
Дигитално пиано CLP-265 GP - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ 
 

1) (POWER) превключвател – за вкл/изкл.на захранванетео 
2) (MASTER VOLUME) плъзгач – за регулиране силата на звука 
3) (DEMO) бутон – за плейбек демонстрация на звук 
4) (TRANSPOSE) бутон – за промяна на височината на звука 
5)  (REC) бутон – за запис на изпълнението ви 
6) (RIGHT), (LEFT) бутони  - за вкл/изкл.на дясна и лява ръка партия 
7) (PLAY/PAUSE), (STOP) бутони – за плейбек на програмирани, 

записани или други музикални изпълнения 
8) (SONG SELECT) бутон – за избор на песен 
9) (TEMPO/FUNCTION#) бутон – за промяна на темпото на песента и 

избор на други полезни функции 
10) (METRONOME) бутон – за използване на метронома 
11) DISPLAY Внимание! Не изключвайте захранването докато на 

дисплей има мигащи тирета (което означава, че даден процес се 
изпълнява); това може унищожи информацията. 

12) (-/NO) / (+/YES) бутони – за избор на стойности или работа с 
файлове 

13) VOICE group бутони – за избор на звук 
14) (BRILLIANCE), (REVERB), (EFFECT) бутони – за настройка на 

чистотата на звука и добавяне на ефекти 
15) (TOUCH) бутон – за фина настройка на чувствителността на допир 

на клавиатурата 
16) AUX OUT (L) (R) (LEVEL FIXED) конектори – за изход на звука на 

пианото към външна аудио система, или за свързване към друго 
устройство за запис на изпълнението ви. 

17) AUX IN (L/L+R) (R) конектори – за свързване на външен тон 
генератор, което ви позволява да свирите звук от това устройство 
чрез вградената звукова система и колонките на вашето пиано 

18) USB (TO HOST) изход – за свързване на инструмента към компютър 
и трансфер на Midi информация между компютъра и пианото 

19) MIDI (IN) (OUT) (THRU) изходи – за свързване на външни Midi 
устройства и ползване на техните функции 

20) (PHONES) конектори – за свързване на стандартни стерео слушалки;  
21) PEDALS - за възпроизвеждане на редица експресивни ефекти, 

подобни на тези, възпроизвеждани от педалите на акустично пиано; 
на левия педал може да зададете допълнителни функции. 

 
Преди да използвате пианото 

Капак на клавиатурата 
За да отворите капака, повдигнете го леко; след това го плъзнете, докато се 
отвори напълно.  



Когато искате да го затворите – придърпайте към себе си капака и внимателно 
го накланяйте надолу, докато покрие клавиатурата.  
Нотен пулт 
За да отворите нотния пулт: 1) издърпайте го нагоре и към себе си, доколкото 
ви позволи; 2) натиснете надолу двете метални подпори, разположени отляво и 
отдясно, на гърба на нотния пулт; 3) наклонете нотния пулт, така че да се опре 
върху металните подпори. 
За да го затворите: 1) издърпайте го към себе си; 2) вдигнете металните 
подпори; 3) внимателно го наклонете надолу, докато достигне първоначалната 
си позиция.  
Внимание! Не се опитвайте да използвате нотния пулт в полуизправена 
позиция. Когато го накланяте надолу, дръжте с двете си ръце, докато пулта 
легне добре в изходната си позиция.   
Музикални скоби – те служат за придържане на страниците на музикалните 
школи.  
Капак – как да го отворите: 1) повдигнете и задръжте дясната част на капака 
(погледнато от края на кийборда, на инструмента); 2) вдигнете подпората на 
капака и наклонете капака, така, че края на подпората да пасне на отвора в 
капака; как да го затворите: 1) хванете подпората и вдигнете капака; 2) 
задръжте капака вдигнат и свалете в изходна позиция подпората; 3) внимателно 
наклонете капака. 
 
