
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

CAUTION:   TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an 

equilateral triangle, is intended to alert the user to the 

presence of uninsulated “dangerous voltage” within the 

product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to 

constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is 

intended to alert the user to the presence of important 

operating and maintenance (servicing) instructions in the 

literature accompanying the product.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING - When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in 

accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, 

heat registers, stoves, or other apparatus (including 
amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or 
grounding-type plug. A polarized plug has two blades with 
one wider than the other. A grounding type plug has two 
blades and a third grounding prong. The wide blade or the 
third prong are provided for your safety. If the provided plug 
does not fit into your outlet, consult an electrician for 
replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched 
particularly at plugs, convenience receptacles, and the 
point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the 
manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, 
or table specified by the manufacturer, or 
sold with the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/apparatus 
combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing 
is required when the apparatus has been damaged in any 
way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid 
has been spilled or objects have fallen into the apparatus, 
the apparatus has been exposed to rain or moisture, does 
not operate normally, or has been dropped.

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: 
BROWN: 

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying 
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

NEUTRAL
LIVE

For the U.K.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een 

gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te 

waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd, 

’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke  krachtig 

genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te 

veroorzaken.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is 

bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de 

aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 

onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het 

product.

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK 
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE 

ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE 

SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN 

ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN 

KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND 

ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.

WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden, 
inclusief de volgende:

1. Lees deze instructies.

2. Bewaar deze instructies.

3. Neem alle waarschuwingen serieus.

4. Volg alle instructies.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.

7. De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden. 
Installeer in overeenstemming met de instructies van de 
fabrikant.

8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, 
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere 
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 

9. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan 
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers, 
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat 
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.

10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde 
aanhangsels of accessoires. 

11. Gebruik het apparaat met een door de 
fabrikant gespecificeerde of bij het 
apparaat geleverde kar, standaard, 
statief, console of tafel. Voorzichtigheid is 
geboden tijdens het verplaatsen van de 
kar/apparaat combinatie, zodat deze niet 
kan omvallen en daardoor stuk gaat.

12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een 
langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker 
uit het stopcontact. 

13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel 
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op 
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer 
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het 
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen 
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert 
of is gevallen.

 

Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de volgende secties zorgvuldig door te 

lezen: ‘BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES’, ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER 

GEBRUIKEN’ (p. 6), en ‘BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (p. 9). In deze secties vindt u belangrijke 

informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn 

geheel gelezen te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden, die uw nieuwe 

apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding om er later aan te kunnen refereren.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van 

ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.
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Introductie

 

Gefeliciteerd met uw keuze voor de HP203. Om maximaal van de functionaliteit van de 
HP203 te kunnen genieten en er volledig gebruik van te maken, leest u deze 
gebruikershandleiding goed door.

U dient eerst de ‘Voor het spelen’ sectie van de gebruikershandleiding (dit document) te 
lezen. Deze legt uit, hoe u de netsnoer aansluit, en de stroom aanzet. Deze 
gebruikershandleiding legt alles uit, van de basis bewerkingen die de afspeelfuncties 
van de HP203 gebruiken tot geavanceerdere bewerkingen, zoals een Song opnemen 
met de HP203. 

Om de bewerkingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, hanteert deze handleiding de 
volgende gebruiken:

 

• Met tekst tussen vierkante haakjes [  ] worden toetsen of knoppen aangeduid, zoals de 
[Piano] toets.

• Regels die beginnen met  of een asterisk * zijn waarschuwingen, die u zeker dient te 
lezen.

• De paginanummers van pagina’s, die u voor aanvullende informatie kunt raadplegen, 
worden als volgt aangegeven: (p. **).

 

Pianogeluiden met rijke resonantie en breed expressief bereik

 

Dit instrument beschikt over een pianogeluid generator, die gebruikmaakt van stereo 
sampling. Hierdoor is het instrument in staat tot het natuurgetrouw nabootsen van een 
concertpiano van hoge kwaliteit, waarbij zelfs de kleinste details realistisch worden 
gereproduceerd, zoals het geluid van de hamers die de snaren raken. Met een maximale 
polyfonie van 128 noten, beschikt het instrument over uitvoerige mogelijkheden, zelfs 
voor uitvoeringen die pedaalgebruik volledig benutten.

Er zijn meer dan driehonderd geluiden ingebouwd, die vele instrumenten nabootsen, en 
niet beperkt zijn tot pianogeluiden. U kunt ook drumsets vanaf het klavier spelen.

 

Over de handleiding

 

Afspraken in deze handleiding

 

Hoofdkenmerken

NOTE



 

3

Introductie

 

Het speelgevoel van een vleugel

 

De Progressive Hammer Action II (PHA II) actie geeft u een dominante 
aanslaggevoeligheid in het lage register, die lichter wordt in het hoge register. Hierdoor 
wordt het authentieke gevoel van een piano nagebootst. Het kenmerkende klik gevoel 
(echappement), dat u voelt bij het licht spelen van een pianonoot, wordt ook accuraat 
gesimuleerd, waardoor een hoge mate van speelbaarheid verzekerd is. De pedaal 
positie wordt soepel geregistreerd, zodat u het effect kunt variëren door de diepte tot 
waar u het pedaal indrukt, kunt wijzigen. U kunt gebruikmaken van de manier, waarop 
subtiele verschillen in pedaalgebruik het geluid beïnvloeden.

 

Een compacte behuizing die overal past

 

De opnieuw ontworpen behuizing is compact, en straalt kwaliteit uit dat het 
muziekinstrument is omgeven door . De behuizing kan vrijwel overal worden geplaatst, 
en neemt geen overbodige ruimte in. Naast een schuivende klavierbedekking, beschikt 
het instrument over een handige koptelefoonhaak om uw koptelefoon op te bergen, als 
u deze niet gebruikt.  

 

De veelzijdige functionaliteit, die u van een digitale piano verwacht

 

De sfeer van een concertzaal nabootsen

 

Naast een professioneel galm effect, beschikken deze instrumenten ook over een 3D 
Sound Control functie, die de ruimtelijke diepte van een volledige grand concert piano 
nabootst. De Dynamic Sound Control functie verhoogt de consistentie en de kracht van 
het geluid. Zelfs bij het gebruik van een koptelefoon kunt u met deze effecten genieten 
van ruimtelijke geluiden.

 

Handige functies, die u helpen oefenen, en ingebouwde pianosongs met 
begeleiding

 

Een metronoom functie, een recorder met drie sporen, ingebouwde preset Songs met 
orkest begeleiding en gedrukte piano muziek (zestig Songs) worden bijgeleverd, 
waardoor deze elektrische piano een uitstekende keuze voor pianolessen is.

 

Data spelen en opslaan

 

De data, die u met de recorder heeft opgenomen, kan op een los verkrijgbare floppydisk 
drive of op USB geheugen worden opgeslagen. Naast een floppydisk drive of USB 
geheugen, kunt u tevens een commercieel verkrijgbaar USB-type CD station aansluiten, 
en SMF muziekdata, muziek CD’s of audiobestanden afspelen. SMF muziekdata van 
USB geheugen, een floppydisk of CD-ROM kan eveneens in het interne geheugen 
worden opgeslagen.
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HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

 

Niet demonteren of wijzigen

 

002a

 

Dit apparaat mag niet door u gedemonteerd of 
gewijzigd worden.

......................................................................................

 

Niet repareren en geen onderdelen vervangen

 

003

 

Probeer dit apparaat nooit te repareren of onder-
delen te vervangen. Wanneer een reparatie of 
vervanging van onderdelen nodig blijkt, neemt u 
contact op met uw handelaar of een Roland service 
centrum.

......................................................................................

 

Niet gebruiken of opbergen op de volgende 
plaatsen

 

004

 

Plaatsen, waar een extreem hoge temperatuur 
heerst (zoals in direct zonlicht, in de buurt van 
verwarmingsapparatuur of op een apparaat dat 
warmte genereert).
• In de buurt van vocht (zoals in een badkamer, in 

de buurt van een wasbak of op een natte vloer) 
of op locaties waar een hoge vochtigheidsgraad 
heerst.

• Plaatsen die aan regen blootstaan
• Plaatsen die overmatig stoffig zijn
• Plaatsen met hevige trillingen

......................................................................................

 

Niet op een onstabiele locatie plaatsen

 

007

 

Plaats dit apparaat niet op een onstabiele 
standaard of een schuin oppervlak. U moet zorgen 
dat het op een locatie die stabiel en waterpas is 
wordt geplaatst.

......................................................................................

 

Het netsnoer op een stopcontact met het juiste 
voltage aansluiten

 

008a

 

U moet het netsnoer op een stopcontact met het 
correcte voltage aansluiten, zoals op het apparaat 
wordt aangegeven.

......................................................................................

 

Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer

 

008e

 

U dient alleen het netsnoer dat bij het apparaat 
wordt geleverd te gebruiken. Gebruik geen 
netsnoer van een ander apparaat.

......................................................................................

 

Het netsnoer niet buigen en er geen zware 
objecten op plaatsen

 

009

 

Buig het netsnoer niet overmatig, en plaats geen 
zware objecten op het netsnoer. Hierdoor kan het 
netsnoer beschadigen, en kan kortsluiting of 
verkeerde aansluitingen ontstaan, die mogelijk  
brand of een elektrische schok als gevolg kunnen 
hebben.

......................................................................................

 

Gebruik het stopcontact niet voor meerdere 
apparaten

 

015

 

Sluit geen overmatige hoeveelheid elektrische 
apparaten op hetzelfde stopcontact aan. In het 
bijzonder als u een meervoudige stekkerdoos 
gebruikt, kan deze veroorzaken dat hitte 
gegenereerd wordt wanneer het belastingsver-
mogen (watts/amps) overschreden wordt, waardoor de 
kabel mogelijk kan smelten.

......................................................................................

 

Niet in het buitenland gebruiken

 

016

 

Als u dit apparaat in het buitenland wilt gebruiken, 
neemt u contact op met uw handelaar of een 
service centrum.

......................................................................................

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van letsel of materiële schade, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

 * Materiële schade verwijst naar schade 
of andere ongunstige effecten, die ten 
aanzien van het huis en al het 
aanwezige meubilair, en tevens aan 
huisdieren kunnen optreden.

Wordt gebruikt bij instructies, waarbij 
de gebruiker attent gemaakt wordt op 
het risico van overlijden of zwaar letsel, 
wanneer het apparaat niet op juiste 
wijze gebruikt wordt.

Het  wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd 
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd 
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel 
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de 
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de 
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. 

Het   symbool wijst de gebruiker op belangrijke 
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis 
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich 
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit 
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken 
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, 
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.

Het     symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die 
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De 
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, 
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen 
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan 
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit 
uit elkaar gehaald mag worden.

HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN

Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT

WAARSCHUWING WAARSCHUWING
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HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

 

Vermijd langdurig gebruik op een hoog volume

 

010

 

Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie 
met een koptelefoon, versterker en/of luidsprekers, 
kan geluidsniveaus produceren die permanent 
gehoorsverlies kunnen veroorzaken. Indien u last 
heeft van enig gehoorsverlies of een piep in de 
oren, moet u het apparaat niet meer gebruiken en 
een oorarts raadplegen. 

......................................................................................

 

Geen vreemde objecten in het apparaat terecht 
laten komen

 

011

 

Zorg, dat er geen vreemde objecten (brandbaar 
materiaal, munten, snoeren) in het apparaat 
terechtkomen.
Deze kunnen kortsluiting of andere storingen 
veroorzaken.

......................................................................................

 

Zet de stroom uit, wanneer afwijkingen of 
storingen optreden

 

012a

 

Wanneer één van de volgende situaties zich 
voordoet, zet u direct de stroom uit, haalt u het 
netsnoer uit het stopcontact en brengt u het 
apparaat voor onderhoud naar uw handelaar of 
een onderhoudscentrum, indien:
• Het netsnoer is beschadigd
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er vreemde objecten of vloeistof in het apparaat 

terecht zijn gekomen
• Het apparaat nat is geworden (bijvoorbeeld 

door regen, enz.)
• Een afwijking of storing in het apparaat optreedt

......................................................................................

