3 (normaal)Display Toets Helderheid Beschrijving

1 A#1 Mellow 2 (warm 2) Zachte en warme klankkleur.
Het geluid wordt warmer en ronder.

2 B1 Mellow 1 (warm 1) Een warme klankkleur tussen Normaal en Warm 2.

3 C2 Normal (normaal) Standaardklankkleur.

4 C#2 Bright 1 (helder 1) Een heldere klankkleur tussen Normaal en Helder 1.

5 D2 Bright 2 (helder 2) Heldere klank. Het geluid wordt helderder.
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U kunt de toonhoogte van het volledige toetsenbord omhoog of omlaag verschuiven in stappen van 
halve noten, zodat het spelen in moeilijke toonsoorten wordt vergemakkelijkt en u eenvoudig de 
toonhoogte van het toetsenbord kunt aanpassen aan het bereik van een zanger of andere instrumenten. 
Als u bijvoorbeeld '+5' selecteert, krijgt u bij het bespelen van de toets C de toonhoogte F, waardoor u een 
song kunt spelen in F-majeur alsof deze in C-majeur was. De transponeerinstelling heeft niet alleen effect 
op de toonhoogte van het toetsenbord, maar ook op de toonhoogte van de MIDI-song (pagina 31) en 
audiosong (pagina 31).

De toonhoogte omlaag transponeren:
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op een toets tussen F#2 (-6) en B2 (-1). 

De toonhoogte omhoog transponeren:
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op een toets tussen C#3 (+1) en F#3 (+6). 

De oorspronkelijke toonhoogte herstellen:
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op de toets C3. 

De aangegeven waarde wordt op de display weergegeven. 

De toonhoogte transponeren met halve noten

Standaardinstelling: 0 (normale 
toonhoogte)
Instelbereik: -6 – +6

OPMERKING
De transponeerwaarde wordt teruggezet 
naar de standaardinstelling wanneer het 
instrument wordt uitgezet.

C3

F#3F#2

0-1

-2 +1 +3-4

-3-5 +2+4+5

-6 +6

Omhoog 
transponeren

Omlaag
transponeren

Normale toonhoogte

Laagste toets (A-1)
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U kunt de toonhoogte van het gehele instrument fijnregelen. Deze functie is handig als u op dit instrument 
met andere instrumenten of opgenomen muziek wilt meespelen. 

Tijdens de onderstaande bewerking kunt u de waarde van de 
toonhoogte op de display controleren. (De waarde van de 
honderdsten wordt weggelaten.)

De stemming verhogen (in stappen van ongeveer 
0,2 Hz):

Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op [+]. Als u beide knoppen ingedrukt houdt, 
verschijnt de huidige toonhoogte-instelling (Hz).

De stemming verlagen (in stappen van ongeveer 0,2 Hz):
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op [-]. Als u beide knoppen ingedrukt houdt, 
verschijnt de huidige toonhoogte-instelling (Hz).

De standaardtoonhoogte herstellen:
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk gelijktijdig op [+] en [-]. Als u de drie knoppen 
ingedrukt houdt, verschijnt de huidige toonhoogte-instelling (Hz).

De toonhoogte nauwkeurig afstemmen

OPMERKING
De stemmingswaarde blijft behouden 
wanneer het instrument wordt uitgezet.

Hz (Hertz):
Deze eenheid heeft betrekking op de 
frequentie van geluid en duidt het aantal 
trillingen van een geluidsgolf per seconde 
aan.

Instelbereik: 414,8–466,8 Hz (=A3)
Standaardinstelling: 440,0 Hz (=A3)

42.0
Voorbeeld: 442,0 Hz
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U kunt verschillende stemschalen selecteren voor het instrument. Equal Temperament (gelijkzwevende 
temperatuur) is de algemeen gebruikelijke, hedendaagse stemschaal voor piano's. De geschiedenis heeft 
echter nog veel meer stemschalen voortgebracht, waarvan er vele als basis dienen voor een bepaald 
muziekgenre. Met deze functie kunt u de stemschalen van deze genres ervaren. 

Een stemschaal selecteren 
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de toetsen C5–F#5. Als u beide 
regelaars ingedrukt houdt, wordt de huidige waarde weergegeven op de display. 

De grondtoon selecteren
Voor stemschalen 2 en 3 moet u de toets opgeven die u wilt spelen (grondtoon). Houd 
[FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de toetsen C4–B4. Als u beide regelaars 
ingedrukt houdt, wordt de huidige waarde weergegeven op de display. 

De stemming instellen

Standaardinstelling: 1 (gelijkzwevend)

OPMERKING
De stemschaal wordt teruggezet naar de 
standaardinstelling wanneer het instrument 
wordt uitgezet.

C5

F#5

Hoogste toets (C7)

Display Toets Stemschaal Beschrijving

1 C5 Gelijkzwevend Het toonhoogtebereik van elk octaaf is gelijk onderverdeeld in twaalf delen, waarbij de toonhoogte tussen 
elke halve toon gelijkmatig is verdeeld. Dit is de meest gebruikte stemming in de hedendaagse muziek.

2 C#5 Reine majeur Deze stemmingen houden de zuivere wiskundige intervallen van elke toonschaal in stand, vooral voor 
drieklanken (grondtoon, terts, kwint). U kunt dit het beste horen met echte vocale harmonieën, zoals bij 
koren en a-capellazang.3 D5 Reine mineur

4 D#5 Pythagoreaans
Deze stemschaal is uitgevonden door de beroemde Griekse filosoof en wordt samengesteld door een 
serie reine kwinten, die zijn samengebracht in een enkel octaaf. De tertsen in deze stemming zijn 
lichtelijk onstabiel, maar de kwarten en kwinten zijn prachtig en geschikt voor bepaalde solo's.

5 E5 Middentoon
Deze stemming is gemaakt als een verbetering van de Pythagoreaanse stemming, door het majeur 
tertsinterval meer 'in stemming' te brengen. Deze stemming was vooral populair van de 16e tot de 18e 
eeuw. Händel, onder andere, gebruikte deze toonschaal.

6 F5 Werckmeister
Deze samengestelde stemschaal combineert de systemen van Werckmeister en Kirnberger, die op zich 
verbeteringen van de middentoon- en Pythagoreaanse toonschalen waren. De belangrijkste eigenschap 
van deze stemschaal is dat elke toets zijn eigen unieke karakter heeft. De stemming werd op grote schaal 
gebruikt in de tijd van Bach en Beethoven, en wordt zelfs nu nog vaak gebruikt als er muziek uit een 
bepaald tijdperk wordt gespeeld op een klavecimbel.

7 F#5 Kirnberger

Standaardinstelling: C

OPMERKING
De grondtoon wordt teruggezet naar de 
standaardinstelling wanneer het instrument 
wordt uitgezet.

Toets Grondtoon Toets Grondtoon Toets Grondtoon Toets Grondtoon

C4 C D#4 Eb F#4 F# A4 A

C#4 C# E4 E G4 G A#4 Bb

D4 D F4 F G#4 Ab B4 B

B4C4 Hoogste toets (C7)

F~ G A_

Voorbeeld: 

F#
(gevolgd door een streep 

bovenin bij een kruis)

G Ab
(gevolgd door een 

streep onderin bij een mol)
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Songs afspelen

Dit instrument kan songs afspelen die zijn opgeslagen in het interne geheugen of het USB-geheugen 
aangesloten op de [USB TO DEVICE]-aansluiting. Er kunnen twee soorten songs worden afgespeeld: 
MIDI-songs en audiosongs. 

Songdata-indelingen die kunnen worden afgespeeld

OPMERKING
Als u MIDI-songs afspeelt met voices die incompatibel zijn met dit instrument, zoals XG- en GM-songs, klinken de voices misschien niet zoals in de oorspronkelijke versie. Bovendien 
kunnen de songdata van MIDI-kanalen 3–16 niet worden afgespeeld omdat dit instrument enkel MIDI-kanalen 1 en 2 kan herkennen. Daarom speelt u best alleen songs af die enkel data 
van MIDI-kanalen 1 en 2 bevatten, waaraan het pianospel is toegewezen.

Lijst met songcategorieën ([xx] zijn cijfers.)

* Alleen weergeven als een USB-flashstation is aangesloten.
** Wanneer er geen data bestaan, wordt het songnummer niet weergegeven.

Gebruikerssongs en externe songs
Songs die door dit instrument worden opgenomen, worden 'gebruikerssongs' genoemd, terwijl songs die op andere 
manieren of op andere instrumenten zijn gemaakt 'externe songs' worden genoemd. Op een USB-flashstation worden 
songs in de map USER FILES verwerkt als gebruikerssongs, terwijl songs op een andere locatie dan de map USER 
FILES worden verwerkt als externe songs. Wanneer u een song opneemt op een USB-flashstation, wordt de map 
USER FILES automatisch aangemaakt en wordt de resulterende gebruikerssong opgeslagen in deze map. 

Songs

MIDI-songs
Een MIDI-song bevat data van uw toetsenspel (zoals welke 
toetsen u bespeelde en hoe hard u deze bespeelde) en is 
geen opname van het geluid zelf. De spelinformatie betreft 
welke toetsen worden bespeeld met welke timing en welke 
sterkte, net als in bladmuziek. Op basis van de opgenomen 
spelinformatie laat de toongenerator (van de digitale piano 
enz.) het corresponderende geluid horen. Een MIDI-song 
maakt gebruik van een kleine hoeveelheid datacapaciteit in 
vergelijking met een audio-opname.