Включване на захранването 
1. Свържете захранващия кабел; единият му край към конектора AC INLET на 

пианото, а другия към ел.мрежата. Понякога е препоръчително да 
използвате АС адаптер.  
Внимание! Уверете се, че вашето пиано може да работи при напрежението, 
използвано в областта, където живеете (напрежението, при което може да 
работи инструмента, можете да видите на табелката, разположена на 
долната част на панела). Проверете дали сте задали правилно работно 
напрежение на ключа за избор на напрежението. Свързване на инструмента 
към неподходящо напрежение може да причини сериозни повреди, както и 
да предизвика електрошок. Използвайте само АС кабела, предоставен ви с 
инструмента. В случай, че този кабел бъде загубен или повреден, свържете 
се с местния дистрибутор на Ямаха, за да го подмените. Не се опитвайте да 
модифицирате кабела, предоставен ви с пианото; ако той не пасва на изхода 
на ел.мрежата, с който разполагате, потърсете помощ от квалифициран 
електротехник. 

2. Натиснете бутона (POWER), за да включите захранването. Дисплея 
(разположен в средата на лицевия панел) и индикатора (който се намира в 
левия край на клавиатурата) светват. Когато искате да изключите 
захранването, натиснете отново бутона (POWER). Дисплея и индикатора ще 
изгаснат. (Забележка: Ако затворите капака на клавиатурата, без да 
изключите захранването, индикатора на захранването ще продължи да 
свети, което означава, че захранване все още се подава към пианото).  

 



Настройка на силата на звука 
Пъвоначално настройте плъзгача (MASTER VOLUME) на позиция, 
приблизително на еднакво разстояние от „MIN” и „MAX”; след като започнете 
да свирите регулирайте силата на звука според предпочитанията си.  
Внимание! Не използвате пианото продължително време при висока сила на 
звука. По този начин можете да увредите слуха си.  
 
Плъзгача MASTER VOLUME можете да използвате за регулиране на силата на 
звука на кийборда, нивото на изходящия сигнал при конектора (PHONES) и 
нивото на входящия сигнал при конектора AUX IN.  
 
Използване на слушалки (допълнителни) 
Свържете чифт слушалки към един от конекторите (PHONES). Разполагате с 
два такива конектора.   
Използване на кука за слушалки – включена към аксесоарите на вашето 
пиано и ви дава възможност да окачите слушалките си на нея; за инсталирането 
й използвайте приложените два винта (4х10мм). 
 

 
СЛУШАНЕ НА ДЕМО МЕЛОДИИ 

Инструмента предлага Демонстрационни мелодии.  
 
1. Натиснете бутон (POWER), за да включите захранването; при включено захранване 

един от светдиодните индикатори на бутоните за звук ще светне; първоначалната 
настройка на плъзгача (Master Volume) e на средна позиция (между позиция „мин” и 
позиция „макс”); след като започнете да свирите, регулирайте силата на звука според 
предпочитанията си.   

2. Натиснете бутон (DEMO), за да активирате режим плейбек на демонстрационните 
песни. Индикаторите на Звук бутоните ще светват последователно един след друг.  

3. Натиснете един от звук бутоните, за да стартирате плейбек на всички песни, като 
започнете от демо мелодията за съответния звук.  (Ако вместо Звук бутон, натиснете 
бутон SONG (PLAY/PAUSE), ще започне плейбек на демо мелодия Grand piano 
1/роял).  

4. За да спрете плейбек изпълнението и да излезете от режим Демо, натиснете бутон 
(DEMO) или бутон SONG (STOP). 

 
Забележка: Не можете да използвате режима Демо, ако е активна функцията: Запис на 
песен на потребител.  Не можете да регулирате темпото на демо песните. В режим Демо 
не можете да използвате фунциите: анулиране на партия и А-В повторение.  
 

Слушане на 50те вградени в пианото песни 
Clavinova пианото ви предлага 50 вградени песни. Можете да ги слушате и да се 
обучавате с тях. Обърнете внимание на „50те хита за пиано”, за които има приложени и 
нотации.  
 



1. Активиране на режима Програмирани песни. Натиснете бутона (SONG SELECT) 
няколко пъти, докато светне индикатор „PRESET”.  