 

Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht 
gebruiken

 

013

 

In huishoudens met kleine kinderen moet gelet 
worden op knoeien. Als kinderen dit apparaat 
gebruiken, moet een volwassene altijd toezicht 
houden.

......................................................................................

 

Niet laten vallen of aan sterke schokken laten 
blootstaan

 

014

 

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het 
tegen zware schokken.

......................................................................................

 

Plaats geen houders met water op het apparaat

 

026

 

Plaats geen houders met water (zoals een 
bloemenvaas) of drankjes op het apparaat. Ook 
mogen er geen bussen insecticide, flessen parfum, 
alcoholische vloeistoffen, nagellak of spuitbussen 
op het apparaat worden geplaatst.
Vloeistoffen, die in het apparaat terechtkomen, 
kunnen storingen en kortsluiting of een foutieve 
werking veroorzaken.

......................................................................................

 

Plaatsen in een goed geventileerde ruimte

 

101a

 

Dit apparaat dient op een goed geventileerde 
locatie gebruikt te worden.

......................................................................................

 

De stekker vastpakken bij het aansluiten of loskop-
pelen van het netsnoer

 

102b

 

Als u het netsnoer in het apparaat zelf of in een 
stopcontact steekt of eruit haalt, houdt u het altijd 
bij de stekker vast, en nooit aan het snoer zelf.

......................................................................................

 

Regelmatig het stof van de stekker van het 
netsnoer verwijderen

 

103a

 

Van tijd tot tijd moet het netsnoer uit het 
stopcontact worden gehaald, en het stof er met een 
droge doek worden afgeveegd. U moet het 
netsnoer ook uit het stopcontact verwijderen als het 
apparaat gedurende een langere periode niet 
wordt gebruikt. Stof of vuil dat zich tussen de 
stekker en het stopcontact ophoopt, kan kortsluiting 
veroorzaken, mogelijk resulterend in brand.

......................................................................................

 

De kabels leiden voor de veiligheid

 

104

 

Zorg, dat de aangesloten kabels op een veilige 
manier geleid worden. Plaats de kabels buiten het 
bereik van kinderen.

......................................................................................

 

Ga niet op het apparaat staan, en plaats er geen 
zware objecten op

 

106

 

Ga niet op het apparaat staan, en plaats er geen 
zware objecten bovenop.

......................................................................................

 

Het netsnoer nooit met natte handen aansluiten of 
loskoppelen

 

107b

 

Sluit het netsnoer niet op het stopcontact aan en 
ontkoppel het niet, terwijl u de stekker met natte 
handen vasthoudt.

 

..........................................................................................................

 

Voorzichtig bij het verplaatsen van dit apparaat

 

108d

 

Wanneer het apparaat verplaatst moet worden, 
neemt u de volgende aanwijzingen in acht. 
Vervolgens moet het apparaat door minimaal twee 
personen worden opgetild en gedragen, terwijl het 
voortdurend waterpas wordt gehouden. Wees 
voorzichtig, dat uw handen niet bekneld raken of 
dat u het apparaat niet op uw voeten laat vallen.
• Controleer of de schroeven waarmee het 

apparaat aan de standaard is vastgezet niet 
losser zijn geworden. Indien dit het geval is, zet 
ze direct vast.

• Ontkoppel het netsnoer.
• Ontkoppel externe apparaten.
• Verhoog de regelaar van de standaard.
• Sluit het deksel.
• Verwijder de muziekstandaard.

 

..........................................................................................................

WAARSCHUWING VOORZICHTIG
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HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

 

Haal het netsnoer uit het stopcontact, voordat u het 
apparaat reinigt

 

109a

 

Voordat u het apparaat reinigt, zet u de stroom uit 
en haalt u het netsnoer uit het stopcontact.

......................................................................................

 

Wanneer er onweer dreigt, haalt u het netsnoer uit 
het stopcontact

 

110a

 

Als er onweer dreigt, zet u direct de stroom uit en 
haalt u het netsnoer uit het stopcontact.

 

Voorzichtig bij het openen/sluiten van het deksel

 

116

 

Wees voorzichtig bij het openen/sluiten van het 
deksel, zodat uw vingers niet beklemd raken 
(p.16). Wanneer kleine kinderen het apparaat 
gebruiken, moet een volwassene  toezicht houden.

......................................................................................

 

Houd kleine onderdelen buiten het bereik van 
kinderen

 

118c

 

Om te voorkomen dat kleine onderdelen per 
ongeluk worden ingeslikt, houdt u deze buiten het 
bereik van kinderen.
• Bijgeleverde onderdelen:

• Schroeven om de standaard te monteren
• Vleugelmoer voor koptelefoonhaak

• Verwijderde onderdelen:
• Schroeven voor montage van de muziekstandaard

 

..........................................................................................................

VOORZICHTIG
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Belangrijke opmerkingen

 

Naast de onderdelen die onder ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’ op pagina 6 worden genoemd, raden wij 
u aan het volgende te lezen en in acht nemen:

 

Stroomvoorziening

 

• Gebruik dit apparaat niet op hetzelfde stroomcircuit, waar 
apparaten die  ruis genereren (zoals een koelkast, magnetron, 
airconditioning of apparaten met een elektrische motor) ook 
gebruik van maken. Afhankelijk van hoe het andere apparaat 
wordt gebruikt, kan ruis van de stroomvoorziening dit 
apparaat verstoren of storing veroorzaken. Als het onpraktisch 
is om een afzonderlijk stopcontact te gebruiken, sluit dit 
apparaat dan aan via een ruisfilter.

• Voordat dit apparaat op andere apparaten wordt 
aangesloten, zet u de stroom van alle apparaten uit. Dit zal 
storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten 
helpen voorkomen.

• Als u de stroom uitschakelt, worden het scherm en de 
indicators van dit apparaat donker, maar dat betekent niet dat 
de hoofd stroomvoorziening geheel is ontkoppeld. Als u de 
stroomvoorziening wilt uitschakelen, zet dan de 
stroomschakelaar van dit apparaat uit, en haal de stekker uit 
het stopcontact. Sluit hiervoor dit apparaat aan op een 
stopcontact, dat zo dichtbij en toegankelijk mogelijk is. 

 

Plaatsing

 

• Het gebruik van dit apparaat in de nabijheid van versterkers 
(of andere apparatuur, die grote stroom transformatoren 
bevat) kan tot een brom leiden. Om dit probleem op te heffen, 
verandert u de richting van dit apparaat of zet het verder van 
de storingsbron weg.

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

• Ruis kan geproduceerd worden, wanneer draadloze 
communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt 
van dit apparaat worden gebruikt. Ruis kan optreden tijdens 
bellen of gebeld worden of tijdens praten. Als u dit soort 
problemen ondervindt, moet u de draadloze apparaten op 
meer afstand van dit apparaat plaatsen of uitzetten.

• Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot. Plaats het niet 
bij apparaten, die warmte verspreiden, laat het niet in een 
afgesloten voertuig achter, en stel het niet aan extreme 
temperaturen bloot. Door overmatige hitte kan het apparaat 
misvormen of verkleuren. 

• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt 
verplaatst, waar de temperatuur en/of vochtigheid verschilt 
van de vorige locatie, kunnen binnen het apparaat 
waterdruppels (condensatie) gevormd worden. Als u het 
apparaat in deze staat gebruikt, kunnen schade of storingen 
ontstaan. Voordat u het apparaat op de nieuwe locatie gaat 
gebruiken, laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de 

condensatie volledig is verdampt.

• Laat geen voorwerpen van rubber of vinyl voor langere tijd op 
dit apparaat staan. Dit kan leiden tot misvorming of 
kleurverandering.

• Laat geen voorwerpen op het klavier staan. Dit kan leiden tot 
storingen, zoals storing in het geluid.

• Plak geen stickers op dit apparaat. De afwerkingslaag kan 
beschadigen als u de stickers verwijdert.

 

Onderhoud

 

• Voor het dagelijks schoonmaken van het apparaat gebruikt u 
een droge, zachte doek of een goed uitgewrongen doek voor 
hardnekkig vuil. Als dit apparaat houten gedeelten bevat, 
poets dan het gehele gebied in de richting van de nerf. De 
afwerkingslaag kan beschadigen, als u doorlopend op een 
enkele lokatie blijft wrijven.

• Als er waterdruppels aan dit apparaat hechten, veeg ze dan 
direct weg, met een zachte, droge doek.

• Gebruik nooit wasbenzine, verdunners, alcohol of 
oplosmiddelen om de mogelijkheid van verkleuring en/of 
misvorming te voorkomen.

• De pedalen van dit apparaat zijn gemaakt van koper.

• Koper heeft de natuurlijke neiging om te oxideren en te 
verbleken. Als dit gebeurt, dan gebruikt u een in de handel 
verkrijgbaar metaal poetsmiddel. 

 

Reparatie en data

 

• Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen 
verloren kan gaan als u het apparaat laat repareren. Van 
belangrijke gegevens moet u altijd een reservekopie maken, in 
een ander MIDI apparaat (bijvoorbeeld een sequencer), 
computer of op papier opgeschreven (indien mogelijk). Tijdens  
reparaties wordt getracht het verlies van data te vermijden. 
Echter, in bepaalde gevallen (wanneer het schakelsysteem van 
het geheugen zelf niet meer werkt) kan data helaas niet meer 
hersteld worden. Roland is niet verantwoordelijk voor dit soort 
dataverlies.
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Belangrijke opmerkingen

 

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

 

• Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen door 
storingen of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar 
verloren kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van 
belangrijke gegevens te beschermen, raden wij u aan om van 
tijd tot tijd op USB geheugen een reservekopie van belangrijke 
gegevens te maken.

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor het herstellen van 
gegevens die in het interne geheugen of USB geheugen 
verloren zijn gegaan, noch voor de gevolgen van het verlies.

• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars 
van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook 
voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe 
behandeling kan tot storingen leiden.

• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, 
houdt u deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de 
kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan 
de interne elementen van de kabel.

• Tijdens normale werking zal het apparaat een geringe 
hoeveelheid warmte afgeven, dit wijst niet op een storing.

• Om te vermijden, dat u uw buren stoort, probeert u het volume 
van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt 
ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich 
geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving hoeft te 
maken (‘s nachts in het bijzonder.)

• Wanneer u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het in een 
goede hoeveelheid schokabsorberend materiaal. Krassen, 
schade of storingen kunnen optreden, als u het apparaat 
zonder juiste verpakking vervoert.

• Als u de bladmuziek steun gebruikt, oefen er dan geen 
overmatige druk op uit.

• Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor 
het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden 
hebben. Bij gebruik van dit soort kabels, kan het 
geluidsniveau extreem laag of zelfs niet hoorbaar zijn. 

• Voordat u het klavierdeksel opent of sluit, zorgt u ervoor, dat 
er zich geen huisdieren of andere kleine dieren op het 
instrument bevinden (zij dienen in het bijzonder uit de buurt 
gehouden te worden van het klavier en het deksel). Kleine 
dieren en huisdieren kunnen in het instrument vast komen te 
zitten. Als dat gebeurt, dient u direct de stroom uit te 
schakelen, en het netsnoer uit het stopcontact te halen. Neem 
vervolgens contact op met het verkooppunt waar u het 
instrument kocht of neem contact op met het dichtstbijzijnde 
Roland Service Centrum.

 

Omgaan met floppydisks

 

(Gebruik van optionele floppydisk drive)

 

• Floppydisks bevatten een plastic schijf met een dunne 
coatinglaag van magnetisch opslagmateriaal. Microscopische 
precisie is vereist om grote hoeveelheden data op zo’n klein 
oppervlak te bewaren. Om floppydisks niet te beschadigen, 
neemt u kennis van de volgende voorzorgsmaatregelen.
• Raak nooit het magnetische medium aan de binnenzijde 

van de disk aan.
• Gebruik of bewaar floppydisks niet in vuile of stoffige 

gebieden.
• Stel floppydisks niet aan extreme tmperaturen bloot 

(zoals direct zonlicht in een afgesloten voertuig).
• Aanbovelen temperatuurbereik: 10-50 graden C (50-

122 graden F).
• Stel floppydisks niet bloot aan sterke magnetische 

velden, zoals door luidsprekers worden gegenereerd.
• Floppydisks beschikken over een ‘schrijf protectie’ schakelaar, 

die kan voorkomen dat de disk per ongeluk wordt gewist. Het 
is raadzaam om de schakelaar in de PROTECT stand blijft 
staan, en alleen op WRITE wordt gezet, als u nieuwe data op 
de disk wilt vastleggen.