Audiosongs
Een audiosong is een opname van het gespeelde geluid zelf. 
Deze data worden op dezelfde manier opgenomen als bij 
het opnemen van cassettebanden of voicerecorders enz. 
Deze data kunnen worden afgespeeld op een draagbare 
muziekspeler enz., waardoor u anderen gemakkelijk uw spel 
kunt laten horen.

Data-
indelingen

SMF-indeling (standard-MIDI-bestand) 0 en 1
Een van de meest voorkomende en compatibele MIDI-
indelingen voor het opslaan van sequencedata. MIDI-songs 
opgenomen op dit instrument worden opgeslagen in SMF-
indeling 0.

WAV-indeling (.wav)
Audiobestandsindeling die gewoonlijk door computers 
wordt gebruikt. Dit instrument kan 44,1 kHz/16 bits WAV-
stereobestanden afspelen. Audiosongs die op dit instrument 
worden opgenomen, worden in deze indeling opgeslagen.

Extensie .MID .WAV

Songs die compatibel zijn met dit instrument

Songcategorie Song 
Nummer Beschrijving

d.xx Voicedemosong 
(MIDI-song) d.01–d.10

Elke song demonstreert op een effectieve manier elk van de voices van dit instrument 
(pagina 21).

P.xx Vooraf ingestelde 
song (MIDI-song) P.01–P.10

10 vooraf ingestelde pianosongs in het instrument. Zie de lijst met vooraf ingestelde songs 
op pagina 48.

A.xx* Audiosong op 
USB-flashstation

A.00–A.99 Gebruikerssongs die zijn opgenomen met dit instrument (pagina 34)

C.00–C.99** Externe songs, in de handel verkrijgbaar of opgenomen op een computer enz. 

S.xx* MIDI-song op 
USB-flashstation

S.00–S.99 Gebruikerssongs die zijn opgenomen met dit instrument (pagina 34)

F.00–F.99** Externe songs, in de handel verkrijgbaar of opgenomen op een computer enz.

U.xx MIDI-song op dit 
instrument

U.01–U.10 Gebruikerssongs die zijn opgenomen op dit instrument (pagina 34) 

L.00–L.99**
Externe songs (in de handel verkrijgbaar of opgenomen op een computer enz.) overgezet 
vanaf een computer naar dit instrument. 
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1 Houd [DEMO/SONG] ingedrukt en druk op [+] of [-] tot de gewenste 
songcategorie (pagina 31) op de display wordt weergegeven. 
De songcategorieën verschijnen op de display in de onderstaande volgorde:
P.xx  (A.xx)  (S.xx)  U.xx  d.xx  P.xx  etc. Als u een song 'C.xx', 'F.xx' 
of 'L.xx' wilt afspelen, selecteert u de songcategorie 'A.xx', 'S.xx' of 'U.xx'.

2 Druk op [+] of [-] om het gewenste songnummer te selecteren of 
druk op '*.rd' (willekeurig) of '*.AL' (alle).
Als u 'C.xx', 'F.xx' of 'L.xx' wilt selecteren, houdt u [+] ingedrukt tot deze wordt 
weergegeven of drukt u herhaaldelijk op [-]. 'C.xx' verschijnt na 'A.99', 'F.xx' 
verschijnt na 'S.99', en 'L.xx' verschijnt na 'U.10' op de display. (Wanneer er 
geen data bestaan, wordt het songnummer niet weergegeven.)

Wanneer een specifiek songnummer (zoals P.01 en U.01) is 
geselecteerd:

Alleen de geselecteerde song wordt afgespeeld. 

Wanneer '*.rd' of '*.AL' is geselecteerd: 
*.rd ........ Speelt de songs van dit type continu in willekeurige volgorde af. 
*.AL ........ Speelt alle songs van dit type continu na elkaar af.
Het sterretje (*) wijst de aanduidingen 'P', 'A', 'S' of 'U' op de display aan.
Zie pagina 31 voor meer informatie.

3 Druk op [PLAY/STOP] om het afspelen te starten. 
Tijdens het afspelen wordt het huidige maatnummer (voor MIDI-songs) of de 
speelduur (voor audiosongs) weergegeven op de display. 

Het tempo (MIDI-songs) of de afspeelsnelheid (audiosongs) 
aanpassen 
U kunt het afspeeltempo van de MIDI-song wijzigen. U kunt ook de 
afspeelsnelheid van een audiosong wijzigen tijdens het afspelen.
Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op [+] of [-] om de waarde te verhogen 
of te verlagen. Houd [METRONOME] ingedrukt en druk gelijktijdig op [+] en [-] om 
de waarde in te stellen op de standaardwaarde. Zie pagina 23 voor meer informatie. 

Songs afspelen

Een song op een USB-flashstation afspelen: 
Lees 'USB-flashstations' (pagina 36), sluit het USB-flashstation aan op de [USB TO DEVICE]-aansluiting en volg de 
onderstaande instructies.

OPMERKING
'A.xx' en 'S.xx' worden alleen 
weergegeven wanneer een 
USB-flashstation is aangesloten.

OPMERKING
Songaanduidingen zoals 'F.00' 
en 'C.00' verschijnen mogelijk niet 
onmiddellijk afhankelijk van het aantal 
mappen in het USB-flashstation. 

OPMERKING
Tijdens het afspelen kan de metronoom 
worden gebruikt. Hij stopt automatisch 
wanneer het afspelen wordt gestopt.

OPMERKING
U kunt tijdens het afspelen van een song 
het toetsenbord bespelen. 

OPMERKING
De voice van de MIDI-song kan worden 
gewijzigd tijdens het afspelen. De voice van 
de MIDI-song die wordt afgespeeld, wordt 
automatisch toegewezen aan de voice die 
op het toetsenbord wordt gespeeld.

1. 2. 0.01. 0.02.

MIDI-song

Huidig maatnummer

Audiosong

Speelduur

Duidt minuten aan. Bij 
10 minuten of meer 
wordt enkel het laagste 
cijfer weergegeven. 

Duidt seconden 
aan. 

MIDI-song
Instelbereik: 5 tot 500 tellen per minuut
Normale instelling: Afhankelijk van de 
geselecteerde song

Audiosong
Instelbereik: 75% tot 125%
Normale instelling: 100%
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Het volume aanpassen (alleen voor audiosongs)
Het volumeniveau van dit instrument kan opvallend anders zijn dan dat van een in 
de handel verkrijgbare audiosong of een audiosong opgenomen op een ander 
apparaat. Houd [DEMO/SONG] ingedrukt en druk op een van de toetsen C1–G2 
als u het volume van de audiosong wilt aanpassen. 

Terugspoelen/Snel vooruitspoelen
Druk tijdens het afspelen op [-] of [+] om te wisselen tussen de maten. 
Eén keer op een van deze knoppen drukken verplaatst de afspeelpositie één 
maat achteruit/vooruit voor MIDI-songs, of een seconde voor audiosongs.

Terugkeren naar het begin van een song
Druk tijdens het afspelen gelijktijdig op [-] en [+] als u naar het begin van de song 
wilt gaan. 

4 Druk opnieuw op [PLAY/STOP] om het afspelen te stoppen. 
Als een specifiek songnummer werd geselecteerd in stap 2, stopt het afspelen 
automatisch wanneer het einde van de song wordt bereikt. 

Instelbereik: 1–20
Standaardinstelling: 16

OPMERKING
Bij het afspelen van audiosongs wordt er 
enkel geluid uitgevoerd via de rechter en 
linker luidspreker, en niet via de 
luidsprekers in het midden en achteraan.

C1
(1)

G2
(20)

A1
(10)

Hoe hoger de toets, hoe hoger het volume. 

max. min.

Laagste 
toets (A-1)

OPMERKING
Tijdens het afspelen van demosongs kunt u 
niet terugspoelen of snel vooruitspoelen, of 
terugkeren naar het begin van de song.

Instelbereik: JA (Japans) / Int 
(Internationaal)

Standaardinstelling: Int

De tekencode instellen 
Als de song niet kan worden opgeroepen, moet u mogelijk de juiste tekencode 
selecteren uit de volgende twee instellingen. 

 Internationaal 
Voor het afspelen van songs met namen bestaande uit West-Europese tekens (inclusief 
umlaut en diakritische tekens). Om deze instelling te selecteren, schakelt u het 
instrument in terwijl u de toetsen A-1 en A#-1 ingedrukt houdt. 

 Japans 
Voor het afspelen van songs met namen bestaande uit Japanse tekens. Om deze 
instelling te selecteren, schakelt u het instrument in terwijl u de toetsen A-1 en B-1 
ingedrukt houdt. 

A#-1
Laagste toets (A-1)

B-1
Laagste toets (A-1)
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Uw performance opnemen

Met dit instrument kunt u uw spel op de volgende twee manieren opnemen. Het opgenomen spel kan 
worden afgespeeld als een gebruikerssong. 

MIDI-opname
Met deze methode wordt uw toetsenspel opgenomen en opgeslagen op het instrument of USB-flashstation als een 
MIDI-song (via de SMF-indeling 0). Er kunnen maximaal 10 songs worden opgenomen op het instrument, maar er 
kunnen meer songs worden opgenomen op een USB-flashstation (zie hieronder).