2. Свирете една от 50 програмирани песни.  
2-1 За да изберете номер на желана от вас мелодия, използвайте бутоните (-/NO), 

(+/YES); номера на избраната мелодия ще се появи на светодиодния индикатор. 
1-50: изберете програмирана песен и свирете само нея; 
ALL: свирете последователно всички програмирани песни; 
Rnd: свирете всички програмирани песни, при произволно избиране на номера 
песни 

2-2 За да стартирате плейбека, натиснете бутон SONG (PLAY/PAUSE). Използвайте 
плъзгача (Master Volume), за да регулирате силата на звука. Можете да 
използвате бутоните (TEMPO/FUNCTION#▼▲), за да регулирате темпото на 
плейбек изпълнението. За да върнете първоначалната настройка на темпото, 
натиснете едновременно бутоните (▼) и (▲).  

3. Спрете плейбек изпълнението. Плейбека ще спре автоматично, щом и последната от 
програмираните песни свърши. Ако желаете да го спрете по време на изпълнението, 
натиснете бутон  SONG (PLAY/PAUSE).  

4. Излезте от режима Програмирани песни като натиснете бутон (SONG SELECT). 
Индикаторът изгасва и инструмента се връща към нормален режим на работа.  

 
Забележка: Режимът Програмирани песни не може да бъде активиран, когато 
инструмента е в режим на работа Демо Песни, по време на плейбек на песен или запис 
на песен на потребител.  
Терминология: С „Песен” се означава информацията за изпълнение на инструмента. 
Термина включва демонстрационни мелодии и програмирани пиано мелодии.  
Съвети: Можете да свирите на кийборда по време на плейбек на програмирана песен, 
като можете да смените звука на изпълнението.  
 
Практикуване  партия за една ръка с 50 програмирани песни (Функцията 
Анулиране на партия) 
Програмираните песни имат отделни партии за лява и дясна ръка, разположени на 
отделни части. Вие можете да активирате и деактивирате партиите, за да практикувате 
на кийборда. Партията за дясна ръка се изпълнява от (RIGHT), а партията за лява ръка от 
(LEFT). (Забележка: Функцията Анулиране на партия не може да бъде активирана по 
време на “All” и “rnd” плейбек).  
 
1. След като сте избрали вече песента, с която искате да се упражнявате, натиснете 

бутон (RIGHT) или бутон (LEFT), за да деактивирате съответната партия. 
(Забележка: партиите могат да бъдат активирани/деактивирани и по време на 
плейбека). Отначало, когато изберете песен, светват и двата индикатора (RIGHT) и 
(LEFT), което означава, че и двете партии са активни. При натискане на един от 
бутоните, вие деактивирате дадена партия и съответния индикатор изгасва.  

2. Натиснете бутон SONG (PLAY/PAUSE), за да стартирате плейбека. Свирете на 
кийборда партията, която избрахте да анулирате.  

 



Автоматично стартиране на плейбека, когато започнете да свирите на кийборда 
(Функцията Синхро Старт) 
Когато е активирана фунцията Synchro Start, плейбека на избраната от вас програмирана 
песен ще стартира автоматично, щом вие започнете да свирите на кийборда. За да 
активирате функцията, натиснете бутон SONG (STOP), като едновременно с това 
натиснете и бутона (PLAY/PAUSE). (Ако искате да деактивирате функцията, повторете 
операцията).  
Ляв педал с настройка Свирене/Пауза 
Левият педал може да бъде настроен да стартира и спира плейбек изпълнението на 
програмирана песен; това става с функцията „Left Pedal Mode”.  
 
3. Спиране на плейбека. При завършване на дадена песен, плейбека автоматично спира 

и пианото се връща към началото на песента. Ако искате да спрете плейбека по 
време на изпълнението на песен, натиснете бутона  SONG (STOP). Ако искате да 
направите пауза в плейбек изпълнението, натиснете бутона SONG (PLAY/PAUSE).  

 
Функцията А-В repeat (А-В повторение) при 50 Програмирани песни 
Тази функция ви позволява да зададете повтаряне на определена фраза при 
изпълнение на програмирана песен. Заедно с функцията за Анулиране на партия, 
функцията А-В повторение ви дава една чудесна възможност да упражнявате 
трудните за вас фрази.  
 