 

fig.DiskProtect.e.eps

 

653

 

• Het identificatielabel dient stevig op de disk te worden 
vastgezet. Als het label loslaat, terwijl de disk in de drive zit, 
dan kan deze moeilijk te verwijderen zijn.

• Bewaar alle disks op een veilige plaats om te voorkomen dat 
u ze beschadigt, en bescherm ze tegen stof, vuil en andere 
gevaren. Door een vuile of stoffige disk te gebruiken, riskeert u 
het beschadigen van de disk, evenals schade aan de diskdrive 
zelf.

Achterkant van de disk

Write 
(nieuwe gegevens kan op 
de disk worden geschreven)

Protect 
(voorkomt het schrijven op disk)

Schrijfbeveiliging tab
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Belangrijke opmerkingen

 

Omgaan met USB geheugen

 

• Als u USB geheugen aansluit, druk dit dan stevig naar binnen.

• Raak het uiteinde van de USB geheugen aansluiting niet aan, 
en voorkom dat deze vies wordt.

• USB geheugen bestaat uit precisie componenten, let goed op 
de volgende punten:
• Om schade door statische elektriciteit te voorkomen, 

ontlaadt u alle statische elektriciteit van uw lichaam, 
voor u het USB geheugen aanraakt.

• Voorkom, dat metaal in aanraking komt met het 
contactgedeelte van het USB geheugen, en raak het niet 
aan.

• Buig USB geheugen niet, laat het niet vallen, en stel het 
niet bloot aan sterke trillingen.

• Bewaar USB geheugen niet in direct zonlicht, in 
afgesloten voertuigen of op soortgelijke plaatsen 
(bewaartemperatuur: 0 tot 50 graden C).

• Laat USB geheugen niet nat worden.
• Wijzig USB geheugen niet, en haal het niet uit elkaar.

• Sluit USB geheugen aan, door het horizontaal te plaatsen ten 
opzichte van de extern geheugen aansluiting, en het naar 
binnen te duwen zonder overmatige kracht te gebruiken. De 
extern geheugen aansluiting kan beschadigen, als u 
overmatige kracht gebruikt bij het plaatsen van USB 
geheugen.

• Duw niets anders (zoals draden, munten, andere apparaten) 
in de extern geheugen aansluiting, dan USB geheugen. Door 
dat toch te doen, beschadigt de extern geheugen aansluiting.

• Voer geen hoge druk uit op het geplaatste USB geheugen.
• Als u voor langere tijd geen USB geheugen gebruikt, sluit dan 

de USB geheugen bedekking.

 

Omgaan met CD’s (CD-ROM’s)

 

• Let bij gebruik van CD’s op het volgende:
• Raak het gecodeerde oppervlak van de disk niet aan.
• Bewaar de disk niet op stoffige plaatsen.
• Bewaar de disk niet in direct zonlicht of in een gesloten 

voertuig.

 

801

 

• Vermijd het aanraken of krassen van de glanzende onderkant 
(gecodeerd oppervlak) van de disk. Beschadigde of vuile CD-
ROM’s kunnen niet goed gelezen worden. Zorg, dat uw disks 
schoon blijven, met een in de winkel verkrijgbaar CD 
reinigingsproduct. 

• Bewaar de disk in het doosje.

• Laat de disk niet gedurende langere tijd in de CD drive zitten.

• Plak geen etiket op de disk.

• Veeg de disk met een droge, zachte doek in radiale 
beweging, van binnen naar buiten, schoon. Veeg niet met de 
cirkelomtrek mee.

• Gebruik geen wasbenzine, platenreinigingsspray of 
oplosmiddelen.

• Buig de disk niet. Door de disk te buigen, kan het onmogelijk 
worden om gegevens juist te lezen en te schrijven. Tevens kan 
dit leiden tot verdere storing. 

* GS ( ) is een geregistreerd handelsmerk van 
Roland Corporation.

* XG lite ( ) is een geregistreerd handelsmerk van 
Yamaha Corporation.
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Namen van dingen en wat ze doen

 

[Power] schakelaar

 

Schakelt de stroom aan/uit (p. 18).

 

[Volume] knop

 

Regelt het algehele volume van de HP203 (p. 18). Als er 
een koptelefoon is aangesloten, regelt deze knop het 
koptelefoon volume (p. 20).

 

[Brilliance] toets

 

Regelt de helderheid van de toon (p. 18).
U kunt tevens een aantal verschillende functies instellen, 
als deze toets en de [3D] toets worden ingedrukt (p. 64).

[3D] toets

Voegt een gevoel van diepte aan het geluid (p. 27) toe.
Door deze toets ingedrukt te houden, en op de [Reverb] 
toets te drukken om de instelling te wijzigen, kunt u het 
geluid meer expressie meegeven (p. 28).

[Reverb] toets

Voegt galm toe, gelijk aan wat u hoort als u in een 
concertzaal speelt (p. 29).

[Transpose] toets

Transponeert het klavier en/of de Song (p. 30).
Door deze toets ingedrukt te houden en op de [Split] 
toets te drukken, kunt u middels Dual Uitvoering de 
volumebalans tussen de twee geluiden regelen (p. 34).

[Split] toets

Verdeelt het klavier in een gedeelte voor de 
rechterhand, en een gedeelte voor de linkerhand. Zo 
kunt u ik elk gedeelte een ander geluid spelen (p. 35).

[Twin Piano] toets

Verdeelt het klavier in twee aparte secties, waardoor 
twee mensen in dezelfde registers kunnen spelen 
(p. 31).

TONE toetsen

Hier kunt u het geluid (toon groep) selecteren, die u 
hoort als u het klavier bespeelt (p. 25).

Voorpaneel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3 4 5 6 7 8 9
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Namen van dingen en wat ze doen

[Metronome/Count In] knop

Schakelt de metronoom in/uit (p. 37).
Hiermee kunt u ook aftellen laten klinken, voordat de 
Song begint, zodat u de timing van uw spelen met de 
Song overeen kunt stemmen (p. 39).

[Tempo/Beat] knop

Hiermee kunt u het tempo en de beat van de metronoom 
regelen (p. 37).

Display

Hierop worden geluidnummer, songnummer, tempo, 
ritme, en de waarde van verschillende instellingen 
getoond.

[Int Song/Ext Song] knop

Hiermee kunt u selecteren, welke Song afspeelt (p. 40).

[ ] (–) knop

U kunt de voorgaande Song selecteren door op deze 
toets te drukken, terwijl het Song selectie scherm wordt 
getoond (p. 40). Als u deze toets ingedrukt houdt, terwijl 
een Song speelt, dan wordt deze teruggespoeld (p. 41).   
Gebruik deze toets om variaties van het geluid te 
selecteren, dat u op het klavier speelt (p. 25).
Met deze toets bewerkt u tevens diverse waarden.

[ ] (+) knop

U kunt de volgende Song selecteren door deze toets in 
te drukken, terwijl het Song selectie scherm wordt 
getoond (p. 40).
Als u deze toets ingedrukt houdt, terwijl een Song speelt, 
dan wordt deze Song doorgespoeld (p. 41).
Gebruik deze toets om variaties van het geluid dat u op 
het klavier speelt te selecteren (p. 25).
Met deze toets kunt u tevens verschillende waarden 
bewerken.

[ ] (Play/Stop) knop

Gebruik deze toets om een interne preset Song of een 
opgenomen Song te selecteren (p. 40).
Met deze toets kunt u tevens de opname van een 
uitvoering starten (p. 49).

[ ] (Rec) knop

Hiermee kunt u een eigen uitvoering opnemen met de 
HP203 (p. 49).

Track knoppen

Met deze toetsen kunt u voor elke hand afzonderlijk uw 
uitvoering afspelen of opnemen (p. 44, p. 52). De 
rechterhand uitvoering van interne preset Songs wordt 
aan de [Right] toets toegekend, de linkerhand uitvoering 
aan de [Left] toets, en de resterende gedeelten van de 
uitvoering aan de [Accomp] toets.
U kunt de demo Songs beluisteren, door de [Right] toets 
ingedrukt te houden, en op de [Key Touch] toets te 
drukken (p. 22).

[Key Touch] knop

Hiermee kunt u de aanslaggevoeligheid van het klavier 
instellen (p. 26).

10
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Namen van dingen en wat ze doen

fig.Rearpanel-e.eps

Input jacks (L/Mono, R)

Hier kunt u een audio apparaat of ander elektrisch 
muziekinstrument op aansluiten, en het aangesloten 
apparaat via de speakers van de HP203 beluisteren 
(p. 81).

Output jacks (L/Mono, R)

Hier kunt u een audio apparaat of speakers met externe 
stroombron op aansluiten om het geluid van de HP203 
mee voort te brengen (p. 80).

Pedaal aansluiting 

Sluit het pedaalsnoer van de speciale standaard op 
deze aansluiting aan (p. 16).

Ac In (AC ingang)

Sluit het bijgeleverde netsnoer hier op aan (p. 16).

Achterpaneel (onder)

20 21 22 23

20

21

22

23
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Namen van dingen en wat ze doen

HP-203BotomPanel1.eps

USB aansluiting

U kunt deze op uw computer aansluiten om uitvoering 
data mee over te zetten (p. 83).

MIDI In/Out aansluitingen

Deze kunt u op externe MIDI apparaten aansluiten om 
uitvoering data over te zetten (p. 82).

Phones jacks

Hier kunt u koptelefoons op aansluiten. U kunt met de 
HP203 twee koptelefoons tegelijkertijd gebruiken 
(p. 20).

HP-203BotomPanel2.eps

Extern geheugen aansluiting

Hier kunt u USB geheugen, een floppydisk drive of een 
CD drive op aansluiten, en opgeslagen Songs afspelen 
(p. 40).
Ook kunt u USB geheugen gebruiken om een Song op te 
slaan, die u met de HP203 heeft opgenomen (p. 60).

Bevestig de floppydisk drive, zoals op de afbeelding 
wordt getoond, door gebruik te maken van de 
bevestigingsgaten in het onderpaneel van de HP203.

* Raadpleeg de gebruikershandleiding van de floppydisk drive, 
voor meer informatie over het bevestigen.

Input jacks (L/Mono, R)

Hier kunt u een audio apparaat of ander elektronisch 
muziekinstrument op aansluiten, en het aangesloten 
apparaat beluisteren met de speakers van de HP203 
(p. 81).

Onderpaneel (links voor)

24

25

26

24

25

26

Onderpaneel (rechts voor)

De floppydisk drive installeren

27 28

27

28
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Voor het spelen

Steek het pedaalsnoer, dat uit de standaard komt, in de 
pedaal aansluiting op de achterkant van het onderpaneel van 
de HP203.
fig.PedalCord.eps

1. Zorg ervoor, dat de [Power] schakelaar, die 

zich aan de linkerzijde van het frontpaneel 
bevindt, uit is (niet ingedrukt).

fig.PowerOff-e.eps

2. Draai de [Volume] knop geheel naar links om 

het volume te minimaliseren.

3. Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC 

INLET, die zich op de achterkant van het 
onderpaneel bevindt. 

4. Steek de andere kant van het netsnoer in een 

stopcontact.
fig.PowerCord.eps

U dient het bij de HP203 geleverde netsnoer te 
gebruiken.

Het spelen voorbereiden

Het pedaalsnoer aansluiten

Het netsnoer aansluiten

UIT

Niet 
ingedrukt

3

4

NOTE
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Voor het spelen

Bevestig de bijgeleverde bladmuziek steun, op de 
onderstaande manier.

1. Plaats de bijgeleverde bladmuziek steun 

schroeven in de schroefgaten aan de 
bovenzijde van de HP203, en zet de 
schroeven licht vast.

2. Plaats de bladmuziek steun tussen de 

schroeven en de body van de HP203.

3. Terwijl u met de ene hand de bladmuziek 

steun ondersteunt, zet u de steun vast door de 
schroeven te draaien.
Ondersteun de bladmuziek steun stevig, terwijl u deze 
vastzet om te voorkomen dat u deze laat vallen. Pas op 
dat uw vingers niet klem komen te zitten.