Audio-opname
Met deze methode wordt uw toetsenspel opgenomen en opgeslagen op een USB-flashstation als een audiosong in 
WAV-stereo-indeling met een resolutie van normale cd-kwaliteit. De opgeslagen audiosong kan worden overgezet 
naar en afgespeeld met draagbare muziekspelers. De opnametijd verschilt naargelang de capaciteit van het USB-
flashstation.

1 Sluit een USB-flashstation aan op de [USB TO DEVICE]-aansluiting.

2 Selecteer de opnamemethode. 

Een MIDI-opname maken: 
Houd [DEMO/SONG] ingedrukt en druk op [+] of [-] tot 'U.**' (voor het opslaan 
van data op het instrument) of 'S.**' (voor het opslaan van data op het USB-
flashstation) op de display wordt weergegeven. 

Een audio-opname maken: 
Houd [DEMO/SONG] ingedrukt en druk op [+] of [-] tot 'A.**' (voor het opslaan 
van data op het USB-flashstation) op de display wordt weergegeven. 

3 Druk op [+] of [-] om een songnummer te selecteren. 
• U.01-U.10 .......Gebruikerssong op dit instrument (MIDI-song)
• S.00-S.99 .......Gebruikerssong op USB-flashstation (MIDI-song)
• A.00-A.99 .......Gebruikerssong op USB-flashstation (Audiosong)

Wanneer de geselecteerde song al opgenomen data bevat: 
U kunt dit bevestigen door de display te controleren. 

LET OP
Wanneer de geselecteerde song data bevat, worden de bestaande data overschreven 
door de nieuwe opgenomen data. 

OPMERKING
Als u uw opname enkel op het instrument 
zelf wilt afspelen, raden we u aan om MIDI-
opname te gebruiken. Songs die worden 
opgenomen met de MIDI-opnamemethode, 
worden via de vier luidsprekers van het 
instrument afgespeeld, net zoals wanneer 
u ze speelt/opneemt. Songs die werden 
opgenomen via audio-opname zijn 
enkel hoorbaar via de linker en rechter 
luidsprekers en maken geen gebruik van de 
luidsprekers in het midden en achteraan.

OPMERKING
Als u een audio-opname maakt wanneer 
u een hoofdtelefoon gebruikt en daarna de 
opgenomen audiosong afspeelt via de 
luidsprekers, moet u 'Binauraal samplen/
Stereofonische optimizer' op 'OFF' (uit) 
zetten. Zie pagina 18 voor meer informatie.

OPMERKING
De opnamemodus kan in de volgende 
situaties niet worden opgeroepen.
• Tijdens het afspelen van een song 

(pagina 31)
• Tijdens bewerkingen voor 

bestandsbeheer zoals kopiëren 
(pagina 38), verwijderen (pagina 39) 
en formatteren (pagina 37).

Bij het overslaan van stappen 1 t/m 
4 wanneer een onopneembare song 
is geselecteerd: 
Door op [RECORD] te drukken, selecteert u 
de song met het laagste nummer (van de 
songs die geen data bevatten) als het 
opnamedoel.
• Als 'C.**' is geselecteerd, selecteert 

u 'A.**' (audiosong in het USB-
flashstation) door op [RECORD] te 
drukken.

• Als 'F.**', 'L.**', 'P.**' of 'd.**' is 
geselecteerd, selecteert u 'U.**' 
(MIDI-song in intern geheugen) door op 
[RECORD] te drukken. Als er geen lege 
gebruikerssong is, wordt 'U.0.1.' 
geselecteerd als opnamedoel. 

Wanneer is een USB-flashstation nodig?
MIDI-songs kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen van dit 
instrument of op een USB-flashstation, terwijl audiosongs enkel kunnen worden 
opgeslagen op een USB-flashstation. 
Maak indien nodig een USB-flashstation klaar zoals beschreven in 'USB-
flashstations' (pagina 36).

U.01U.0.1.

Wanneer de song data bevat: Wanneer de song geen data bevat:

Enkel de stipjes uiterst links lichten op. Drie stipjes lichten op. 
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4 Selecteer een voice (pagina 20) en andere parameters zoals Beat 
(pagina 22) voor de opname. 

5 Druk op [RECORD] om de opnamemodus te activeren. 
Het lampje [RECORD] licht op en het lampje [PLAY/STOP] knippert in het 
huidige tempo. 

Druk opnieuw op [RECORD] om de opnamemodus af te sluiten. 

6 Start de opname. 
Speel een noot op het toetsenbord of druk op [PLAY/STOP] om de opname te 
starten. 

Bij MIDI-opname:
Tijdens de opname wordt het huidige maatnummer op de display weergegeven. 

Bij audio-opname:
Tijdens de opname wordt de verstreken tijd op de display weergegeven.

7 Druk op [RECORD] of [PLAY/STOP] om de opname te stoppen. 
Op de display verschijnen knipperende streepjes om aan te geven dat de 
opgenomen data worden opgeslagen. Nadat de data zijn opgeslagen, verschijnt 
het bericht 'End' gedurende drie seconden, wat erop wijst dat de opnamemodus 
wordt uitgeschakeld. 

LET OP
Wanneer knipperende streepjes op de display worden weergegeven, mag u nooit het 
instrument uitschakelen of het USB-flashstation loskoppelen. Hierdoor worden mogelijk 
alle songdata op het instrument verwijderd, ook externe songs (pagina 31). 

8 Druk op [PLAY/STOP] om de opgenomen song te beluisteren. 
Druk opnieuw op [PLAY/STOP] om het afspelen te stoppen. 

De metronoom gebruiken
U kunt tijdens de opname de metronoom 
gebruiken, maar het geluid van de 
metronoom wordt niet opgenomen. 

Als er weinig opslagruimte 
beschikbaar is: 
Het bericht 'EnP' of 'FUL' wordt op de 
display weergegeven nadat u op [RECORD] 
hebt gedrukt. Als 'Enp' wordt 
weergegeven, kunt u beginnen met 
opnemen, maar tijdens de opname kan het 
geheugen vol raken. Als 'FUL' wordt 
weergegeven, kunt u niet beginnen met 
opnemen. We raden u aan eerst overbodige 
bestanden te verwijderen (pagina 39) om te 
zorgen voor voldoende geheugencapaciteit.

KnippertLicht op

OPMERKING
Als het geheugen vol raakt of als de 
opnamedata of -tijd de maximumlimiet 
voor één song tijdens de opname 
overschrijdt, wordt 'FUL' weergegeven 
op de display en stopt de opname 
automatisch. In dit geval drukt u op een 
willekeurige knop om de aanduiding 
'FUL' te wissen. Houd er rekening mee 
dat uw speeldata mogelijk niet correct zijn 
opgeslagen.1. 2.

Maatnummer

OPMERKING
Bij audio-opnamen wordt de geluidsinvoer 
van de [AUX IN]-aansluiting eveneens 
opgenomen. 

0.01. 0.02.

Duidt minuten aan. Bij 
10 minuten of meer 
wordt enkel het laagste 
cijfer weergegeven. 

Duidt seconden aan. 

Verstreken tijd

OPMERKING
De gebruikerssongdata die u op dit 
instrument hebt opgenomen, kunnen op 
een USB-flashstation worden opgeslagen. 
Zie pagina 38.

Een songbestand verwijderen
Zie pagina 39 als u de opgenomen song wilt verwijderen.
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Gebruik van USB-flashstations

Als u een USB-flashstation hebt aangesloten, kunt u dit instrument gebruiken voor de volgende taken.

Een USB-flashstation formatteren...............................................pagina 37
Songs opgeslagen op het USB-flashstation beluisteren ..........pagina 31
Uw performance opnemen op het USB-flashstation .................pagina 34
Gebruikerssongs die werden opgenomen op het instrument 

kopiëren naar het USB-flashstation ............................................pagina 38
Songs verwijderen van het USB-flashstation.............................pagina 39

OPMERKING
In de volgende gevallen kunt u de 
bewerkingen formatteren, kopiëren en 
verwijderen niet uitvoeren.
• Tijdens het afspelen van een song 

(pagina 31)
• Opnamemodus (pagina 35)

USB-flashstations

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 
van de [USB TO DEVICE]-aansluiting
Dit instrument heeft een ingebouwde [USB TO 
DEVICE]-aansluiting. Ga voorzichtig om met het 
USB-apparaat als u dit op de aansluiting aansluit. Volg 
de onderstaande belangrijke voorzorgsmaatregelen.

OPMERKING
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie 
over het omgaan met USB-apparaten.

Compatibele USB-apparaten
• USB-flashstation
Andere USB-apparaten, zoals een USB-hub, 
computertoetsenbord of muis, kunnen niet worden 
gebruikt.
Het instrument ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle in 
de handel verkrijgbare USB-apparaten. Yamaha kan de 
werking niet garanderen van USB-apparaten die u 
aanschaft. Ga voordat u een USB-apparaat aanschaft voor 
gebruik met dit instrument naar de volgende webpagina: 
http://download.yamaha.com/
Hoewel u USB-apparaten 1.1 tot 3.0 op dit instrument 
kunt gebruiken, kan de hoeveelheid tijd nodig om data 
op te slaan op of te laden van een USB-apparaat 
verschillen afhankelijk van het type data of de status 
van het instrument.

