
Упътване 

Item N. SD4902 

 

Основни функции:  
1. 49 стандартни клавиша 
2. 6 демо песни 
3. 16 тона 
4. 16 ритъма 
5. Вибрато (поддържащи) ехо ефекти 
6. Ритъм програмиране и възпроизвеждане на запис 
7. Единичен и ловък акорд, запълване, синхронизиране на акордите на клавишите. 
8. 2 функции за изучаване на музиката 
9. Микрофон с букса /110V-240V/. 

Клавиши:  

 
 

1. Бутон за включване 
2. Индикатор светлина 
3. 49 стандартни клавиша 
4. Дигитален дисплей 
5. V+( увеличаване на звука):  Когато натискате този бутон във всички демо звуци 

или само един демо звук ритъмът се забързва с 1 или 16 степени 
6. V-(намаляне на звука): Когато натискате този бутон във всички демо звуци или 

само един демо звук ритъмът се намаля с 1 или 16 степени 
7. Т+ ( ускоряване на темпото). Общо 32 скорости на темпо. 
8. Т- (намаляне на темпото) 
9. Бутон ‘’ stop’’- спира всички програми. 
10. Rhy. A/B: 16 вида ритъм по избор, натиснете бутона за да засвири 1 от 16-те 

ритъма. 
11. Tone A/B: 16 вида тонове по избор, натиснете бутона, след това кликнете на 49-

те стандартни клавиша (3), за да засвирят 1 от 16-те тона. 
12. Rec: Бутон за записване 



13. Play:  започнете да повтаряте срички (произнасяйте като кликате на 47 
стандартни клавиша), ще се запишат след като натиснете R-Play бутона ( може 
да се използва само ако записът е бил ефектен). 

14. Dr/T (Drum/Tone)-бутон за избор на звук или барабан.  
15. Dr0/00-Dr7/07: 8 ударни и 8 тона по избор директно, когато стартирате йониката, 

системата ще е на режим ударни инструменти. 
16. 8 ритъма по избор, всеки бутон съответсва на определен ритъм. 
17. Demo one:  Натиснете този бутон да засвири една демо песен и превключете 

към друга песен след като натиснете повторно този бутон. Общо са 6 демо 
песни. 

18. Demo all: Натиснете този бутон да засвирят всички демо песни подред. Общо са 
6 демо песни. 

19. Prog: Бутон за програмиране на звука. Този бутон трябва да си взаймодейства с 
бутон PLAY. Когато натиснете prog бутона, системата ще запише натискането на 
удара от потребителя. 

20. OKON: Бутон за обучение (урок).  В режим ONE KEY, когато натискате бутона за 
първи път. В този режим натиснете които и да е от стандартните 47 клавиша, 
системата ще изведе съответстващия главен кантус на тази песен. В режим ONE 
NOTE когато натискате повторно този бутон (тренировъчен режим), в този 
режим, ако кликнете на клавишите (54 стандартни клавиша) от дясно, 
придружаващия кантус ще бъде заместен от музикалната скала, която вие ще 
изсвирите. Ако това не се случи, ще чуете звук ‘Cha’, които ще ви напомни, че сте 
кликнали неправилно. 

21. Se (Sound Effect): 3 вида звукови ефекти (Вибрато/Състейн/Ехо ефект), звуците на 
клавишите (само за 47 стандартни клавиша), ще се сменят (като Вибрато, 
Състейн, Ехо ефект), след като натиснете този бутон. Когато натиснете веднъж 
този бутон ще влезе в режим Състейн, натиснете го повторно и ще сте в режим 
вибрация, трети път-режим еко. 

22. Si/Fi: (единичен акорд - фон/ акорд, възпроизведен като се натискат клавишите с 
пръсти)- Бутон Single/Finger Акорд . Когато натиснете бутона за първи път, сте в 
Single акорд, когато натиснете още веднъж бутона, сте в Finger акорд. Стартира, 
който и да е от 16-те ритъма (бутон RhyA/RhyB), след това изберете Single или 
Finger Акорд. Системата ще изведе съответния акорд, придружен от сричките, 
когато кликнете върху клавишите (49 стандартни клавиша) 

23. Sync: Функции за синхронизиране на ритъма (всеки може да въздейства в ритъм 
режим или в режим акорд). Натиснете този бутон, след стартиране на всеки 
ритъм. Ритъмът, ще бъде съпроводен от музикална скала като натиснете 
бутоните (49 стандартни клавиша). 

24. Fillin: вмъкнете ритъм функция. Натиснете този бутон след стартиране на всеки 
ритъм, може да вмъкнете текущ ритъм и да възпроизведете ритъма след 
завършване на текущия ритъм. 