4. Om de bladmuziek steun te verwijderen, 

ondersteunt u deze met een hand, terwijl u de 
schroeven losdraait.
Vergeet de schroeven niet vast te draaien, nadat u de 
bladmuziek steun heeft verwijderd.

Oefen geen overmatige druk uit op de geplaatste 
bladmuziek steun.

Gebruik de bijgeleverde schroeven om de bladmuziek 
steun vast te zetten.

Voordat u de piano verplaatst, verwijdert u de 
bladmuziek steun om ongelukken te voorkomen.

Let er goed op, dat u de schroeven waarmee u de 
bladmuziek steun heeft vastgezet, niet kwijtraakt. 
Voorkom tevens dat kleine kinderen ze per ongeluk 
inslikken.

De muziekhouders gebruiken

U kunt met de houders pagina’s op hun plek houden.
Als u de houders niet gebruikt, laat u ze in de naar beneden 
gevouwen positie.

Om het deksel te openen, gebruikt u beide handen om het 
licht op te tillen, en het van u af te schuiven.
Om het deksel te sluiten, trekt u het langzaam naar uzelf toe, 
en laat u het voorzichtig zakken als het geheel is 
uitgeschoven.
fig.Lid.eps

Let er bij het openen en sluiten van het deksel op, dat 
uw vingers niet klem komen te zitten. Als kleine 
kinderen de HP203 gaan gebruiken, dan is 
begeleiding door een volwassene noodzakelijk.

Als u de piano moet verplaatsen, sluit u eerst het deksel 
om ongelukken te voorkomen.

De bladmuziek steun bevestigen

NOTE

NOTE

Het deksel openen en sluiten

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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Voor het spelen

Als alles correct is aangesloten, kunt u op de volgende 
manier de stroom aanzetten. Als u deze stappen niet 
op de juiste manier uitvoert, riskeert u een storing of 
schade aan uw speakers.

De stroom aanzetten

1. Draai de [Volume] knop geheel naar links om 

het volume te minimaliseren.

2. Druk op de [Power] schakelaar.

De stroom gaat aan, en de [Piano] toets licht op. Na een 
korte onderbreking, kunt u met het klavier geluiden 
produceren. 

Door gebruik van een beveiliging circuit heeft dit 
apparaat na het aanzetten enige seconden nodig, 
voordat het gereed is voor normaal gebruik.

3. Gebruik de [Volume] knop om het volume te 

regelen.

De stroom uitzetten

1. Draai de [Volume] knop geheel naar links om 

het volume te minimaliseren.

2. Druk op de [Power] schakelaar.

Het scherm raakt leeg, en de stroom wordt 
uitgeschakeld.

Als u de stroom volledig dient uit te uitschakelen, zet 
u eerst de [Power] schakelaar uit, en verwijdert u 
vervolgens het netsnoer uit het stopcontact. 
Raadpleeg ‘Stroomvoorziening’ (p. 9).

U regelt het volume van uw klavierspel of het afspeel volume 
van een interne of USB Song. Als er een koptelefoon is 
aangesloten, gebruikt u de [VOLUME] knop om het 
koptelefoon volume te regelen.

1. Draai aan de [VOLUME] knop om het algehele 

volume te regelen.
Regel het volume, terwijl u het klavier bespeelt om geluid 
te produceren.
Door de knop naar rechts te draaien neemt het volume 
toe, en door deze naar links te draaien neemt het 
volume af. 

De helderheid van het geluid regelen

1. Druk op de [Brilliance] toets, zodat deze 

oplicht.

2. Terwijl u de [Brilliance] toets ingedrukt houdt, 

regelt u met de [-] [+] toetsen de helderheid 
van het geluid.
Druk op de [+] toets om het geluid helderder te maken.
Druk op de [-] toets om het geluid milder te maken.

De stroom aan/uit zetten

NOTE

AAN

Ingedrukt

NOTE

Het volume en de helderheid 
van het geluid regelen

Instelling
-10–10

UIT

Niet 
ingedrukt

NOTE

Min Max
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Voor het spelen

Als u op de [Brilliance] toets drukt, zodat deze niet 
langer oplicht, dan keert het geluid terug naar de 
oorspronkelijke helderheid.

Met de Memory Backup functie kunt u deze 
instelling in het interne geheugen vastleggen 
(p. 78).

De pedalen regelen de volgende bewerkingen. U gebruikt ze 
vooral bij het pianospelen. 
fig.Pedals-e.eps

Demper pedaal (rechter pedaal)
Gebruik dit pedaal om het geluid aan te houden.
Terwijl dit pedaal ingedrukt wordt, worden noten gedurende 
langere tijd aangehouden, zelfs als u uw vingers van het 
klavier haalt.
De lengte van het aanhouden zal licht verschillen, afhankelijk 
van hoe ver u het pedaal indrukt.
Als u op een akoestische piano het demperpedaal ingedrukt 
houdt, dan trillen snaren mee van andere noten dan u 
werkelijk speelde. Door deze gelijktijdige trilling ontstaat een 
rijke resonantie. De HP203 simuleert deze gelijktijdige trilling 
(demper resonantie).

U kunt het geluid van de gelijktijdige trilling 
wijzigen. Raadpleeg p. 70.

Sostenuto pedaal (midden pedaal)
De noten, die u indrukt als u dit pedaal ingedrukt houdt, 
worden aangehouden.

Soft pedaal (linker pedaal)
Met dit pedaal wordt het geluid zachter gemaakt.
Door met het Soft pedaal ingedrukt te spelen, klinkt een geluid 
dat minder sterk is dan wanneer op dezelfde sterkte wordt 
gespeeld. Dit is dezelfde functie als het linkerpedaal van een 
akoestische piano. 
De zachtheid van de toon kan subtiel worden gevarieerd, aan 
de hand van de diepte tot waar u het pedaal indrukt.

U kunt de functie van het Sostenuto pedaal en het 
Soft pedaal wisselen. Raadpleeg ‘Hoe de pedalen 
werken wijzigen (Center/Left Pedal functie)’ (p. 67).

Als u het pedaalsnoer uit de HP203 haalt, terwijl de 
stroom aan staat, dan wordt het pedaaleffect 
doorlopend toegepast. U dient het pedaalsnoer te 
verwijderen of aan te sluiten als de stroom van de 
HP203 uit is.

Over de regelaar

Als u het idee heeft dat het pedaal instabiel is (als u 
bijvoorbeeld de HP203 naar een andere plek heeft 
verplaatst), dan kunt u de regelaar aan de onderkant van de 
pedalen bijregelen.

• Draai aan de regelaar tot deze in stevig contact staat met 
de vloer. Het pedaal kan beschadigd raken als er ruimte 
tussen zit tussen de regelaar en de vloer. Bij parket in het 
bijzonder dient u aan de regelaar te draaien tot deze 
stevig tegen de vloer drukt.

fig.adjuster.eps

Over de pedalen

Soft pedaal

Sostenuto pedaal

Damper pedaal

NOTE

Regelaar
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Voor het spelen

U kunt met een koptelefoon van de HP203 genieten, zonder 
de mensen om u heen te storen, vooral ’s avonds. Aangezien 
de HP203 twee koptelefoon Jacks heeft, kunnen twee mensen 
tegelijkertijd een koptelefoon gebruiken. 
Als u slechts één koptelefoon gebruikt, kunt u deze op een van 
beide koptelefoon Jacks aansluiten.
fig.Headphones-e.eps

1. Steek de koptelefoon plug in de PHONES Jack 

aan de linkerkant van het onderpaneel van de 
HP203.
Als er een koptelefoon is aangesloten, dan klinkt er geen 
geluid via de speakers van de HP203.

2. Gebruik de [VOLUME] knop van de HP203 

(p. 18) om het koptelefoon volume te regelen. 

Opmerkingen bij gebruik van 

koptelefoons

• Om schade aan de interne geleiders van het snoer te 
voorkomen, gaat u voorzichtig ermee om. Probeer, bij 
gebruik van een koptelefoon, vooral de plug en de 
Headset te hanteren.

• Uw koptelefoon kan beschadigd raken, als het volume 
van een apparaat reeds verhoogd is, terwijl u inplugt. 
Beperk het volume, voordat u de koptelefoon inplugt.

• Een overmatig volumeniveau beschadigt niet alleen uw 
gehoor, maar kan ook de koptelefoon beschadigen. 
Geniet van muziek op een geschikt volumeniveau.

• Gebruik koptelefoons met een stereo Jack plug.

Als u geen koptelefoon gebruikt, kunt u deze aan de 
koptelefoonhaak van de HP203 hangen. 

De koptelefoonhaak bevestigen

1. Druk en draai de koptelefoonhaak die bij de 

HP203 wordt geleverd in het gat, dat zich 
linkersonder in de HP203 bevindt (zie de 
figuur hieronder).

2. Draai aan de koptelefoonhaak vleugelmoer 

om de koptelefoonhaak vast te zetten.
fig.HeadphonHook.eps

Hang uitsluitend een koptelefoon aan de 
koptelefoonhaak. Het plaatsen van andere 
voorwerpen kan het instrument of de haak 
beschadigen. 

Via koptelefoon luisteren

Koptelefoon

De koptelefoonhaak gebruiken

Koptelefoonhaak

NOTE
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Voor het spelen

Een met de HP203 opgenomen Song kan worden 
opgeslagen, door deze naar los verkrijgbaar USB geheugen 
te kopiëren (p. 60).
U kunt tevens Songs naar floppydisk kopiëren door een los 
verkrijgbare floppydisk drive te gebruiken. 
U kunt tevens SMF muziekbestanden of geluidsbestanden 
(p. 42) afspelen, die op USB geheugen of een floppydisk zijn 
opgeslagen. 

Gebruik USB geheugen en een floppydisk drive van 
Roland. Juiste werking kan niet worden 
gegarandeerd als een ander USB apparaat wordt 
gebruikt. 

1. Sluit het USB geheugen op de extern 

geheugen aansluiting aan.
fig.ConnectUSBMem.eps

Duw het USB geheugen geheel naar binnen-tot het stevig 
op zijn plaats zit. 

Als u nieuw USB geheugen gebruikt, dient u het met 
de HP203 te initialiseren (formatteren). Raadpleeg 
voor meer informatie Het USB geheugen initialiseren 
(p. 58).

U kunt audio CD’s en CD-ROM’s met opgeslagen SMF muziek 
bestanden afspelen.

* U kunt tevens Songs van VIMA CD-ROM’s (VIMA TUNES) 

afspelen van Roland. 

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 

van de CD

• U kunt geen CD-R/RW disks afspelen, waar audio tracks 
aan zijn toegevoegd. Tevens kunt u geen CD’s afspelen, 
die zowel audio tracks als data bevatten (CD Extra).

• De HP203 kan alleen commerciële CD’s afspelen, die 
voldoen aan de officiële standaard - die het ‘COMPACT 
DISC DIGITAL AUDIO’ logo dragen. 

• De bruikbaarheid en geluidskwaliteit van audio disks die 
van auteursrechten beschermende maatregelen zijn 
voorzien, en van andere niet-standaard CD’s, kan niet 
worden gegarandeerd.

• Voor uitgebreidere informatie over disks met 
autersrechtelijke bescherming en andere niet-standaard 
CD’s, neemt u contact op met de fabrikant van de disks. 

• U kunt geen Songs op CD opslaan, en geen Songs van 
CD wissen. Daarnaast kunt u CD’s niet formatteren.

* CD drives, die hun stroom van de USB aansluiting krijgen, 

kunnen niet worden gebruikt.

1. Schakel de stroom uit van zowel de HP203 als 

de aan te sluiten CD drive. 

2. Sluit de USB kabel die met de drive wordt 

geleverd aan, op de extern geheugen 
aansluiting van de HP203.

3. Zet de stroom van dit instrument aan.

4. Zet de stroom van de aangesloten CD drive 

aan.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de drive, 
voor informatie over CD drive bewerkingen. 

• De stroom aan en uitzetten

• Een CD plaatsen en uitwerpen

Een lijst van geteste en compatible bevonden CD 
drives, is te vinden op de Roland website:

http://www.roland.com.