OPMERKING
De [USB TO DEVICE]-aansluiting heeft een maximaal nominaal vermogen van 5 V/500 mA. 
Sluit geen USB-apparaten met een hogere spanning op het instrument aan, want dat kan het 
instrument zelf beschadigen.

Een USB-flashstation aansluiten
Zorg als u een USB-flashstation aansluit op de [USB TO 
DEVICE]-aansluiting dat u de juiste aansluiting op het 
station gebruikt en het station in de juiste richting aansluit.

LET OP
• Zorg ervoor dat u geen USB-flashstation aansluit of 

loskoppelt tijdens afspelen/opnemen, bestandsbeheer 
(bewerkingen zoals opslaan, kopiëren, verwijderen en 
formatteren) of wanneer u toegang hebt tot het USB-
apparaat. Als dit wel gebeurt kan dit resulteren in 
'vastlopen' van de bewerking of het instrument, of 
beschadiging van het USB-flashstation en de data.

• Als u het USB-flashstation aansluit en weer loskoppelt 
(of omgekeerd), moet u enkele seconden wachten 
tussen de twee handelingen.

OPMERKING
Gebruik geen verlengsnoer als u een USB-flashstation aansluit.

Een USB-flashstation gebruiken 
Als u het instrument aansluit op een USB-flashstation, 
kunt u het aangesloten apparaat gebruiken voor zowel 
het opslaan van de door u gemaakte data als het lezen 
van opgeslagen data.

 Aantal USB-flashstations dat u kunt gebruiken
Er kan slechts één USB-flashstation worden 
aangesloten op de [USB TO DEVICE]-aansluiting.

 Een USB-flashstation formatteren
U mag het USB-flashstation enkel formatteren met dit 
instrument (pagina 37). Een op een ander apparaat 
geformatteerd USB-flashstation werkt mogelijk niet goed.

LET OP
Met de formatteerbewerking worden alle reeds 
bestaande data overschreven. Zorg ervoor dat het 
USB-flashstation dat u formatteert geen belangrijke data 
bevat. 

 Uw data beveiligen (schrijfbeveiliging)
Gebruik de schrijfbeveiliging van elk USB-flashstation 
om te voorkomen dat belangrijke data onopzettelijk 
worden gewist. Als u data op het USB-flashstation wilt 
opslaan, moet de schrijfbeveiliging zijn uitgeschakeld.

 Het instrument uitschakelen
Controleer bij het uitschakelen van het instrument of 
het instrument GEEN gebruik maakt van het USB-
flashstation door afspelen/opnemen of bestandsbeheer 
(zoals opslaan, kopiëren, verwijderen en formatteren). 
Anders kunnen het USB-flashstation en de data 
beschadigd raken.
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LET OP
Formatteren verwijdert alle gegevens op het USB-flashstation. Sla voor het formatteren belangrijke data op een computer of op 
een ander opslagapparaat op.

1 Sluit het USB-flashstation aan op de [USB TO DEVICE]-aansluiting. 

2 Houd [FUNCTION] en [PLAY/STOP] ingedrukt en druk op [RECORD]. 
'For' wordt enige tijd op de display weergegeven en vervolgens wordt 'n Y' 
weergegeven. Druk op [-] als u deze bewerking wilt annuleren. 

3 Druk op [+] om de formatteerbewerking uit te voeren. 
Op de display worden knipperende streepjes weergegeven, wat erop wijst dat het 
formatteren wordt uitgevoerd. Als de bewerking voltooid is, verschijnt 'End' op 
de display. 

LET OP
Wanneer knipperende streepjes op de display worden weergegeven, mag u nooit het 
instrument uitschakelen of het USB-flashstation loskoppelen. 

USB-flashstation formatteren

OPMERKING
Wanneer u een song opneemt (pagina 35), 
kopieert (pagina 38) of verwijdert (pagina 39), 
kan het bericht 'UnF' op de display worden 
weergegeven, wat erop wijst dat het USB-
flashstation nog niet is geformatteerd. Voer 
in dit geval de formatteerbewerking uit vanaf 
stap 2 zoals beschreven aan de linkerkant.
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U kunt de gebruikerssong in het instrument kopiëren naar het USB-flashstation. De gekopieerde song 
wordt als SMF-indeling 0 opgeslagen in de map USER FILES op het USB-flashstation en het bestand 
krijgt automatisch de naam USERSONG**.MID (**: cijfers). 

1 Sluit het USB-flashstation aan op de [USB TO DEVICE]-aansluiting. 

2 Voor de bron van de kopie selecteer u een gebruikerssong in dit 
instrument.
Zie pagina 31 voor meer informatie. 

3 Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op [PLAY/STOP].

'SAu' wordt enige tijd op de display weergegeven, gevolgd door het songnummer 
(bijvoorbeeld 'S.00') als bestemming van de kopie. 

Druk hier op een andere knop dan [PLAY/STOP] om de kopieerbewerking te 
annuleren voordat deze begint. 

4 Druk op [PLAY/STOP] om de kopieerbewerking uit te voeren. 
Op de display worden knipperende streepjes weergegeven, wat erop wijst dat de 
kopieerbewerking wordt uitgevoerd. Als het kopiëren voltooid is, verschijnt 
'End' op de display. 

LET OP
Wanneer knipperende streepjes op de display worden weergegeven, mag u nooit het 
instrument uitschakelen of het USB-flashstation loskoppelen. 

Gebruikerssongs in het instrument kopiëren naar een USB-flashstation

OPMERKING
Als een andere song dan een van de 
gebruikerssongs is geselecteerd in stap 2, 
verschijnt 'Pro' in stap 3. Keer in dat 
geval terug naar stap 2. 

OPMERKING
Als er onvoldoende vrije geheugencapaciteit 
op het USB-flashstation aanwezig is, kan de 
gekopieerde song niet worden opgeslagen. 
Als u wilt zorgen voor voldoende geheugen, 
kunt u proberen overbodige bestanden te 
wissen (pagina 39).

SAu S.00
Songnummer

(Voorbeeld: 'S.00')
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Een gebruikerssong kan worden verwijderd. 

1 Sluit het USB-flashstation indien nodig aan op de [USB TO 
DEVICE]-aansluiting. 

2 Selecteer de song die u wilt verwijderen. 
Zie pagina 32 voor meer informatie over het selecteren van een songbestand. 

3 Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk op [RECORD]. 

'dEL' wordt enige tijd op de display weergegeven, gevolgd door 'n Y'. Druk op 
[-] als u deze bewerking wilt annuleren. 

4 Druk op [+] om de verwijderbewerking uit te voeren. 
Op de display verschijnen knipperende streepjes om aan te geven dat het verwijderen 
wordt uitgevoerd. Als de bewerking voltooid is, verschijnt 'End' op de display. 
LET OP
Wanneer knipperende streepjes op de display worden weergegeven, mag u nooit het 
instrument uitschakelen of het USB-flashstation loskoppelen. 

Als u bestanden op een USB-flashstation wilt organiseren met behulp van een computer of ander 
apparaat, mag u externe songs alleen op het eerste, tweede of derde hiërarchische mapniveau plaatsen. 
Dit instrument kan geen songs van een lager niveau selecteren of afspelen.

Een songbestand verwijderen

OPMERKING
U kunt geen song afspelen nadat u stap 3 
hebt uitgevoerd. Bevestig de song die u wilt 
verwijderen voordat u stap 3 uitvoert. 

OPMERKING
Deze bewerking is niet van toepassing op 
songs overgedragen van de computer naar 
het interne geheugen van het instrument. 
Gebruik een computer als u een dergelijke 
song wilt verwijderen. 

Bestanden beheren op een USB-flashstation

USB-flash-
station

Eerste niveau Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau

Songfile

Songfile

Songfile

Songfile

Map USER 
FILES

Songmap

Gebruikers-
song (MIDI)
USERSONG

xx.mid

Gebruikers-
song (audio)
USERAUDIO

xx.wav

Songmap

Songmap

Songmap

Deze songs kunnen
worden afgespeeld.

Deze songs
kunnen niet

worden afgespeeld.
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Een back-up maken van data en initialiseren 

De volgende data, back-updata genoemd, gebruikerssongdata en externe songdata blijven zelfs behouden 
als de stroom uitvalt.

• Tekencode......................................................... pagina 33
• Stemmen........................................................... pagina 29
• IAC aan/uit ....................................................... pagina 17
• IAC-diepte ........................................................ pagina 17
• Automatisch uitschakelen aan/uit..................... pagina 16
• Metronoomvolume ........................................... pagina 22
• Audiosongvolume ............................................ pagina 33
• AUX IN noisegate aan/uit ................................ pagina 41
• AUX OUT/OUTPUT volume vast aan/uit ....... pagina 43

Houd de toets C7 ingedrukt en schakel het instrument in. De back-updata (uitgezonderd 'Tekencode') 
worden geïnitialiseerd. Gebruikerssongs en externe songs worden niet gewist. 

De indicatoren op de display knipperen in een patroon om aan te geven dat de 
initialisatie wordt uitgevoerd. Als de bewerking voltooid is, verschijnt de aanduiding 
'CLr'.

LET OP
Schakel het instrument nooit uit als op de display indicatoren in een patroon knipperen 
(d.w.z. data worden geïnitialiseerd).