1. Определете началната точка (А) и крайната точка (В) на фразата, която 
искате да упражнявате и започнете упражнението. Изберете програмирана 
песен и започнете да я свирите; след това натиснете бутон 
(TEMPO/FUNCTION#) в началото на фразата, която искате да се повтаря; 
това определя точката А и на екрана се появява (А-); за да определите и 
точката В, натиснете втори път бутона (TEMPO/FUNCTION#) в края на 
фразата; на екрана ще се изпише (А-b); Ще започне повтаряне на 
определената фраза (от точка А до точка В).  
Забележка:  
Фунцкията А-В повторение не може да бъде активирана при плейбек “All” и 
“rnd”. 
Ако искате да изберете за точка А началото на песента, натиснете бутона 
(TEMPO/FUNCTION#) преди стартирането на плейбека. За да определите 
точка В в края на песента, определете точката А и изчакайте песента да 
свърши до край.  
 

2. Натиснете бутона SONG (STOP), за да спрете плейбека. Повторението на 
фразата А-В ще започне отново, ако натиснете бутон SONG 
(PLAY/PAUSE). За да деактивирате фунцията повторение на фраза, 
натиснете бутона (TEMPO/FUNCTION#).  

Забележка: точките А и В автоматично биват анулирани, при избиране на нова 
песен.  

 
СВИРЕНЕ С РАЗЛИЧНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЗВУЦИ 



 
Избор и свирене на звук 
Изберете звук, като натиснете един от звук бутоните. Регулирайте силата на звука с 
плъзгача (Master Volume).  
Съвет: Можете да регулирате силата на звука като променяте силата, която прилагате 
при натискане на клавишите.  
 
Използване на Педалите 
Пианото разполага с три крачни педала, които възпроизвеждат редица ефекти, подобни 
на тези, възпроизвеждани от акустично пиано.  
 
Damper (Right) Pedal – Демпфер (Десен) педал 
Фунцията му е същата като при акустичното пиано. Когато натиснете демпфер педала, 
вие задържате звученете на нотите. При отпускането му, задържаните ноти биват 
спрени. Ефекта на „half-pedal” ви позволява да използвате демпфер педала, за да 
създадет частично задържане на нотите, в зависимост от това колко надолу натискате 
педала. 
Sostenuto (Center) Pedal – Состенюто (Среден) педал 
Ако свирите нота или акорд на кийборда и натиснете този педал, нотите ще бъдат 
задържани докато държите натиснат педала, но всички ноти, изсвирени след това, няма 
да бъдат повлияни.  
Soft (Left) Pedal – Софт (Ляв) Педал  
Този педал намалява звука и променя слабо тембъра на нотите, които свирите; 
действието му е валидно докато е натиснат; педала няма да повлияе на нотите, които 
вече се свирят по време на натискането му. На този педал можете да зададете да оперира 
като бутона Song Play/Pause или функцията Вариация, като използвате “Left Pedal Mode” 
функция.  
 

Добавяне на ефекти към звученето 
 
(BRILLIANCE/КОЛОРИТНОСТ) 
Използвайте този контролер, когато искате да промените тембъра или тоналността на 
звука. Възможни типове колоритност: 
BRIGHT: чист тон 
NORMAL: стандартен тон 
MELLOW: тих и мек тон 
 
За да изберете тип колоритност, натиснете бутон (BRILLIANCE) няколко пъти, докато 
индикатора, съответстващ на търсения от вас тип колоритност светне. Можете да 
избирате между пет типа колоритност. Когато светят два съседни индикатора, вие сте 
избрали типа колоритност, който се намира между двата, чийто индикатори светят.  
Обикновено настройката е тип Normal. Когато изберете настройка тип Bright, общото 
звучене на пианото ще бъде малко по-високо.  
 
(REVERB/РЕВЕРБЕРАЦИЯ) 



Този контролер ви дава възможност да избирате измежду различни цифрови ефекти 
реверберация, които да използвате за придаване на по-голяма дълбочина и 
експресивност на звука.  
 