Extern geheugen gebruiken

USB geheugen aansluiten

CD’s gebruiken

NOTE

Een CD drive aansluiten

NOTE
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Demo Songs beluisteren

Probeer nu de demo Songs te beluisteren.
De HP203 wordt geleverd met zeven demo Songs.
Aan elk van de zes Tone toetsen en de [Twin Piano] toets is een demo Song toegekend.

Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik van dit materiaal voor andere 
doeleinden dan privé, persoonlijk plezier, is een overtredig van toepasbare wetten.

Er worden geen MIDI gegevens van de gespeelde muziek uitgevoerd.

fig.Panel-Demo-e.eps

1. Houd de [Right] toets ingedrukt, en druk op de [Key Touch] toets.

De indicators van de Tone, [Twin Piano], en [Split] toetsen knipperen.
Het volgende verschijnt op het scherm:

fig.d-dEn.eps

De klank demo Songs beluisteren

Toets met klank demo Demo inhoud

[Piano] Piano klank demo Song

[E. Piano] E. piano klank demo Song

[Organ] Orgel klank demo Song

[Strings] Snaren klank demo Song

[Voice] Demo Song met stemklanken

[Others] Demo Song met gitaarklanken

[Twin Piano] Demo Song met de Twin Piano functie (p. 31)

NOTE

NOTE
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Demo Songs beluisteren

2. Druk op een van de zes Tone toetsen of op de [Twin Piano] toets.

De Songs spelen achtereenvolgens af, beginnend met de geselecteerde demo Song. De 
toets van de momenteel afspelende Song knippert aan en uit.
Als het afspelen van de laatste Song voltooid is, wordt teruggekeerd naar de eerste 
Song, die dan nogmaals wordt afgespeeld.

3. Om het afspelen te stoppen, drukt u op de knipperende toets.

4. Druk op de [Right] toets of op de [Key Touch] toets om Demo mode te 
verlaten.
De indicatoren keren terug in hun oorspronkelijke staat. 

Een demo Song speelt niet, als u op een toets drukt die niet oplicht.

Om de rijke geluiden te simuleren die een akoestische piano typeren, is dit instrument 
uitgerust met galm en een verscheidenheid aan andere geluiden, gezamenlijk met het 
piano geluid. Deze demo laat u vergelijken hoe de piano klinkt, met en zonder deze 
toegevoegde geluiden.

1. Houd de [Right] toets ingedrukt, en druk op de [Key Touch] toets. 

2. Druk op de [Split] toets.

De indicatie op het scherm verandert.
De [Brilliance], [Piano] en [E. Piano] toetsen zullen knipperen, en de [3D] en [Reverb] 
toetsen lichten op. 
Als de [Brilliance] toets knippert, kunt u de demo’s van de hamerruis en key-off resonantie 
beluisteren. Druk op de [3D] toets, als u de demper resonantie demo wilt horen of druk 
op de [Reverb] toets als u de snaar resonantie demo wilt horen. 
Als u op de [3D] toets drukt, knippert de [Organ] toets, net als de [Piano] en [E. Piano] 
toetsen.

De pianogeluid demo Songs beluisteren

Als het volgende op het scherm verschijnt:

Als u een Song heeft opgenomen, maar nog niet heeft opgeslagen, dan verschijnt ‘dEl’, 
knipperend, als u een Song selecteert.

fig.d-dEL.eps

U kunt een demo Song niet afspelen als het geheugen een niet-opgeslagen Song bevat.

Als u een uitvoering wilt wissen, en de demo Song wilt afspelen, druk dan op de [ ] 
toets. Als u een uitvoering niet wilt wissen, druk dan op de [ ] toets. Als u uw 
opgenomen uitvoering wilt opslaan, raadpleeg dan pagina 60.
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Demo Songs beluisteren

3. Druk op de [Piano] of [E. Piano] toets.

4. Druk op de [Right] toets of op de [Key Touch] toets om Demo mode te 
verlaten.

De indicators keren terug naar hun eerdere status.

[Brilliance] toets 
fig.d-Pno.eps

[3D] toets
fig.d-dmp.eps

[Reverb] toets
fig.d-Str.eps

Toets Demo inhoud Gespeeld geluid

[Piano] Hamerruis
(het geluid van de hamer 
die de snaar raakt, als u 
een noot speelt)

Elke druk op de toets selecteert de volgende keuze van 
wat u zult horen, in deze volgorde:
Piano geluid met hamerruis
Piano geluid zonder hamerruis
Hamerruis zelf

[E. Piano] Key-off resonantie
(resonantie zoals de 
subtiele geluiden, die 
optreden als u een noot 
loslaat)

Elke druk op de toets selecteert de volgende keuze van 
wat u zult horen, in deze volgorde:
Piano geluid met toegevoegde key-off resonantie
Piano geluid zonder key-off resonantie
Key-off resonantie zelf

Toets Demo inhoud Gespeeld geluid

[Piano] Demper resonantie (het 
geluid van andere 
trillende snaren, die 
tegelijk met de gespeelde 
snaren klinken, als u het 
demper pedaal indrukt)

Piano geluid met toegevoegde demper resonantie

[E. Piano] Piano geluid zonder demper resonantie

[Organ] Demper resonantie zelf

Toets Demo inhoud Gespeeld geluid

[Piano] Snaar resonantie (het 
geluid van de snaren van 
al gespeelde noten, 
tegelijkertijd trillend als u 
een noot speelt)

Piano geluid met toegevoegde snaar resonantie

[E. Piano] Piano geluid zonder snaar resonantie



25

Spelen

De HP203 beschikt over 300 verschillende interne geluiden, waardoor u kunt genieten 
van het spelen van geluiden die voor vele muzieksoorten geschikt zijn.
Deze onboard geluiden heten klanken (‘Tones’). De klanken zijn verdeeld over zes 
verschillende groepen, die elk aan een andere Tone toets zijn toegekend.
De toon ‘Grand Piano 1’ wordt geselecteerd als de stroom van het instrument wordt 
aangezet.

fig.Panel-Tones-e.eps

1. Druk op een Tone toets om een toongroep te selecteren.

U hoort dan de klank die is toegekend aan klank nummer 1 in de geselecteerde 
klankgroep. Probeer het klavier te bespelen. 
Het display geeft het nummer van de geselecteerde klank aan. 

fig.d-1.eps

2. Gebruik de [-][+] toetsen om een geluid uit de klankgroep te selecteren.

De geselecteerde klank klinkt, als u het klavier bespeelt.
De volgende keer dat u deze Tone toets selecteert, hoort u de klank die u hier heeft 
geselecteerd.

fig.d-5.eps

Als u een poosje niets met het instrument doet, verandert de aanduiding in het display 
in het volgende.

Raadpleeg ‘Klankenlijst’ (p. 88), voor informatie over de klank.

Bij sommige geluiden zijn er toetsen, die geen geluid produceren.

Met een verschillende geluiden spelen

NOTE
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Spelen

U kunt de aanslaggevoeligheid of reactie van de toetsen wijzigen. U kunt de 
aanslaggevoeligheid regelen, zodat deze aansluit bij de speelsterkte van de persoon die 
speelt.

fig.Panel-KeyTouch-e.eps

1. Druk op de [Key Touch] toets, zodat deze knippert.

2. Druk op de [-] of [+] toets om de aanslaggevoeligheid te selecteren.
fig.d--M-.eps

3. Druk op de [Key Touch] toets om naar de klankselectie terug te keren.

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

De aanslaggevoeligheid regelen (Key Touch)

Indicate Toets kleur Beschrijving

Gefixeerd

Oranje
Het geluid speelt op een vastgesteld volume, onafhankelijk van de kracht 
waarmee de toetsen gespeeld werden.

Extra licht

Groen Deze instelling geeft de lichtste aanslag gevoeligheid.

Licht

Groen
U kunt fortissimo (ff) spel bereiken met een minder dan ‘medium’ forcerende 
aanslag, zodat het klavier lichter voelt. Deze instelling maakt het zelfs voor 
kinderen makkelijk om te spelen.

Medium

Donker
Dit stelt de standaard aanslaggevoeligheid in. U kunt met de meest natuurlijke 
aanslaggevoeligheid spelen. Dit benadert het gevoel van een akoestische 
piano het dichtst mogelijk. 

Zwaar

Rood
U dient het klavier krachtiger dan ‘medium’ te bespelen om fortissimo (ff) uit 
te voeren. Het klavier voelt zwaarder. Dynamische vingerzetting voegt nog 
meer gevoel toe aan wat u speelt.

Extra zwaar

Rood Deze instelling levert de zwaarste aanslag gevoeligheid.
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Spelen

De HP203 is voorzien van een ‘3D Sound Control’ functie, die het gevoel van ruimtelijke 
diepte creëert, die u ervaart als u een grand piano bespeelt. Deze functie voegt de 
natuurlijke resonantie en ruimtelijkheid toe, die karakteristiek zijn voor een akoestische 
piano.

fig.Panel-3D-e.eps

1. Druk op de [3D] toets, zodat deze oplicht.

De 3D Sound Control functie gaat aan, en het geluid bevat meer ruimtelijke diepte. 

2. Terwijl u de [3D] toets ingedrukt houdt, gebruikt u de [-] [+] toetsen om de 
ruimtelijke diepte van het geluid na te bootsen.

U kunt de ruimtelijke diepte over vier niveaus aanpassen.
Het verhogen van de waarde laat de ruimtelijke diepte van het geluid toenemen.

fig.d-3.eps

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

U kunt de manier, waarop de 3D Sound Control functie wordt toegepast wijzigen (p. 
65).

3D Sound Control beïnvloedt het geluid van de Input Jack niet, en ook niet van het 
geluid van externe apparaten die op de MIDI Out aansluiting zijn aangesloten.

Als u Twin Piano aanzet, wordt 3D Sound Control uitgeschakeld.

3D Sound Control uitzetten

1. Druk op de [3D] toets, zodat deze niet langer oplicht.

Ruimtelijke diepte aan het geluid toevoegen (3D Sound Control)

NOTE

NOTE
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U kunt levendigheid aan het geluid toevoegen door het sublieme helderheid en 
onderscheid mee te geven.

fig.Panel-Dynamics-e.eps

1. Houd de [3D] toets ingedrukt, en druk op de [Reverb] toets.

Het display toont het type dynamische geluidscontrole.
fig.d-OFF.eps

2. Gebruik de [-][+] toetsen om de gewenste geluidscontrole instelling te 
selecteren.

fig.d-1.eps

3. Druk op de [3D] toets of op de [Reverb] toets. 

U keert terug naar het normale scherm.

U kunt de Memory Backup functie gebruiken, om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

Bij sommige geluiden kan dit leiden tot verstoring.

Dynamics Sound Control beïnvloedt niet het geluid van de Input Jack of het geluid van 
externe apparaten, die op de MIDI Out aansluiting zijn aangesloten.

Levendigheid aan het geluid toevoegen (Dynamics Sound 
Control)

Indicatie Omschrijving

OFF Dynamische geluidscontrole is uitgeschakeld.

1 (Sharp) Levert geluid met versterkte bas en hoog.

2 (Clear)
Levert geluid, waarbij akkoorden in de lage registers helder en onderscheidend 
zijn.

3 (Power) Levert geluid met versterkte bas.

NOTE

NOTE
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U kunt aan op het klavier gespeelde noten een galm effect toevoegen. Met het galm 
effect verkrijgt u een plezierige galm, waardoor het geluid klinkt alsof u in een 
concertzaal of soortgelijke ruimte speelt.

fig.Panel-Reverb-e.eps

1. Druk op de [Reverb] toets, zodat deze oplicht.
Probeer het klavier te bespelen.
Het galm effect wordt op de gehele klank toegepast.

Het galm effect uitschakelen

1. Druk op de [Reverb] toets, zodat het lichtje ervan uit gaat.
Galm wordt niet toegepast als Twin Piano aan is, met Twin Piano mode ‘2’ 
geselecteerd.

U kunt qua diepte van het galm effect uit tien niveaus kiezen.

1. Houd de [Reverb] toets ingedrukt, en druk op de [-] of [+] toets.
De diepte van het galm effect verschijnt op het display.

fig.d-4.eps

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78). 

U kunt niet voor elke afzonderlijke klank aparte galm instellingen vastleggen. Het effect 
wordt met dezelfde diepte op alle klanken toegepast.