Een back-up maken van de data in het interne geheugen

De back-updata initialiseren

Hoogste toets (C7)

OPMERKING
Als dit instrument vastloopt of niet juist 
functioneert, zet u het instrument uit en voert 
u vervolgens de initialisatieprocedure uit.
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Aansluitingen

VOORZICHTIG
Als u het instrument aansluit op andere elektronische componenten, zorg dan dat alle componenten zijn uitgeschakeld. Zet alle 
volumeniveaus op het minimum (0) voordat u componenten aan- of uitzet. Anders kunnen de onderdelen beschadigd raken of 
kan zich een elektrische schok of zelfs blijvend gehoorverlies voordoen.

Raadpleeg 'Bedieningspaneel en aansluitingen' op pagina 10 voor informatie over de locatie van de 
aansluitingen. 

Draagbare audiospeler via de ingebouwde luidsprekers weergeven – [AUX IN]-aansluiting
U kunt de hoofdtelefoonuitgang van een draagbare audiospeler aansluiten op de [AUX IN]-aansluiting van het 
instrument, zodat u het geluid van de draagbare audiospeler kunt horen via de ingebouwde luidsprekers van het 
instrument.

LET OP
Om eventuele schade aan de apparaten te voorkomen, dient u eerst het externe apparaat en 
daarna pas het instrument in te schakelen. Als u de stroom wilt uitschakelen, dient u eerst het 
instrument en daarna pas het externe apparaat uit te schakelen.

Ruis van het ingangsgeluid minimaliseren via noisegate
Dit instrument verwijdert standaard ongewenste ruis uit het ingangsgeluid. Hierdoor 
kunnen echter ook noodzakelijke geluiden worden verwijderd, zoals het zachte 
uitstervende geluid van een piano of gitaar. Om dit te vermijden schakelt u de 
noisegate uit via de volgende bewerking. 

Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk herhaaldelijk op de toets C#6 om noisegate 
desgewenst in en uit te schakelen. 

Audioapparaten aansluiten ([AUX IN]-aansluiting, AUX OUT [L/L+R] 
[R]-aansluitingen)

OPMERKING
Gebruik audiokabels en adapterpluggen 
zonder weerstandwaarde.

OPMERKING
Het geluid via de [AUX IN]-aansluiting 
wordt enkel uitgevoerd via de rechter en 
linker luidspreker, en niet via de luidspreker 
in het midden en achteraan.

Audiokabel

Audiosignaal

Telefoonstekker 
(stereo mini)

Telefoonstekker 
(stereo mini)

Instrument Draagbare 
audiospeler

Hoofdtelefoonaansluiting

Standaardinstelling: ON (aan)

C#6

Hoogste toets (C7)
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Een extern stereosysteem gebruiken voor afspelen – AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen 
(ongebalanceerd)
Via deze aansluitingen kunt u het instrument aansluiten op externe versterkersystemen 
voor gebruik in grotere ruimten en met een hoger volume. 

LET OP
• Om eventuele schade aan de apparaten te voorkomen, dient u eerst het instrument en daarna pas het externe apparaat 

in te schakelen. Als u de stroom wilt uitschakelen, dient u eerst het externe apparaat en daarna pas het instrument uit te 
schakelen. Omdat dit instrument automatisch kan worden uitgeschakeld via de automatische uitschakelfunctie (pagina 16), 
moet u het externe apparaat uitschakelen of de automatische uitschakelfunctie uitzetten als u het instrument enige tijd niet 
gaat gebruiken. Als dit instrument automatisch kan wordt uitgeschakeld via de automatische uitschakelfunctie, moet u eerst 
het externe apparaat uitschakelen. Vervolgens moet u het instrument en daarna pas het externe apparaat weer inschakelen.

• Als de AUX OUT-aansluitingen zijn aangesloten op een extern apparaat, mag u de [AUX IN]-aansluitingen nooit aansluiten op 
de uitgangen van het externe apparaat. Dat kan resulteren in feedback (oscillatie) die beide apparaten kan beschadigen.

Bij opnames en live optredens worden muziekinstrumenten meestal 
aangesloten op een mixer. Voor deze toepassingen is dit instrument uitgerust 
met enkele professionele, gebalanceerde XLR-aansluitingen die ongewenste 
ruis in de uitgevoerde signalen voorkomen. Bij het aansluiten op een mixer 
raden we aan om deze OUTPUT [L] [R]-aansluitingen te gebruiken.

LET OP
• Om eventuele schade aan de apparaten te voorkomen, dient u eerst het instrument en daarna pas het externe apparaat 

in te schakelen. Als u de stroom wilt uitschakelen, dient u eerst het externe apparaat en daarna pas het instrument uit te 
schakelen. Omdat dit instrument automatisch kan worden uitgeschakeld via de automatische uitschakelfunctie (pagina 16), 
moet u het externe apparaat uitschakelen of de automatische uitschakelfunctie uitzetten als u het instrument enige tijd niet 
gaat gebruiken. Als dit instrument automatisch kan wordt uitgeschakeld via de automatische uitschakelfunctie, moet u eerst 
het externe apparaat uitschakelen. Vervolgens moet u het instrument en daarna pas het externe apparaat weer inschakelen.

• Als de OUTPUT-aansluitingen zijn aangesloten op een extern apparaat, mag u de [AUX IN]-aansluitingen nooit aansluiten op 
de uitgangen van het externe apparaat. Dat kan resulteren in feedback (oscillatie) die beide apparaten kan beschadigen.

OPMERKING
Gebruik audiokabels en adapterpluggen 
zonder weerstandswaarde.

OPMERKING
Gebruik alleen de AUX OUT [L/L+R]-
aansluiting voor het verbinden met een 
monoapparaat.

OPMERKING
Als u het geluid dat wordt uitgevoerd via 
de AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen 
beluistert met een hoofdtelefoon die op 
het instrument is aangesloten, moet u 
'Binauraal samplen/Stereofonische 
optimizer' op 'OFF' (uit) zetten. Zie 
pagina 18 voor meer informatie.

AUX INAUX OUT

Audiokabel

Telefoonstekker 
(standaard)

Telefoonstekker
(standaard)

Instrument Versterker

Audiosignaal

Aansluiten op een mixer – OUTPUT [L] [R]-aansluitingen (gebalanceerd)
OPMERKING
Als u het geluid dat wordt uitgevoerd via de 
OUTPUT [L] [R]-aansluitingen beluistert 
met een hoofdtelefoon die op het 
instrument is aangesloten, moet u 
'Binauraal samplen/Stereofonische 
optimizer' op 'OFF' (uit) zetten. Zie 
pagina 18 voor meer informatie.

Instrument

Linker 
luidspreker

Mixer

Versterker

Rechter 
luidspreker

OUTPUT L

OUTPUT R

XLR-aansluiting



Aansluitingen

N3X  Gebruikershandleiding • 43

Vast AUX OUT/OUTPUT-volume – AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen 
en OUTPUT [L] [R]-aansluitingen 
Door deze parameter op 'On' in te stellen, kunt u het volume vastzetten van de 
audio die wordt uitgevoerd via de AUX OUT [L/L+R] [R]-aansluitingen en de 
OUTPUT [L] [R]-aansluitingen.

Houd de [FUNCTION]-knop ingedrukt en druk herhaaldelijk op de toets D6 (indien 
nodig) om het vaste AUX OUT/OUTPUT-volume in/uit te schakelen.

Als u een computer aansluit op de [USB TO HOST]-aansluiting, kunt u songdata overzetten tussen het 
instrument en de computer via MIDI, en gebruikmaken van geavanceerde muzieksoftware. Zie het 
gedeelte 'Computer-related Operations' (Computergerelateerde handelingen) op de website (pagina 9) 
voor meer informatie.

U kunt een slim apparaat, zoals een iPhone of iPad, met het instrument 
gebruiken voor diverse muzikale doeleinden door het op het instrument aan te 
sluiten. Met de handige functies in de toepassingsprogramma's op uw slimme 
apparaat kunt u nog meer plezier hebben van uw instrument. 
U kunt op de volgende manieren verbindingen maken.

• Maak verbinding met de MIDI [IN] [OUT]-aansluitingen via de draadloze 
MIDI-adapter (MD-BT01, apart verkrijgbaar).

• Maak verbinding met de [USB TO HOST]-aansluiting via de draadloze 
MIDI-adapter (UD-BT01, apart verkrijgbaar).

Raadpleeg de 'iPhone/iPad Connection Manual' (Handleiding voor het aansluiten van 
een iPhone/iPad) op de website voor meer informatie over aansluitingen (pagina 9). Ga 
naar de volgende pagina voor informatie over compatibel smart apparaten en applicaties:
http://www.yamaha.com/kbdapps/

LET OP
Plaats de iPhone/iPad niet in een onstabiele positie. Het apparaat zou kunnen omvallen, wat 
tot schade kan leiden.

D6 Hoogste toets (C7)

Standaardinstelling: OFF (uit)

Display Beschrijving

On
Het volume van de audio-uitgang is vast en de regelaar [MASTER VOLUME] 
heeft geen effect.

OFF
Het volume van de audio-uitgang kan worden aangepast met de regelaar 
[MASTER VOLUME].