OFF: когато не е избран ефект реверберация, не свети нито един индикатор REVERB.  
ROOM: тази настройка придава продължителен ефект реверберация към звука, като 
наподобява акустиката, която бихте постигнали в стая. 
HALL 1: този ефект симулира естествена реверберация в условията на малка концертна 
зала. 
HALL 2: този ефект симулира естествена реверберация в условият на голяма концертна 
зала 
STAGE: симулира реверберация в условията на сценично изпълнение.  
 
Бележка: Типа реверберация, по подразбиране, както и настройката за дълбочина, са 
различни за различните звуци.  
 
Като натискате няколко пъти бутона (REVERB) вие активирате и деактивирате 
фунцкията. Всеки път, когато натиснете бутона, индикаторите светват последователно. 
Когато индикаторите не светят, не се възпроизвежда ефект.  
 
Настройка на дълбочината на реверберацията 
Можете да настройвате дълбочината на реверберацията с помощта на бутоните (-/NO) 
(+/YES), докато държите натиснат бутон (REVERB). Тя варира в диапазон от 0 (няма 
приложен ефект) до 20 (максимална дълбочина на ефекта). Когато натиснете бутон 
(REVERB) можете да видите на светлинния индикатор избраната към момента 
настройка.  
 
(EFFECT) 
Бутонът (EFFECT) ви дава възможност да избирате ефект, с който да придадете по-
голяма дълбочина и живост на вашия звук.  
 
OFF: не е избран ефект, не свети индикатор 
CHORUS: ефект на трептене и разширяване на звука 
PHASER: ефект на удължаване на звука 
TREMOLO: тремоло ефект 
ROTARY SP: ефект вибрато 
 
За да изберете определен тип ефект, натискайте няколко пъти бутона (EFFECT), докато 
индикатора, съответстващ на избрания от вас ефект, светне. Когато нито един от 
индикаторите не свети, няма избран ефект. Можете да регулирате дълбочината на 
избрания ефект като държите натиснат бутон (EFFECT) и натискате един от бутоните (-
/NO) и (+/YES). Тя варира в диапазон от 0 до 20. За различните звуци, настройката за 
дълбочина на ефект по подразбиране е различна.  
 
Чувствителност при допир (TOUCH) 



Можете да избирате измежду различни варианти на чувствителност на кийборда – 
HARD, MEDIUM, SOFT или FIXED – така че да съответства на различните стилове и 
предпочитания. 
 
HARD: изисква да натискате клавишите силно, за да получите максимално висок звук; 
MEDIUM: почти стандартен тип настройка на чувствителността на кийборда; 
SOFT: позволява да възпроизведете максимално силен звук при леко натискане на 
клавишите; 
FIXED: всички ноти се възпроизвеждат с еднаква сила на звука, без значение каква сила 
прилагате, за да натискате клавишите; 
Обикновено настройката е тип Medium.  
 
За да изберете желания от вас тип чувствителност, натиснете няколко пъти бутона 
(TOUCH), докато светне индикатора на съответния тип. Ако нито един индикатор не 
свети, значи сте избрали типа “FIXED”.  
Можете да промените силата на звука, при избран тип чувствителност – “FIXED”. За 
целта, докато държите натиснат бутона (TOUCH), използвайте бутоните (-/NO) и 
(+/YES), за да регулирате силата на звука. Зададената към момента настройка на силата 
на звука се появява на екрана. Тя варира в диапазон от 1 до 127, като настройката по 
подразбиран е 64.  
 
Транспониране (TRANSPOSE) 
Функцията Транспониране позволява да променяте височината на звука на целия 
кийборд, постъпателно на полутонове. Например: ако вие изберете за настройка на 
Транспониране „5”, когато натиснете клавиш До, ще възпроизведете нота Фа. Тоест ако 
свирите песен в До мажор, пианото ще я възпроизведе във Фа мажор.  
 
Докато държите натиснат бутона (TRANSPOSE), използвайте бутоните (-/NO) и 
(+/YES), за да намалявате или увеличавате стойността, зададена на функцията 
Транспониране. Можете да видите на екрана избраната към момента стойност на 
транспониране, като натиснете бутон (TRASNPOSE). Зададената по подразбиране 
стойност на функцията е „0”.  Когато е зададена настройка на транспониране, различна 
от „0”, индикатора на бутона (TRANSPOSE) свети. Диапазона на вариране на 
настройките е от -12 до 12 (-12= -12 полутона или една октава по-ниско; 12= 12 полутона 
или една октава по-високо).  
 