Dit verandert de galm diepte van de afspelende Song niet.

Galm aan geluiden toevoegen (Reverb Effect)

De diepte van het galm effect wijzigen

NOTE

NOTE

NOTE
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Met de ‘Key Transpose’ functie kunt u een Song in een andere toonsoort spelen. Als u 
een zanger begeleidt, kunt u met de Transpose functie de toonhoogte verleggen naar 
een toonsoort die voor de zanger comfortabel is, terwijl u doorspeelt in dezelfde 
bekende toonsoort (vingerzetting).
U kunt met deze functie ook de toonhoogte van uw spelen transponeren, zonder uw 
vingerzetting op het klavier te veranderen. Als de Song zich bijvoorbeeld in een 
moeilijke toonsoort bevindt, met verschillende kruisen ( ) en mollen ( ), dan kunt u naar 
een toonsoort transponeren die gemakkelijker speelt.

fig.Panel-Transpose-e.eps

Op de HP203 kunt u alleen de toonhoogte van het klavier veranderen of de toonhoogte van 
zowel het klavier als van de Song (Transpose mode; p. 66).
Vanuit de fabriek is de HP203 ingesteld op het gezamenlijk transponeren van de toonhoogte van 
de Song en het klavier (‘De toonsoort van het afspelen van de Song wijzigen (Playback 
Transpose)’ (p. 47)).

1. Houd de [Transpose] toets ingedrukt, en druk op de toets die overeenkomt 
met de toonhogte van de gewenste toonsoort. (In dit geval klinkt de noot niet).
De Key Transpose instelling waarde blijft in het display staan, wanneer de Transpose 
toets ingedrukt wordt gehouden.

fig.d-0.eps

U kunt deze instelling wijzigen, door de [Transpose] toets ingedrukt te houden, en de 
[-] [+] toetsen te gebruiken.

Het beschikbare bereik is –6-0-5 (halve stappen).
Als deze op een andere waarde dan 0 is ingesteld, licht de [Transpose] toets op.
Als de transponeer waarde niet ‘0’ is, kunt u de [Transpose] toets gebruiken om de Transpose 
functie aan/uit te zetten. Als u de [Transpose] toets loslaat, keert u terug naar het vorige scherm. 

Door de [Transpose] toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de [-] en [+] toetsen 
te drukken, keert de instelling terug naar haar oorspronkelijke waarde (0).

De transponeer instelling keert terug naar ‘0’ als u een andere Song selecteert.

Voorbeeld: een Song spelen in de E majoor toonsoort, na transponatie naar C majoor

Houd de [Transpose] toets ingedrukt, en druk op de E toets (aangezien E de tonica is). 
Tellend vanaf C als referentiepunt, gaat men vier toetsen omhoog, inclusief de zwarte 
om E te bereiken, zodat ‘4’ op het display verschijnt.

fig.Transpose.eps

De toonsoort van het klavier veranderen (Key Transpose)

Als u           speeltC E G dan klinkt E G # BAls u           speeltC E G dan klinkt E G # B
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U kunt het klavier in een linker- en rechterdeel opdelen, zodat twee mensen hetzelfde 
bereik aan toonhoogtes spelen.
Dit betekent, dat u het klavier kunt gebruiken, alsof het twee aparte piano’s zijn. Zo kan 
de ene persoon het spelen van de andere persoon makkelijk nabootsen. 

fig.TwinPiano.eps_80

fig.Panel-TwinPiano-e.eps

1. Druk op de [Twin Piano] toets om de indicator ervan te laten oplichten.

Het volgende verschijnt op het scherm. 
fig.d-P-P.eps

Als u Twin Piano aanzet, bevindt het instrument zich in de volgende toestand. 

• Het klavier zal verdeeld zijn in linker en rechter gedeelten, met ‘midden C’ in het midden van 
elk gedeelte. 

• De linker er rechter gedeelten hebben hetzelfde geluid (Grand Piano 1).

• Het rechter pedaal fungeert als demperpedaal voor het rechter gedeelte, en het linker pedaal 
is het demperpedaal voor het linker gedeelte.

• Het middenpedaal is het Sostenuto pedaal voor het rechter gedeelte. 

• Als de Split functie of de Dual functie aan waren toen u Twin Piano aanzette, dan worden de 
Split functie en de Dual functie uitgeschakeld.

• 3D Sound Control en het effect zullen uit zijn.

Het klavier verdelen voor spelen met twee personen (Twin Piano)

C4 C5 C6 C7 C8C3C2C1

C4 C5 C6C3C4 C5C3 C6
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Twin Piano uitschakelen

1. Druk op de [Twin Piano] toets, zodat de verlichting ervan uit gaat.

1. Houd de [Twin Piano] toets ingedrukt, en druk op de [-] of [+] toets.

U kunt uit de volgende manieren de manier kiezen waarop het geluid klinkt.
Indicatie

fig.d-1.eps

Als u Twin Piano mode op ‘2’ instelt, dan wordt galm niet langer toegepast als u Twin 
Piano mode instelt. 

Bij sommige geluiden wordt het geluid niet opgesplitst, ongeacht of u Twin Piano mode 
op ‘2’ zet.

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

De manier waarop het geluid klinkt wijzigen (Twin Piano mode)

Indicatie Beschrijving

1
Zoals gewoonlijk klinkt het geluid van rechts, naarmate u naar de rechterkant van het 
klavier speelt, en van links naarmate u naar links speelt.

2
Noten die in het rechter gedeelte gespeeld worden, klinken uit de rechter speaker, en 
noten die in het linker gedeelte gespeeld worden klinken uit de linker speaker.

NOTE

NOTE
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U kunt twee verschillende geluiden tegelijkertijd van een enkele toets spelen. Deze 
manier van spelen heet ‘Dual Play’.
Als voorbeeld leggen we piano- en snaargeluiden over elkaar.

fig.Panel-Tones-e.eps

1. Houd de [Piano] toets ingedrukt, en druk op de [Strings] toets. 

De indicators van van beide toetsen lichten op.
Probeer het klavier te bespelen. Zowel de piano als de snaargeluiden spelen. 
Door op deze manier tegelijkertijd op twee Tone toetsen te drukken, activeert Dual Play.
Van de twee geselecteerde klanken, heet van de linker klanktoets ‘Tone 1’, en de klank 
van de rechter klanktoets heet ‘Tone 2’.

U kunt Dual Play niet selecteren, als u Split Uitvoering of Twin Piano heeft ingeschakeld.

Dual Play uitschakelen

1. Druk op een Tone toets.

Nu hoort u uitsluitend de klank van de ingedrukte toets.
U kunt de toonhoogte van Tone 2 met een octaaf per keer wijzigen. Raadpleeg p. 66.

U kunt de volumebalans tussen de twee klanken wijzigen. Raadpleeg ‘De 
volumebalans van Dual Play wijzigen’ (p. 34).

Als u tijdens Dual Uitvoering het demperpedaal indrukt, dna wordt het effect toegepast 
op zowel Tone 1 als Tone 2. U kunt deze instelling wijzigen, zodat het demperpedaal 
slechts effect heeft op een van de twee klanken. Raadpleeg ‘Wijzigen hoe het 
demperpedaal effect wordt toegepast (Damper Pedal Part)’ (p. 67).

Afhankelijk van de combinatie van de twee klanken, wordt het effect mogelijk niet 
toegepast op Tone 2.

Spelen met twee gelaagde klanken (Dual Play)

NOTE

NOTE
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Tone 1 wijzigen

1. Druk op de [-] of [+] toets. 

Tone 2 wijzigen

1. Houd de Tone toets van Tone 2 ingedrukt (de rechter van de oplichtende 
Tone toetsen), en druk op de [-] of [+] toets. 

U kunt de volumebalans van Tone 1 en 2 wijzigen.
fig.Panel-Balance-e.eps

1. Houd de [Transpose] toets ingedrukt, en druk op de [Split] toets.

De huidige volumebalans wordt getoond.
fig.d-9-3-e.eps

2. Druk op de [-] of [+] toets om de volumebalans te wijzigen.
De volumebalans wijzigt.
Als u naar de oorspronkelijke volumebalans wilt terugkeren, dan drukt u tegelijkertijd op de [-] en 
[+] toetsen.

fig.d-5-9.eps

3. Druk op de [Transpose] of [Split] toets om naar het klankselectie scherm 
terug te keren.

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

De klankvariaties wijzigen

De volumebalans van Dual Play wijzigen

Volume van
Tone 1

Volume van
Tone 2
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Spelen waarbij het klavier vanaf een bepaalde toets in een linker en rechter gedeelte is 
opgedeeld, heet ‘Split Play’. Het punt vanaf waar het klavier is opgedeeld, heet het 
‘splitspunt’.
Bij Split Play kunt u een verschillend klankgeluid aan de linker en rechter kant hebben.
Bij de fabrieksinstellingen is het splitspunt ingesteld op ‘F  3’. De toets van het splitspunt 
behoort toe aan het linker gedeelte.
In Split Play heet een geluid dat aan de rechterzijde wordt gespeeld een ‘rechterhand 
klank’, en het geluid dat aan de linkerzijde wordt gespeeld heet een ‘linkerhand klank’.

fig.SplitPoint-e.eps

Als voorbeeld wordt getoond, hoe u de klank van de [Piano] toets als onderdeel van een 
Split uitvoering speelt.

fig.Panel-Split-e.eps

1. Druk op de [Piano] toets.

Nu is de pianoklank geselecteerd.

2. Druk op de [Split] toets, waardoor de indicator ervan oplicht.

Het klavier wordt opgedeeld in een linker en rechter kant.
De F 3 toets is het verdeelpunt tussen het linker en rechter gedeelte van het klavier.
De rechterhand sectie van het klavier speelt pianoklank, en de linkerhand sectie speelt 
‘A. Bass+Cymbal’ klank.

Split Play uitschakelen

Druk op de [Split] toets, zodat de verlichting ervan uit gaat.
De rechterhand klank wordt de klank van het gehele klavier.

Als u van Dual Play (p. 33) naar Split Play schakelt, dan wordt Tone 1 van Dual Play 
als rechterhand kant voor Split Play gebruikt.

Spelen met verschillende klanken in het linker en rechter deel van 
het klavier (Split Play)

 Splitspunt (Fabrieksinstelling: F 3)    

C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1A0 B0 C2 C3 C4 C5 C8B7

Linkerhand klank Rechterhand klank
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De rechterhand klank wijzigen

1. Druk op de Tone toets om een klankgroep te selecteren.

2. Druk op de [-] of [+] toets om een klankvariatie te selecteren.

De linkerhand klank wijzigen

1. Houd de [Split] toets ingedrukt, en druk op de Tone toets om een 
klankgroep te selecteren.

2. Houd de [Split] toets ingedrukt, en druk op de [-] of [+] toets om een 
klankvariatie te selecteren.

U kunt de toonhoogte van de linkerhand klank met een octaaf tegelijk wijzigen. 
Raadpleeg ‘De toonhoogte van de klank in stappen van een octaaf wijzigen (Octave 
Shift)’ (p. 66).

U kunt het splitspunt wijzigen (de toets waarop het klavier wordt verdeeld).
Het splitspunt kan op elke waarde van B1 tot B6 worden ingesteld.
Dit is vanuit de fabriek op ‘F 3’ ingesteld.

fig.SplitPoint-3-e.eps_78

1. Houd de [Split] toets ingedrukt, en druk op een toets om als splitspunt in te 
stellen.

De ingedrukte toets wordt het splitspunt, en verschijnt op het display. 
fig.d-C3.eps

De ingedrukte toets wordt het splitspunt, en verschijnt op het display. 
De toets, die als splitspunt wordt gebruikt, behoort toe aan de linkerhand sectie van het 
klavier. Het vorige scherm verschijnt, als u de toets loslaat.

U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne 
geheugen vast te leggen (p. 78).