Aansluiten op een computer ([USB TO HOST]-aansluiting)

OPMERKING
Gebruik een USB-kabel van het type AB 
van minder dan 3 meter. U kunt geen 
USB 3.0-kabel gebruiken.

Bestanden die kunnen worden overgedragen van een computer naar dit instrument 
(en omgekeerd)
• Songfile: .mid (SMF-indeling 0, 1)

Een iPhone/iPad aansluiten (MIDI [IN] [OUT]-aansluitingen, [USB TO HOST]-
aansluiting)

OPMERKING
Als u het instrument samen met een 
toepassing op uw iPhone of iPad gebruikt, 
adviseren we u om de vliegtuigmodus op 
dat apparaat aan te zetten, om bijgeluiden 
als gevolg van communicatie te vermijden.

OPMERKING
Deze accessoires zijn mogelijk niet 
verkrijgbaar in uw regio.
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MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een indelingsstandaard 
die overal ter wereld wordt gebruikt om speeldata via verzending en 
ontvangst uit te wisselen tussen elektronische muziekinstrumenten. Als u 
muziekinstrumenten die MIDI ondersteunen aansluit via MIDI-kabels, kunt 
u speel- en instellingsdata overbrengen tussen meerdere muziekinstrumenten. 
Als u MIDI gebruikt, kunt u bovendien geavanceerdere performances 
verkrijgen dan bij het gebruik van één muziekinstrument. 

Voorbeeld van MIDI-aansluiting
Voorbeeld 1:
Via de onderstaande aansluiting kunt u de geluiden van een externe MIDI-toongenerator afspelen via het toetsenbord 
van dit instrument.

Stel het MIDI-ontvangstkanaal van de externe MIDI-toongenerator in op '1', omdat het MIDI-zendkanaal van dit 
instrument is ingesteld op '1'.

Voorbeeld 2:
Via de onderstaande aansluiting kunt u de geluiden van dit instrument afspelen door een song af te spelen op een 
externe sequencer. 

De MIDI-ontvangstkanalen van dit instrument kunnen enkel worden ingesteld op 1 en 2. Daarom moeten de data 
voor de pianopartij worden toegewezen aan MIDI-kanalen 1 en 2 van de song. 

Externe MIDI-apparaten aansluiten (MIDI [IN] [OUT]-aansluitingen)
OPMERKING
U hebt een speciale MIDI-kabel nodig voor 
een MIDI-verbinding. 

OPMERKING
De verwerkte MIDI-berichten verschillen 
naargelang het MIDI-instrument. Dat 
betekent dat bepaalde MIDI-berichten 
verzonden vanaf dit instrument mogelijk 
niet worden herkend door een ander MIDI-
instrument. Voor meer informatie 
raadpleegt u het MIDI-implementatie-
overzicht van elk MIDI-instrument. Het 
MIDI-implementatie-overzicht van dit 
instrument wordt beschreven in de 'MIDI 
Reference' (MIDI-naslaginformatie) op de 
website (pagina 9).

OPMERKING
Tijdens het afspelen van een song worden 
enkel data van MIDI-kanalen 3–16 
uitgevoerd via MIDI. 

OPMERKING
Data van voicedemosongs en vooraf 
ingestelde songs worden niet verzonden via 
MIDI.

Ontvangt
MIDI-data.

Verzendt 
MIDI-data.

MIDI OUT MIDI IN
N3X

MIDI-
toongenerator

Speeldata

MIDI IN MIDI OUT

N3X

Sequencer

Songdata
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Lokale besturing aan/uit
Normaal bestuurt het bespelen van het toetsenbord de interne toongenerator. Deze situatie heet 'Lokale besturing 
AAN'. Als u het toetsenbord alleen wilt gebruiken om een extern MIDI-instrument te besturen, schakelt u de lokale 
besturing uit. Bij deze instelling produceert dit instrument geen geluid, zelfs als u het toetsenbord bespeelt. 

De lokale besturing in- of uitschakelen: 
Houd [FUNCTION] ingedrukt en druk herhaaldelijk (indien nodig) op de toets C6. 

Standaardinstelling: ON (aan)

C6 Hoogste toets (C7)
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Berichtenlijst

* Tijdens het uitvoeren van een handeling (zoals het opslaan of overbrengen van data) verschijnen knipperende streepjes op de display.
* Druk op een willekeurige knop om deze berichtdisplays te verlaten.

Bericht Beschrijving

CLr Dit bericht wordt weergegeven als de initialisatie (pagina 40) is voltooid.

con
Dit bericht wordt weergegeven als Musicsoft Downloader wordt gestart op een computer die is 
aangesloten op het instrument. Als u dit bericht ziet, kunt u het instrument niet bedienen.

E01

Dit bericht wordt weergegeven als de tekencode (pagina 33) niet geschikt is voor de bestandsnaam 
van de song die u selecteert. Kies een andere tekencode.

Dit bericht wordt weergegeven als de data-indeling niet geschikt is voor dit instrument of als er 
andere problemen met de data zijn. Deze song kan niet worden geselecteerd.

Dit bericht wordt weergegeven als geen USB-flashstation is gevonden of als er een probleem is met 
het USB-flashstation. Koppel het apparaat los, sluit het opnieuw aan op het instrument en probeer de 
bewerking nogmaals uit te voeren. Als dit bericht blijft verschijnen en er geen andere problemen lijken 
te zijn, is het USB-flashstation mogelijk beschadigd.

E02 Dit bericht geeft aan dat het USB-flashstation beveiligd is.

E03
Dit bericht wordt weergegeven als het geheugen van het USB-flashstation vol raakt of als het aantal 
bestanden en mappen de systeemlimiet overschrijdt.

E04

Dit bericht wordt weergegeven als het afspelen van een audiosong of de opname mislukt is. Als u een 
USB-flashstation gebruikt waarop al eerder data zijn opgeslagen of verwijderd, controleert u of het 
apparaat geen belangrijke data bevat en formatteert u het apparaat opnieuw (pagina 37). Sluit het 
apparaat hierna weer aan op het instrument.

EE1
Er heeft zich een probleem voorgedaan in het instrument. Neem contact op met uw Yamaha-leverancier 
of een erkende Yamaha-distributeur.

EEE
Er heeft zich een probleem voorgedaan in het instrument. Neem contact op met uw Yamaha-leverancier 
of een erkende Yamaha-distributeur.

End Dit bericht wordt weergegeven als de huidige bewerking is voltooid.

EnP
Het geheugen van het instrument of het USB-flashstation is bijna vol. Verwijder overbodige 
bestanden (pagina 39) om ruimte vrij te maken voordat u begint met opnemen.

FUL

De bewerking kan niet worden voltooid omdat het interne geheugen van het instrument of het 
USB-flashstation bijna vol is. Als dit bericht wordt weergegeven tijdens een opname, wordt het spel 
mogelijk niet goed opgenomen.

n Y Dit bericht wordt gebruikt om te bevestigen of een bewerking moet worden uitgevoerd.

Pro

Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een beveiligde song of een alleen-lezen bestand te 
overschrijven of te verwijderen. Verwijder de alleen-lezen markering van het bestand en probeer het 
opnieuw.

UnF
Dit bericht wordt weergegeven als het USB-flashstation dat is aangesloten niet geformatteerd is. 
Controleer eerst of het apparaat geen belangrijke data bevat en formatteer het (pagina 37).

Uoc
Communicatie met het USB-flashstation is afgebroken omdat er te veel spanning op het USB-flashstation 
staat. Haal het USB-flashstation uit de [USB TO DEVICE]-aansluiting en zet het instrument weer aan.

UU1

Communicatie met het USB-flashstation is mislukt. Koppel het USB-flashstation los van het 
instrument en sluit het opnieuw aan. Als het bericht blijft verschijnen terwijl het USB-flashstation goed 
is aangesloten, is het USB-flashstation mogelijk beschadigd.

UU2

Dit USB-flashstation is niet geschikt voor dit instrument of er zijn te veel USB-flashstations 
aangesloten. Zie 'USB-flashstations' (pagina 36) voor meer informatie over het aansluiten van een 
USB-flashstation.

Appendix
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Problemen oplossen

* U kunt ook de berichtenlijst (pagina 46) raadplegen.

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

Het instrument gaat niet aan.
Het instrument is niet goed aangesloten. Steek de steker van het netsnoer stevig 
in de aansluiting van het instrument en de stekker in het stopcontact (pagina 14).

Er is een klik of plop te horen als 
het instrument wordt aan- of 
uitgezet.

Het instrument wordt voorzien van elektrische stroom. Dit is normaal.

Het instrument wordt 
automatisch uitgeschakeld.

Dit is normaal en is het gevolg van de automatische uitschakelfunctie. Stel indien 
nodig de parameter van de automatische uitschakelfunctie in (pagina 16).

Er is ruis te horen via de 
luidsprekers of hoofdtelefoon.

De bijgeluiden kunnen het gevolg zijn van interferentie die wordt veroorzaakt door 
het gebruik van een mobiele telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het 
instrument. Zet de mobiele telefoon uit, of gebruik deze verder bij het instrument 
vandaan.

Er komt ruis uit de luidsprekers 
van het instrument of de 
hoofdtelefoon wanneer u het 
instrument samen met de 
toepassing op uw iPhone/iPad 
gebruikt.

Als u het instrument samen met de toepassing op uw iPhone/iPad gebruikt, 
adviseren we u om de vliegtuigmodus op uw iPhone/iPad in te schakelen, om 
bijgeluiden als gevolg van communicatie te vermijden.