 
Свирене на два звука едновременно – (режим DUAL) 
Можете да свирите с два звука едновременно на кийборда. По този начин ще 
симулирате мелодия дует или комбиниране на два близки звука, с цел възпроизвеждане 
на по-плътен звук.  
 
За да активирате режим Dual, натиснете едновременно два звук бутона. Индикаторите на 
бутоните ще светнат. Съгласно номерацията по приоритет на различните звуци, звука с 
по-малка стойност на номера ще бъде възприет като Звук 1; докато другия звук ще бъде 
възприет като Звук 2.  



Забележка: Aко сте избрали да включите ефект Реверберация в режим Dual, типа 
реверберация, зададен за Звук 1 ще се възприема с приоритет пред този, избран за Звук 
2. Ако обаче, Реверберацията за Звук 1 е „0”, ще се смята за приоритетна Реверберацията 
за Звук 2. Ако сте избрали да използвате Effect в режим Dual, в зависимост от условията 
се определя и приоритета между избраните ефекти за различните звуци.  
 
За да деактивирате режима и да се върнете към нормален режим на работа, натиснете 
произволен звук бутон.  
 

Използване на Метронома 
Clavinova ви предлага да използвате вграден метроном (устройство, което ви 
помага да поддържате правилното темпо).  
 

1. Стартиране на метронома. За да включите звука на метронома, натиснете 
бутона METRONOME (ON/OFF). Темпото на метронома може да се 
регулира в диапазона от 32 до 280 такта/минута. За да извършите 
настройката, използвайте бутоните (TEMPO/FUNCTION# ▼▲), докато 
индикатора на бутон (TEMPO) от бутоните (TEMPO/FUNCTION# ▼▲) 
свети. Можете да зададете настройка на време за такта – Time signature; 
за целта натиснете и задръжте бутона METRONOME (ON/OFF), след което 
използвайте бутоните (-/NO) и (+/YES), за регулирате. Можете да изберете 
настройка за времето на такта – от 0 до 15. Докато държите натиснат бутона 
METRONOME (ON/OFF) ще видите на екрана избраната към момента 
настройка – Time signature.  

2. За да спрете метронома, натиснете отново бутона METRONOME 
(ON/OFF).  

 
ЗАПИСВАНЕ НА ВАШЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Вашето пиано CLP-265GP ви предлага двуканално устройство за запис на песни. 
Можете да запишете максимум три Песни на потребителя (U01-U03).   
Забележка: Можете да записвате вашето изпълнение (аудио информация) на 
касетофон или друго записващо устройство, като използвате конектора AUX OUT. 
 
Бърз запис на вашето изпълнение 
 
Този метод ви позволява да записвате изпълнението си, без да определяте частите 
за запис. По този начин изпълнението ви автоматично се записва върху дясната 
част. (забележка: не можете да правите запис, когато сте в режим на работа Demo 
Song). 
Внимание! Внимавайте да не изтриете записана песен: ако песента съдържа данни, 
индикатора за частта свети в зелено, когато избирате песен. Ако решите да правите 
запис върху канала, вие ще изтриете записаната преди това песен. 
 

1. Задаване на първоначални настройки. Преди да започнете запис, изберете 
звука, който желаете да записвате (или звуците, ако използвате режим на 



работа Dual). Можете да зададете настройки на темпото, реверберацията и 
други. Регулирайте силата на звука като използвате плъзгача (MASTER 
VOLUME).  

2. Активирайте режима Готовност за Запис като натиснете бутон (REC). С 
тази операция вие избирате автоматично свободна (незаписана) песен и 
активирате Дясната част за запис. Ако не разполагате със свободна песен, 
автоматично ще бъде избрана песен U01. Записът все още не е стартиран. На 
екрана ще можете да видите количеството свободна памет, което 
разполагате за записа. Индикаторът SONG (PLAY/PAUSE) ще мига в 
синхрон с избраното към момента темпо на Метронома. Можете да 
включите метронома и да регулирате темпото, като използвате бутоните 
(TEMPO/FUNCTION # ▼▲) (диапазон: от 32 до 280). Ако искате да 
деактивирате режим Запис, натиснете още веднъж бутон (REC).  