Klankgroepen en klankvariaties wisselen

Het splitspunt van het klavier wijzigen

Splitspunt (Fabrieksstandaard: F  3)

Bereik waarin u het splitspunt kunt bepalen (B1-B6)

C1 B1 B6A0 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
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U kunt spelen, terwijl de metronoom klinkt.
De HP203 is voorzien van een veelzijdige metronoom functie. U kunt het volume of de 
beat van de metronoom regelen.
Als een Song speelt, dan klinkt de metronoom op het tempo en de beat van die Song.

fig.Panel-Metronome-e.eps

1. Druk op de [Metronome] toets, zodat deze oplicht.

De metronoom klinkt.
De [Metronome] toets knippert rood en groen, in lijn met de geselecteerde beat.
De indicator licht rood op bij de eerste tellen, en groen bij de zwakke beats.

Als u enige tijd niets met het apparaat doet, dan verschijnt de volgende indicatie op 
het display.

De metronoom functie stoppen

1. Druk op de [Metronome] toets.

U kunt het geluid van de metronoom wijzigen (p. 71).

1. Druk op de [Tempo/Beat] toets om de ‘Tempo’ indicator te laten oplichten.
Het tempo wordt weergegeven.

fig.d-108.eps

2. Druk op de [-] of [+] toets om het tempo te regelen.
Overeenkomsten tussen beat en tempo weergave

Spelen met de metronoom

Het tempo wijzigen

2/2

      =5—250

6/8, 9/8, 12/8

            = 7—333

3/8      

      =20—999

x/4        

     =10—500

Beat

Tempo waarde
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1. Druk op de [Tempo/Beat] toets om de ‘Beat’ indicator te laten oplichten.
De beat wordt weergegeven.

fig.d-44.eps

2. Druk op de [-] of [+] toets om de beat te selecteren.

Als u een uitvoering opneemt, dat wordt de geselecteerde beat opgenomen.

Als u een Song afspeelt, wordt de metronoom op de beat van die Song ingesteld.

U kunt de beat van de metronoom niet wijzigen, terwijl een Song speelt.

De beat wijzigen

Indicatie Beat Indicatie Beat

2/2 6/4

Alleen zwakke 
beats klinken.

7/4

2/4 3/8

3/4 6/8

4/4 9/8

5/4 12/8

NOTE
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Het volume van de metronoom is regelbaar, in 11 volume niveau’s.
Dit is ingesteld op ‘5’, als het instrument aangezet wordt.

fig.Panel-MetronomeVol-e.eps

1. Houd de [Metronome] toets ingedrukt, en druk op de [-] of [+] toets.

Het display geeft dan het metronoom volume aan.
fig.d-5.eps

Als het metronoom volume is ingesteld op ‘0’, dan speelt het metronoom geluid niet.

Een ‘count-in’ is een telgeluid, dat klinkt voor de Song begint te spelen.
Als u met een Song meespeelt, dan kunt u een telgeluid instellen om uw eigen spelen 
eenvoudiger met de Song te synchroniseren.

fig.Panel-CountIn-e.eps

1. Houd de [Metronome] toets ingedrukt, en druk op de [ ] toets.

Een telgeluid van twee maten klikt, voordat de Song speelt.

Een ‘count-down’ is een telgeluid dat klinkt, aan het eind van de introductie van de 
Song (voordat u het klavier begint te bespelen) (p. 71).

Het volume wijzigen

Een telgeluid inschakelen om uw timing accuraat te houden
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U beluistert de interne preset Songs, Songs uit het interne geheugen of Songs van (los 
verkrijgbaar) USB geheugen, als volgt:
De HP203 is voorzien van vijfenzestig interne preset pianosongs Songs

fig.Panel-SongPlay-e.eps

U kunt Songs van floppydisk beluisteren door een los verkrijgbare floppydisk drive te 
gebruiken. Door een los verkrijgbare CD drive te gebruiken, kunt u SMF data, VIMA 
CD-ROMs (VIMA TUNES) op CD-ROM of muziek CD’s beluisteren.

Een Song selecteren

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets.
fig.d-P01.eps

Songs kunnen alleen uit het interne geheugen worden geselecteerd, als de Song die u 
wilt horen al in het interne geheugen is opgeslagen. Om een Song uit (los verkrijg-baar) 
USB geheugen te selecteren, sluit u het USB geheugen met de gewenste Song aan, op de 
extern geheugen aansluiting, en vervolgens drukt u op de Song toets (p. 21).

2.Druk op de [-] of [+] toets om de Song te selecteren.
De ‘Int Song’ indicator licht op, als een interne preset Song of Song uit het interne 
geheugen is geselecteerd, en de ‘Ext Song’ indifig.d-P05.eps

U kunt audiobestanden (p. 42) uit extern geheugen of van muziek CD afspelen.

De Song afspelen

3. Druk op de [ ] toets. 

De geselecteerde Song begint te spelen.
De geselecteerde Song wordt tot het eind gespeeld, waarna het afspelen stopt.
Om het afspelen te stoppen, drukt u nogmaals op de [ ] toets.
De volgende keer dat u op de [ ] toets drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het 
moment waar werd gestopt.

Songs beluisteren
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Doorspoelen en terugspoelen

• Druk op de [ ] toets om naar het begin van de volgende Song te schakelen.

• Druk op de [ ] toets om naar het begin van de momenteel geselecteerde Song te 
schakelen. Als u zich al aan het begin van de geselecteerde Song bevindt, dan gaat u door 
naar het begin van de voorgaande Song.

• Als u de [ ] toets ingedrukt houdt, terwijl de Song speelt, dan spoelt deze versneld door. 
Als u deze toets indrukt, wordt het maatnummer (of de tijd, in geval van een audiobestand) 
voor enkele seconden weergegeven.

• Als u de [ ] toets ingedrukt houdt, terwijl een de Song speelt, dan spoelt de Song terug.

Raadpleeg ‘Interne Song lijst’ (p. 95), voor informatie over de interne Song.

Als u enige tijd niets met het instrument doet, verandert de indicatie op het display 
naar het volgende.

Als het volgende in het display verschijnt

Als u een Song heeft opgenomen, maar nog niet heeft opgeslagen, dan verschijnt ‘dEL’ 
knipperend, als u een Song selecteert.

fig.d-dEL.eps

U kunt geen andere Song afspelen, als het geheugen een niet-opgeslagen Song bevat.

Als u uw uitvoering wilt wissen, en de Song wilt afspelen, druk dan op de [ ] toets.

Als u uw uitvoering niet wilt wissen, druk dan op de [ ] toets. Als u uw opgenomen 
uitvoering wilt opslaan, raadpleeg dan ‘De Songs opslaan’ (p. 60).

Over het Song selectie scherm

Het Song selectie scherm wijzigt als volgt, met elke keer dat u op de [Int Song/Ext Song] toets drukt.
fig.SongDisplay-e.eps

Indicaties zoals ‘A.**’, ‘.**’ of ‘U.**’ verschijnen niet, als er geen Songs in het 
externe of interne geheugen zijn opgeslagen of als er geen USB geheugen is 
aangesloten.

Song uit het 
externe geheugen

Song uit het 
interne geheugen

De song die u 
als nieuw opneemt

Interne 
preset song

Audiobestand of muziek CD

SMF muziek bestand etc.

NOTE
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Een Song selecteren die zich in een map bevindt

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets, zodat de ‘Ext Song’ indicator oplicht.
fig.d-01.eps

2. Druk op de [-] toets.

Als een map bestaat, dan verschijnt een scherm als het volgende:

3. Druk op de [ ] toets.

De eerste Song in de map wordt geselecteerd.
fig.d-01.eps

Als de map geen Songs bevat of als de eerste Song is geselecteerd als u op de [-] 
toets drukt, dan verschijnt het volgende scherm. Hier kunt u op de [ ] toets 
drukken om de map te verlaten.

fig.d-L[].eps

Over audiobestanden

Audiobestanden in het volgende formaat kunnen worden afgespeeld:

• Bestandsextensie is ‘.wav’

• 16-bit lineair

• 44.1 kHz sample snelheid

De volgende functies kunnen niet bij audiobestand afspelen gebruikt worden.

• 3D Sound Control (p. 27) • Galm (p. 29)

• Tempo wijzigen (p. 46) • Opslaan in intern geheugen (p. 61)

• Opnemen (p. 49) • Individuele gedeelten afspelen (muten) (p. 44)

Als u een bewerking als opslaan uitvoert, terwijl een audiobestand wordt gespeeld, dan 
stopt de Song mogelijk voor het einde.
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U speelt als volgt alle interne Songs of extern geheugen Songs herhaaldelijk af.
fig.Panel-SongPlay-e.eps

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets, zodat deze oplicht.

2. Gebruik de [-] [+] toetsen om de eerste Song te selecteren.

3. Terwijl u de [Int Song/Ext Song] toets ingedrukt houdt, drukt u op de 
[ ] toets.

Het display geeft ‘ALL’ aan, en de Songs spelen achtereenvolgens, beginnend bij de 
geselecteerde Song.
Als de laatste Song klaar is met afspelen, dan keert het afspelen terug naar de eerste 
Song, waarna het vervolgt.

fig.d-ALL.eps

De Songs in het interne geheugen spelen achtereenvolgens, als een intern geheugen 
Song geselecteerd is, en de Songs in USB geheugen spelen achtereenvolgens als een 
USB geheugen Song geselecteerd is.

4. Om het afspelen te stoppen, drukt u op de [ ] toets om de indicator  
uit te schakelen.

Nadat u op de [ ] toets heeft gedrukt om het afspelen te stoppen, dan wordt het 
afspelen bij de volgende druk op [ ] hervat vanaf de plek waar u bent gestopt. 
De volgende Song speelt echter niet af. Als u alle Songs nogmaals wilt afseplen, dan 
houdt u de [Int Song/Ext Song] toets ingedrukt, en drukt u op de [ ] toets.

Alle Songs herhaaldelijk afspelen (All Song Play)
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Songs afspelen

Bij het afspelen van interne Songs of Songs uit USB geheugen, kunt u aangeven welk 
uitvoering deel wordt afgespeeld.
U kunt tevens elke hand afzonderlijk oefenen, terwijl u met de Song meespeelt.

fig.Panel-TrackMute-e.eps

1. Selecteer de Song die u wilt afspelen (p. 40).

2. Druk op de [ ] toets om de Song af te spelen.

3. Selecteer het part, dat u niet wilt afspelen.
Druk op de Track [Left] toets, de Track [Right] toets of de Track [Accomp] toets.
De ingedrukte toets gaat uit, en het corresponderende part klinkt niet langer.

Als u bijvoorbeeld het rechterhand part wilt oefenen, dan drukt u op de Track [Right] 
toets, zodat de verlichting ervan uit gaat. Als u de Song afspeelt, speelt het 
rechterhand part niet.

U kunt het part selecteren, dat wordt gemute, als u op de [Accomp] toets drukt om de 
verlichting ervan te laten doven. Raadpleeg p. 72.
Als u nogmaals op de toets drukt die u bij stap 3 heeft geselecteerd, zodat de 
toets oplicht, dan klinkt het geluid van dat part.

Mute instellingen worden gewist als u Songs wisselt.

Elk gedeelte afzonderlijk beluisteren

De uitvoering data wordt aan de Track toetsen toegekend, zoals hieronder wordt 
getoond.

fig.TrackButtons-e.eps

De linkerhand uitvoering wordt toegekend aan de Track 
[Left] toets, de rechterhand uitvoering aan de Track 
[Right] toets, en overige uitvoeringen wordt aan de Track 
[Accomp] toets toegekend. ‘Tracks’ zijn gebieden waar 
muziekdata wordt opgeslagen, en de toetsen [Left], 
[Right], en [Accomp] worden de ‘track toetsen’.

Rechterhand 
part

Begeleiding 
part

Linkerhand part

NOTE
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Songs afspelen

Nadat u een Track toets heeft ingedrukt om het afspelen van een Song uit te zetten, regelt 
u het volume van een part als volgt.
De HP203 maakt het mogelijk om een specifieke part op een gereduceerd volumeniveau 
af te spelen, zodat dat part als ‘gids’ voor uw eigen spelen kan dienen.

1. Houd een Track toets ingedrukt, en gebruik de [-] [+] toetsen om het volume 
van het spoor aan te geven, als het afspelen wordt stilgezet.

Het volume dat het spoor heeft als het wordt weggedraaid, wordt getoond, terwijl u de Track toets 
ingedrukt houdt. Het spoor Mute volume kan worden ingesteld op elke waarde tussen 0 
en 80.

fig.d-30.eps

Als u de stroom uitschakelt, dan wordt het spoor Mute volume teruggesteld op ‘0’.