Het totale volume is laag of er is 
geen geluid te horen.

• Het volume is te laag ingesteld. Stel het mastervolume in op een geschikt 
niveau met de regelaar [MASTER VOLUME] (pagina 17).

• Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de 
hoofdtelefoonaansluiting (pagina 18).

• Zorg ervoor dat de lokale besturing (pagina 45) is ingeschakeld.

Er komt nog steeds geluid uit het 
instrument, hoewel een 
hoofdtelefoon is aangesloten.

Als de TRS is ingeschakeld, kan er een zacht geluid hoorbaar zijn, zelfs als een 
hoofdtelefoon is aangesloten. Schakel de TRS uit om alle geluid behalve dat van 
de hoofdtelefoon te dempen (pagina 25).

In bepaalde bereiken klinkt de 
toonhoogte en/of toon van de 
pianovoices niet goed.

De pianovoices proberen zo goed mogelijk echte pianogeluiden na te bootsen. 
Vanwege het gebruik van samplingalgoritmen kunnen de boventonen in bepaalde 
bereiken echter te veel worden benadrukt, wat leidt tot een enigszins andere 
toonhoogte of toon. Dit is normaal en duidt niet op een probleem.

Er is geen geluid hoorbaar bij het 
indrukken van een bepaalde 
toets.

Mogelijk werkt het toetsenbord niet goed omdat de toets was ingedrukt tijdens het 
aanzetten van het instrument. Zet het instrument uit en weer aan om de functie 
terug te zetten. Raak de toetsen niet aan tijdens het aanzetten van het instrument 
(pagina 15).

Geluidinvoer in de [AUX IN]-
aansluitingen wordt 
onderbroken.

Het uitvoervolume van het externe apparaat dat is aangesloten op dit instrument is 
te laag, waardoor het geluid wordt afgekapt via de noisegate nadat het in het 
instrument is ingevoerd.

• Verhoog het uitvoervolume van het externe apparaat. Het volumeniveau dat via 
de luidsprekers van dit instrument wordt gereproduceerd, kunt u aanpassen met 
de [MASTER VOLUME]-regelaar.

• Schakel de noisegate uit (pagina 41).

Het demperpedaal werkt niet.
Het pedaalsnoer is mogelijk niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat het 
pedaalsnoer stevig en correct in de pedaalaansluiting is gestoken (pagina 51).

Het USB-flashstation reageert 
niet meer (is gestopt).

• Koppel het USB-flashstation los en sluit het opnieuw op het instrument aan.
• Het USB-flashstation is niet compatibel met het instrument. Gebruik alleen 

USB-flashstations waarvan de compatibiliteit door Yamaha is bevestigd 
(pagina 36).

Er is mechanische ruis te horen 
tijdens het spelen.

Het toetsenbordmechanisme van dit instrument simuleert het 
toetsenbordmechanisme van een echte piano. Op een piano is ook mechanische 
ruis te horen.
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Lijst met vooraf ingestelde songs

Display Songmodus Componist

P.01 Prelude op.3-2, Morceaux de fantaisie S.Rakhmaninov

P.02 Mädchens Wünsch, 6 Chants polonaise F.Liszt

P.03 Sonate für Klavier Nr.14 “Mondschein”, op.27-2 L.v.Beethoven

P.04 Sonate für Klavier Nr.5, K.283 W.A.Mozart

P.05 Nocturne, op.9-1 F.F.Chopin

P.06 Sonate, K.380, L.23 D.Scarlatti

P.07 Valse, op.69-2 F.F.Chopin

P.08 Aria, Goldberg-Variationen, BWV.988 J.S.Bach

P.09 Fantaisie-Impromptu F.F.Chopin

P.10 Clair de lune C.A.Debussy
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Het instrument monteren

Neem contact op met een officiële AvantGrand-dealer wanneer u het instrument monteert.

VOORZICHTIG
• Let erop dat u geen onderdelen door elkaar haalt en zorg ervoor dat alle onderdelen in de juiste richting worden geplaatst. 

Houd bij de montage de onderstaande volgorde aan.
• De montage moet door ten minste drie personen worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat u de juiste maat schroeven gebruikt, zoals hieronder aangegeven. Gebruik van verkeerde schroeven kan het 

instrument beschadigen.
• Zorg ervoor dat u alle schroeven stevig vastdraait bij het voltooien van de montage van elk onderdeel.
• Voor de demontage draait u de onderstaande volgorde om.

1 Verwijder de onderdelen en verzamel ze 
voor de montage.
1-1 Haal de hieronder weergegeven onderdelen uit 

de kleine doos.

1-2 Zet de grote doos rechtop met de juiste zijde 
naar boven.

1-3 Snijd de riemen door.
1-4 Verwijder de wanden.

Zorg dat u een kruiskopschroevendraaier (+) van het 
juiste formaat bij de hand hebt.

VOORZICHTIG
Leg het instrument niet ondersteboven op de vloer.

Fout

Poten Bouten (17 stuks)

Voor 
(L)

Achter Voor 
(R)

Pedaal

Schroeven (4 stuks)

Pedaalstangen (2 stuks) Netsnoer

Kabelhouders (3 stuks) Moersleutel

(om bouten vast te 
draaien)

Deze zijde beneden
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2 Bevestig en draai de rechter voorpoot en 
de achterpoot goed vast met de bouten.

VOORZICHTIG
Als het instrument rechtop staat (zoals in de bovenstaande 
afbeelding), moet u ervoor zorgen dat het instrument niet 
omvalt, omdat het onstabiel is in deze positie.

3 Leg een deken ter hoogte van de 
linkerhoek.

4 Zet de piano rechtop.

5 Bevestig en draai de linker voorpoot 
goed vast met de bouten terwijl u de 
piano stevig vasthoudt.

VOORZICHTIG
Houd niet het bedieningspaneel vast. Als u te grote 
krachten uitoefent op het paneel, kan dat tot 
beschadiging van het instrument leiden.

6 Bevestig de pedaalstangen.
Zoek de boorgaten met schroefdraad aan de 
onderkant van het instrument en draai de schroeven 
goed vast om de stangen te bevestigen.

7 Bevestig het pedaal.
Steek de pedaalstangen in de uitsparingen in de 
pedalenconsole en zorg ervoor dat ze goed passen. 
Draai vervolgens de schroeven vast om het pedaal 
te bevestigen.

×6

×5

×6
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8 Sluit het pedaalsnoer aan.
8-1 Zorg ervoor dat het pedaalsnoer in de kabelhouder 

is geklikt.
8-2 Steek de stekker van het pedaalsnoer in de 

pedaalaansluiting.

9 Sluit het netsnoer aan.
9-1 Stel de voltageschakelaar in en steek de netsnoerstekker in de [AC IN]-aansluiting van de piano.
9-2 Bevestig de kabelhouders op het instrument en klik het netsnoer vast in de houder.

VOORZICHTIG
Als het hoofdapparaat een krakend geluid maakt of wankel aanvoelt als u op het toetsenbord speelt, raadpleeg dan de 
montageschema's en draai alle schroeven steviger aan.

Voltageschakelaar
Controleer de instelling van de voltageschakelaar (indien aanwezig) voordat u het netsnoer aansluit. Gebruik een 
platkopschroevendraaier om de schakelaar op het juiste voltage (110, 127, 220 of 240 V) voor uw land te zetten 
door de schakelaar te draaien totdat het juiste voltage bij het pijltje verschijnt. De voltageschakelaar staat bij 
verzending vanuit de fabriek op 240 V. Steek, nadat het juiste voltage is geselecteerd, het netsnoer in de AC IN-
aansluiting en in het stopcontact. In sommige landen wordt mogelijk een stekkeradapter meegeleverd zodat de 
stekker op uw stopcontact kan worden aangesloten.

WAARSCHUWING
Een foutief ingestelde netspanning kan ernstige schade toebrengen aan het instrument of resulteren in een onjuiste 
werking van het instrument.

Controleer na het monteren de onderstaande punten.
Zijn er onderdelen overgebleven? 
 Loop de montage-instructies nog eens door en herstel eventuele fouten.
Staat het instrument niet in de weg van deuren en/of andere beweegbare voorwerpen?
 Verplaats het instrument naar een geschikte locatie.
Maakt het instrument een rammelend geluid als u het beweegt?
 Draai alle schroeven stevig vast.
Is het netsnoer correct aangesloten?
 Controleer de verbindingen.
Is het pedaal onstabiel? 
 Draai de schroeven van de pedaalstangen los en draai de schroeven daarna opnieuw vast terwijl u de stangen in de 

richting van het pedaal duwt.

(linksonder gezien vanaf de 
voorzijde)

Voltage-
schakelaar

[AC IN]-aansluiting 
(pagina 10)
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Specificaties

* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de handleiding werd gepubliceerd. Voor de meest recente 
handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden. Aangezien specificaties, apparatuur en 
afzonderlijk verkochte accessoires kunnen verschillen per gebied, kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier. 