3. Започнете записа. Записа започва автоматично, щом вие започнете да 
свирите на кийборда или натиснете бутон SONG (PLAY/PAUSE). Мерната 
единица, избрана към момента, ще се появи на екрана, докато тече записа.  

4. Спрете записа. За целта натиснете или бутон (REC), или бутон SONG 
(STOP). Когато спрете записа, на екрана ще се появят тирета, които мигат в 
последователност, което означава, че информацията от записа се съхранява 
в паметта на инструмента. След като съхранението приключи, на екрана ще 
се появи името на песента. Индикатора на канала, върху който записвате, ще 
светне в зелено, което означава, че съдържа информация. (Режима Запис 
автоматично е деактивиран). (Забележка: Индикатора на канала, върху 
който записвате, ще започне да мига, в случай, че наличната памет за запис 
е почти запълнена. Ако това стане по време на записа, на екрана ще се появи 
съобщението “FUL” и записа ще спре автоматично; записаната до този 
момент информация, ще бъде запазена в паметта). 
Внимание! Докато на екрана виждате мигащи тирета, не изключвайте 
захранването. Това може да причини изтриване на цялата информация от 
песните.  

5. Плейбек на записаното изпълнение. Натиснете бутон SONG 
(PLAY/PAUSE), за да стартирате плейбек на записаното от вас изпълнение. 
Ако искате да спрете плейбека по време на песента, натиснете същия бутон 
още веднъж.  
 
Забележка: В случай, че сте стартирали запис като сте натиснали бутона 
SONG (PLAY/PAUSE) и по време на записа натиснете още веднъж същия 
бутон, вие ще спрете записа и ще изтриете цялата информация, записана до 
момента на избрания от вас канал.   
 
Повторен запис на вече записана песен 
Ако не сте останали доволни от направения запис, можете да го повторите. 
1. Изберете звук или звуци (както и други необходими настройки) за запис, 

ако това е необходимо.  
2. Отново активирайте режим Готовност за Запис. Натиснете бутон (REC). 

Индикатора на избрания канал ще свети в червено.  



 
Съвет: Ако искате да промените настройките за темпо, време за такта, тип 
реверберация или тип ефект докато тече запис на канал, направете го след 
като сте активирали режим Запис.  
Забележка: Не можете да направите повторен запис по средата на песен.  
 
Запис на канали RIGHT/LEFT. 
 
Забележка: индикаторите на бутоните за канали: 
- Не светят – когато на канала не се съдържа информация 
- Светят в зелено – когато канал съдържа информация 
- Светят в червено – канала е избран за запис 

 
1. Направете всички необходими, първоначални настройки за запис.  
2. Изберете песен за запис. Натиснете бутон (SONG SELECT), така че 

индикатора “USER” да свети; след това натиснете бутоните (-/NO) 
(+/YES), за да избирате песен.  

3. Активирайте режим Готовност за запис, като натиснете бутон (REC) и 
бутон (RIGHT)/(LEFT). Индикатора на избрания канал свети в червено. 
Но записа още не е стартиран.   

4. Стартиране и спиране на записа (по същия начин, както при по-горе 
описания метод на запис).   

 
Можете да промените първоначалните настройки (Информацията, която се 
записва преди началото на песента) 

1. Активирайте режим Запис и изберете канала, за който желаете да направите 
промени на първоначалните настройки. Индикатора ще свети в червено. (В 
случай, че два канала поделят еднакви данни, като променяте данните на 
единия, промените важат и за другия) 

2. Променяйте настройките като използвате Панел контролерите. Внимавайте 
и не натискайте бутона SONG (PLAY/PAUSE) или който и да е клавиш от 
кийборда, тъй като това би стартирало запис, като информацията, записана 
преди това на този канал ще бъде изтрита. (Забележка: Ако искате да 
анулирате направените промени в началните настройки, след точка 2. 
Изберете друг канал, след което излезте от режима като натиснете бутон 
(REC); ако промените важат за два канала, при анулирането им, те се 
анулират и за двата канала). 