Productnaam Hybride piano

Grootte/gewicht

Breedte 1481 mm
Hoogte [vleugelklep omhoog] 1014 mm (1734 mm)
Diepte 1195 mm
Gewicht 199 kg

Bedieningsinterface

Toetsenbord

Aantal toetsen 88 (A-1 – C7)
Wit Ivoriet
Zwart Fenolhars
Aanslaggevoeligheid Hard/Medium/Soft/Fixed

Sensorsysteem
Hamersensoren Contactloze glasvezel
Toetssensoren Contactloze glasvezel

Pedaal
Aantal pedalen 3
Functies Demper (met half-pedaaleffect), sostenuto, soft
Type Gespecialiseerd vleugelpedaal voor AvantGrand

Tactile Response System (TRS) Ja

Kast
Toetsenklep Ja
Muziekstandaard Ja (instelbare hoek)

Voices

Toongeneratie
Pianogeluid Ruimtelijke akoestische sampling
Binauraal samplen Ja (alleen voice CFX Grand)

Piano-effect
VRM Ja
Toets-los-samples Ja
Smooth Release Ja

Polyfonie Aantal polyfonie (max.) 256
Voorinstelling Aantal voices 10

Effecten Typen

Reverb Ja
Helderheid 5
Intelligente akoestische regeling (IAC) Ja
Stereofonische optimizer Ja

Songs (MIDI)

Voorinstelling Aantal vooraf ingestelde songs 10 vooraf ingestelde songs, 10 voicedemosongs

Opnemen
Aantal songs 10
Aantal tracks 1
Datacapaciteit ca. 550 kB/song

Indeling
Afspelen SMF (indeling 0, 1)
Opnemen SMF (indeling 0)

Opnemen/afspelen 
(audio)

Opnametijd (max.) 80 minuten/song

Indeling 
Afspelen WAV (44,1 kHz, 16 bits, stereo)
Opnemen WAV (44,1 kHz, 16 bits, stereo)

Functies Algemene 
functies

Metronoom Ja
Tempobereik 5 – 500
Transponeren -6 – 0 – +6
Stemmen 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz 
Toonladdertypen 7 typen

Opslag en 
aansluitingen

Opslag
Intern geheugen ca. 1,4 MB
Externe stations USB-flashstation

Aansluitingen

Hoofdtelefoon Standaard stereohoofdtelefoonaansluiting (x 2)
MIDI IN/OUT
AUX IN Stereo mini

AUX OUT [L/L+R] [R] (standaardtelefoonaansluiting, 
ongebalanceerd)

OUTPUT [L] [R] (XLR-aansluiting, gebalanceerd)
USB TO DEVICE Ja
USB TO HOST Ja

Geluidssysteem

Ruimtelijk akoestisch luidsprekersysteem Ja
Versterkers 80 W x 2 + 45 W x 4 + 35 W x 5 + 25 W x 4
Luidsprekers (16 cm + 13 cm + 2,5 cm) x 4
Akoestische optimizer Ja
Klankbodem Ja

Spanningsvoorziening Automatisch uitschakelen Ja

Meegeleverde accessoires

Gebruikershandleiding (dit boek)
Netsnoer
Garantie*

Vilten toetsenklep
Bank*

Online Member Product Registration (Online 
productregistratie)

*Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem 
hiervoor contact op met uw Yamaha-dealer.

Afzonderlijk verkrijgbare accessoires 
(Mogelijk niet verkrijgbaar in uw regio.)

Hoofdtelefoon (HPH-50/HPH-100/HPH-150)
Draadloze MIDI-adapter (MD-BT01/UD-BT01)
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A
Aanslaggevoeligheid ..................24
Aansluitingen .............................41
AC IN ....................................10, 14
Accessoires ...................................9
Afspelen (alle) ............................32
Afspelen (audiosong) .................32
Afspelen (demosong) .................21
Afspelen (MIDI-song) ...............32
Afspelen (vooraf ingestelde 
song) ............................................32
Afspelen (willekeurig) ...............32
Audio-opname ............................34
Audiosong ...................................31
Automatisch uitschakelen .........16
AUX IN .......................................41
AUX OUT ..................................42

B
Back-up .......................................40
Beknopte handleiding ................54
Berichtenlijst ..............................46
Binauraal samplen .....................18

C
Computer ....................................43
Computer-related Operations 
(Computergerelateerde 
handelingen) .................................9

D
Data-indeling ..............................31
Demosong ...................................21
Demperresonantie, diepte ..........26
Display ........................................11

E
Externe song ...............................31

F
Formatteren (USB-flashstation) .... 37

G
Gebruikerssong ..........................31
Grondtoon ...................................30

H
Half-pedaal .................................19
Helderheid ..................................27

Hoofdtelefoon ............................18
Hz (Hertz) ...................................29

I
Initialisatie ..................................40
Intelligente akoestische 
regeling (IAC) ............................17
iPhone/iPad .................................43
iPhone/iPad Connection Manual 
(Handleiding voor het aansluiten 
van een iPhone/iPad) ...................9

K
Klep .............................................13
Klepsteun ....................................13
Kopiëren ......................................38

L
Lijst met demosongs ..................21
Lijst met songcategorieën ..........31
Lijst met vooraf ingestelde 
songs ............................................48
Lokale besturing .........................45

M
Mastervolume .............................17
Metronoom .................................22
MIDI ............................................44
MIDI Basics (MIDI-
basiskennis) ..................................9
MIDI Reference (MIDI-
naslaginformatie) .........................9
MIDI-opname .............................34
MIDI-song ..................................31
Montage ......................................49
Muziekstandaard ........................12

N
Noisegate ....................................41

O
Opnemen .....................................34
OUTPUT ....................................42

P
Pedaal ..........................................19
Problemen oplossen ...................47

R
Reverb ........................................ 27

S
Snaarresonantie, diepte ............. 26
Snel vooruitspoelen ................... 33
Song ............................................ 31
Spanning .............................. 14–15
Specificaties ............................... 52
Stemmen .................................... 29
Stemschaal ................................. 30
Stereofonische optimizer .......... 18

T
Tactile Response System .......... 25
Tekencode .................................. 33
Tel ............................................... 22
Tempo ......................................... 23
Terugspoelen .............................. 33
Toetsenklep ................................ 12
Toonhoogte ................................ 28
Transponeren ............................. 28
TRS ............................................ 25

U
USB TO DEVICE ..................... 36
USB TO HOST ......................... 43
USB-flashstation ....................... 36

V
Verwijderen ................................ 39
Vibratie ....................................... 25
Virtual Resonance Modeling .... 26
Voice ........................................... 20
Voicedemosong ......................... 21
Voicelijst .................................... 20
Volume (audiosongs) ................ 33
Volume (AUX OUT/
OUTPUT) .................................. 43
Volume (mastervolume) ........... 17
Volume (Metronoomvolume) ... 22
VRM ........................................... 26

Index
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SBELANGRIJK – Controleer uw spanningsvoorziening –
Controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat 
op het naamplaatje staat dat u kunt vinden op het onderpaneel. 
In sommige gebieden is het instrument voorzien van een 
voltageschakelaar aan de onderkant, bij de netsnoeraansluiting. 
Zorg ervoor dat de voltageschakelaar is ingesteld op het juiste 
voltage. De voltageschakelaar staat bij verzending vanuit de 
fabriek op 240 V. U kunt de instelling wijzigen met een 
platkopschroevendraaier. Hiervoor draait u de schakelaar totdat 
het juiste voltage bij het pijltje verschijnt.

Lees de 'VOORZORGSMAATREGELEN' op pagina 5 en 6 
voordat u dit instrument in gebruik neemt.
Neem contact op met een officiële AvantGrand-dealer wanneer 
u het instrument monteert. (Raadpleeg de montage-instructies 
aan het eind van deze handleiding.)

VIGTIGT – Kontrollér din strømforsyning –
Kontrollér, at den lokale netspænding svarer til den spænding, 
der er angivet på typeskiltet på bundpladen. I nogle områder kan 
instrumentet være leveret med en spændingsomskifter, der er 
placeret i bunden af hovedklaviaturenheden tæt på 
strømforsyningsledningen. Kontrollér, at spændingsomskifteren 
er indstillet til netspændingen i dit område. Omskifteren er 
indstillet til 240 V, når enheden leveres. Foretag indstillingen 
med en flad skruetrækker ved at dreje omskifteren, til den 
korrekte spænding står ud for pilen på panelet.

Læs "SIKKERHEDSFORSKRIFTER", side 5-6, før du tager 
instrumentet i brug.
Søg vejledning hos en kvalificeret AvantGrand-forhandler, når 
du samler enheden. (Se monteringsinstruktionen i slutningen af 
denne vejledning.)

VIKTIGT – Kontrollera strömförsörjningen –
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med det volttal 
som finns angivet på namnplåten på undersidan. I en del länder 
kan instrumentet vara försett med en spänningsomkopplare på 
undersidan av klaviaturdelen nära nätkabeln. Kontrollera att 
spänningsomkopplaren är inställd på det volttal som gäller i ditt 
område. Enheten levereras med spänningsomkopplaren inställd 
på 240 V. Om du måste ändra inställningen vrider du 
fingerskivan med hjälp av en spårskruvmejsel tills korrekt 
spänning visas bredvid pekaren på panelen.

Läs ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sid. 5-6 innan du börjar 
använda instrumentet.
Kontakta en auktoriserad AvantGrand-återförsäljare när du 
behöver montera eller transportera enheten (se 
monteringsanvisningen i slutet av den här bruksanvisningen).
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