3. За да излезете от режим Запис, натиснете бутон (REC).  
 
 

ПЛЕЙБЕК НА ПЕСНИ 
 
Плейбек на песни на потребител/песни от външни устройства 

1. Изберете желаната песен. Натиснете бутон (SONG SELECT) (индикатора 
USER светва). След това натиснете бутони (-/NO) (+/YES), за да изберете 
песен. Песните на потребителя се изписват на екрана като “Uxx”, докато 



песните от външни устройства като “xxx” (песни от външни устройства са 
например: песните, прехвърлени от компютър).  

2. Натиснете бутон SONG (PLAY/PAUSE), за да стартирате плейбека. По 
време на плейбека, на екрана ще виждате мерната единица, избрана към 
момента. Можете едновременно с плейбека да свирите на кийборда на 
вашето пиано. Можете да свирите с различен звук. Регулирайте силата на 
звука като използвате плъзгача (MASTER VOLUME). Регулирайте темпото 
с помощта на бутоните (TEMPO/FUNCTION#▼▲). 

3. Когато плейбека приключи, пианото автоматично спира изпълнението и се 
връща към началото на песента. Ако искате да спрете плейбека по средата 
на песента, натиснете бутон SONG (STOP). Можете да спрете временно 
изпълнението като натиснете бутон SONG (PLAY/PAUSE).  

 
 

ПОДРОБНИ НАСТРОЙКИ – (FUNCTION) 
CLP-265GP предлага 8 основни функции. Някои от тях се разделят на под-режими. 
Следните параметри можете да използвате. 
 
Фунции Под-режими Функция  
Фина настройка на 
височината на звука 

- F1 

Гама F2.1 Избор на гама 
Основна нота F2.2 
Баланс  F3.1 
Без мелодия F3.2 
Звук 1 промяна на 
октавата 

F3.3 

Звук 2 промяна на 
октавата 

F3.4 

Звук 1 дълбочина ефект F3.5 
Звук 2 дълбочина ефект F3.6 
Връщане на 
първоначална настройка 

F3.7 

Функции в режим dual 

Връщане на 
първоначална настройка 

F3.8 

Режим ляв педал F4.1 
Дълбочина ефект педал 
Soft 

F4.2 
Други функции 

Избор на канал за песен F4.3 
Сила звук метроном - F5 
Изкллючен звук за 
партия от песен 

- F6 

Избор на канал за 
прехвърляне на 
информация 

F7.1 MIDI функции 

Избор на канал за F7.2 



получаване на 
информация 
Локален контрол 
вкл./изкл. 

F7.3 

Смяна на програма 
вкл./изкл. 

F7.4 

Смяна на контрол 
вкл./изкл. 

F7.5 

Прехвърляне 
Панел/Статус 

F7.6 

 

Начална настройка 
изпращане 

F7.7 

Звук F8.1 
MIDI F8.2 
Фина настройка F8.3 

Back up функции 

Други F8.4 
Код на символите - F8.5 
 

 
Как да работите с функциите 
 

1. Активирайте режим Function като натиснете бутон (TEMPO/FUNCTION#), 
така че индикатора (FUNCTION#) да светне.  

2. Изберете функция, като използвате бутоните (TEMPO/FUNCTION# ▼▲) 
за избиране на една от функциите.  

3. Използвайте бутоните (-/NO) (+/YES). Ако функцията не съдържа под-
режими, започнете да настройвате параметрите. Ако функцията съдържа 
под-режими, натиснете един път бутон (+/YES), за да въведете съответния 
под-режим.  

4. Работете с избраната функция като използвате следните два бутона. Бутон 
(TEMPO/FUNCTION# ▼▲), за избор на функция/под-режим. И бутони (-
/NO) и (+/YES). След като сте избрали функцията или под-режима, изберете 
ON/OFF, изберете тип, или сменете стойността, според желанията си.  

5. Когато не желаете да използвате функциите повече, излезте от режима, като 
натиснете бутона (TEMPO/FUNCTION#) (индикатора (Tempo) светва).  

 
 