U wijzigt als volgt het volume, waarop de Song zal spelen.
Als u met een Song meespeelt om te oefenen, dan kunt u hiermee de volumebalans tussen 
uw klavierspel en de afgespeelde Song regelen.

1. Druk op de [-] [+] toetsen, terwijl u de [ ] toets ingedrukt houdt.
Het afspeelvolume van de Song wordt weergegeven, als u de [ ] toets ingedrukt 
houdt. Het afspeelvolume kan op elke waarde van 0 tot 127 worden ingesteld.

fig.d-127.eps

Als u de stroom uitschakelt, dan keert het Song afspeel volume terug naar ‘127’.

Als u een audiobestand of een Song van muziek CD selecteert, dan speelt deze af op 
een los instelbare volume instelling. 

1. Druk op de [-] [+] toetsen, terwijl u de [ ] toets ingedrukt houdt.

Als u de stroom uitschakelt, dan keert het afspeel volume terug naar een instelling van 
‘64’.

Het volume van een stil onderdeel bepalen

Song afspeel volume wijzigen

Het volume van audiobestanden en muziek CD’s regelen

NOTE

NOTE

NOTE
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Songs afspelen

U kunt het tempo, waarop de Song speelt, wijzigen.
Als u een van de interne Songs oefent, dan kan het vertragen van het afspeeltempo het 
makkelijker maken om met een moeilijke Song mee te spelen.

1. Druk op de [Tempo/Beat] toets, zodat de ‘Tempo’ indicator van de toets 
oplicht.

2. Gebruik de [-] [+] toetsen om het tempo te wijzigen.

Sommige interne preset Songs hebben een tempo dat varieert tijdens de Song.
U kunt deze Songs als volgt op een vastgesteld, niet wijzigend tempo afspelen.

1. Houd de [Tempo/Beat] toets ingedrukt, en gebruik de [-] [+] toetsen om de 
instelling te wijzigen.

Als u Songs wisselt, dan keert de Tempo Mute functie terug naar de ‘off’ instelling.

Het tempo van een Song wijzigen

Afspelen op een vastgesteld tempo (Tempo Mute)

Toets Waarde Toelichting

[+] On De tempo wijzigingen die in de Song zijn opgenomen worden genegeerd, en 
de Song speelt op een vastgesteld tempo.

[-] Off De Song speelt aan de hand van de tempo wijzigingen die in de Song zijn 
opgenomen.

NOTE
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Songs afspelen

De ‘Playback Transpose’ functie maakt het mogelijk, om de toonsoort van het afspelen 
van de Song te wijzigen.

fig.Panel-KeyControl-e.eps

1. Speel de Song, die u wilt horen af of speel mee met (p. 40).

2. Terwijl u de [Transpose] toets ingedrukt houdt, regelt u met de [-= [+] 
toetsen de toonhoogte.

De toonhoogte van de Song wijzigt in halve stappen.
De Playback Transpose instelling wortd getoond, terwijl u de [Transpose] toets ingedrukt 
houdt.

Het bereik is –6-0-5 (halve stappen).
Als dit op een andere waarde dan 0 is ingesteld, dan licht de [Transpose] toets op.
Als de transponeer waarde geen ‘0’ is, dan kunt u de [Transpose] toets gebruiken om de 
Playback Transpose functie aan/uit te zetten.

Als u de [Transpose] toets ingedrukt houdt, en de [-] en [+] toetsen tegelijk 
indrukt, dan keert deze instelling terug naar de oorspronkelijke waarde (0).

De Playback Transpose functie wordt niet toegepast, als de Transpose Mode (p. 66) is 
ingesteld op ‘-K-‘ (Keyboard).

Als u een Song van muziek CD of een geluidsbestand heeft geselecteerd, dan kan het 
gebruik van Playback Transpose het tonale karakter beïnvloeden.

De transponeer instelling keert terug naar ‘0’ als u een andere Song selecteert.

De toonsoort van het afspelen van de Song wijzigen (Playback 
Transpose)

NOTE

NOTE



48

Songs afspelen

Als u een commercieel verkrijgbare CD of een audiobestand afspeelt, dan kunt u de 
geluiden in het midden beperken (zoals vocalen).

fig.Panel-CenterCancel-e.eps

1. Speel een audiobestand of muziek CD af (p. 40).

2. Druk op de [Right] Track toets, zodat de verlichting uit gaat.

De melodie of het vocale geluid wordt beperkt.

Bij sommige Songs worden de geluiden in het midden niet geheel weggedraaid.

De Center Cancel functie wordt geannuleerd, als u een andere Song selecteert.

De Center Cancel functie uitschakelen

1. Druk op de [Right] Track toets, zodat deze oplicht.

Bij sommige Songs kan het gebruik van de Center Cancel functie het tonale karakter 
beïnvloeden.

De middengeluiden in het afspelen beperken (Center Cancel)

NOTE

NOTE

NOTE
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Opnemen

U kunt uw uitvoeringen eenvoudig opnemen.
U kunt een opgenomen uitvoering afspelen, om te zien wat en hoe u heeft gespeeld, en 
op het klavier melodieën met vooraf opgenomen begeleiding meespelen.

U kunt de volgende opnamesoorten uitvoeren.

U kunt de volgende 
opnamesoorten uitvoeren.

→ ‘Uw klavier uitvoering opnemen’ (p. 50)

Alleen uw eigen klavier 
uitvoering opnemen

→ ‘Uw uitvoering voor elke hand afzonderlijk opnemen’ (p. 52)

Een Track toets selecteren en 
opnemen

→ ‘Uw uitvoering voor elke hand afzonderlijk opnemen’ (p. 52)

Opnieuw opnemen → ‘Uw met een Song meespelen opnemen’ (p. 55)

Memo

Met tweede of latere opnamen wordt de eerder opgenomen Song gewist, terwijl het 
nieuwe materiaal wordt opgenomen. Bij het opnemen van een nieuwe uitvoering is het 
waarschijnlijk een goed idee om de eerder opgenomen uitvoering eerst te wissen (p. 57).

fig.OverRec.eps

1e passage

2e passage

De eerste performance wordt behouden

Als het volgende in het display verschijnt

Als u een Song heeft opgenomen, maar nog niet heeft opgeslagen, dan verschijnt ‘dEL’ 
knipperend als u een Song selecteert of een nieuwe Song opneemt.

fig.d-dEL.eps

U kunt geen andere Song afspelen als het geheugen een niet-opgeslagen Song bevat.

Als u de Song wilt wissen en de Song wilt afspelen, druk dan op de [ ] toets.

Als u de Song niet wilt wissen, druk dan op de [ ] toets, en bewaar uw Song in het 
interne geheugen of in USB geheugen (p. 60).



50

Opnemen

U kunt als volgt uitsluitend een klavier uitvoering opnemen zonder een interne Song te 
gebruiken.

fig.Panel-RecNew-e.eps

Uitvoering instellingen

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets.

Als het display niets laat zien, dan drukt u op de [Int Song/Ext Song] toets, totdat deze 
indicatie verschijnt.

fig.d-USr.eps

U kunt er ook voor zorgen dat ‘USr’ verschijnt, door de [Int Song/Ext Song] toets 
ingedrukt te houden, en op de [ ] toets te drukken.

2. Selecteer de af te spelen klank (p. 25).

3. Zet indien nodig de metronoom aan.

Druk op de [Metronome] toets (p. 37).
Regel het Song tempo en de maatsoort zoals gewenst, terwijl u naar de metronoom 
luistert (p. 37).

Instellingen voor opname

4. Druk op de [ ] toets.

De [ ] toets licht op, de [ ] toets begint te knipperen, en de HP203 schakelt over 
naar opname standby.
Als u besluit niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [ ] toets.

Uw klavier uitvoering opnemen
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Opnemen

Opname starten

5. Druk op de [ ] toets of bespeel het klavier.

Na twee maten telgeluid, begint de opname.
Het opnemen begint, als u het klavier begint te bespelen (zonder de [ ] toets in te 
drukken). In dit geval klinkt er geen telgeluid.
Als de opname begint, lichten de [ ] toets, en de [ ] toets op.

Tijdens de count-in wordt de telmaat op het display aangegeven als ‘-2’ en erna als 
‘-1’.

Het opnemen stoppen

6. Druk op de [ ] toets.

Het opnemen stopt.

De opgenomen uitvoering beluisteren

7. Druk op de [ ] toets.

U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.

8. Druk op de [ ] toets.

De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Als u op de [ ] toets drukt, terwijl de metronoom klinkt, dan klinkt er een 
telgeluid van twee maten (‘count-in’), voordat het afspelen begint.

Druk nogmaals op de [ ] toets om het afspelen te stoppen.

De opgenomen uitvoering verdwijnt, als u de stroom uitschakelt. Als u de opgenomen 
uitvoering wilt behouden, dan dient u deze in het interne geheugen of in USB 
geheugen, op te slaan. Raadpleeg p. 60.

Als u de opgenomen uitvoering niet heeft opgeslagen, dan kunt u geen andere Song 
afspelen. U dient de uitvoering te wissen (p. 57) of op te slaan (p. 60), voordat u een 
andere Song afspeelt.

NOTE

NOTE



52

Opnemen

De recorder van de HP203 beschikt over drie Track toetsen.
U kunt de uitvoering van elke hand afzonderlijk opslaan naar verschillende Track toetsen 
(bijvoorbeeld de linkerhand uitvoering naar de [Left] toets, en de rechterhand uitvoering 
naar de [Right] toets). Tevens kunt u een enkel specifiek spoor van een eerder 
opgenomen uitvoering opnieuw opnemen.

fig.Panel-RecTrack-e.eps

Opname instellingen

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets.
Als het display niet het volgende aangeeft, druk dan nogmaals op de [Int Song/Ext 
Song] toets, totdat deze indicatie verschijnt.

fig.d-USr.eps

Uw uitvoering voor elke hand afzonderlijk opnemen

Hoe de Track toetsen overeenkomen met de opgenomen uitvoeringen

De opgenomen uitvoeringen worden als volgt aan de Track toetsen toegekend.

● Split uitvoering (p. 35)

● Normale uitvoering (het gehele klavier speelt een enkele klank), Dual 
uitvoering (p. 33)

• Als u opneemt met slechts een enkel opnamespoor aangegeven

De uitvoering wordt op het aangegeven spoor opgenomen.

• Als u opneemt met meerdere opnamesporen aangegeven

Opname vindt plaats in deze prioriteitsvolgorde:

[Right] toets ➝ [Left] toets ➝ [Accomp] toets.

Track toets Opgenomen uitvoering

[Right] toets Rechterhand klank

[Left] toets Linkerhand klank
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Opnemen

2. Druk op de [ ] toets.

De [ ] toets licht op, de [ ] toets indicator knippert, en de HP203 schakelt naar 
opname standby mode.
Als u besluit niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [ ] toets.

De toets van het op te nemen spoor knippert.

3. Druk op de toets van elk spoor dat u niet wilt opnemen, waardoor de 
verlichting uitschakelt.

U kunt naar slechts een Track toets tegelijk opnemen.

Opnemen

4. Druk op de [ ] toets.

Na telgeluid van twee maten, begint de opname.
Het opnemen begint als u het klavier begint te bespelen (zonder op de [ ] toets te 
drukken). In dit geval klinkt er geen telgeluid.
Als opname begint, knipperen de [ ] toets en de [ ] toets.

Tijdens de count-in wordt de telmaat op het scherm aangegeven als ‘-2’ en ‘-1’.

5. Om het opnemen te stoppen, drukt u op de [ ] toets.

Een aanvullend part opnemen

6. Druk op de [ ] toets.

U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.

7. Druk op de [ ] toets.

8. Druk op de toets van het spoor dat u wilt opnemen om deze te laten 
knipperen.

Als u een eerder opgenomen spoor selecteert, dan wordt dat spoor overschreven door 
de nieuw opgenomen uitvoering, en de eerder opgenomen uitvoering gaat verloren.

De [ ] toets licht op, de [ ] toets knippert, en de HP203 schakelt naar opname 
standby mode. 
Als u besluit niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [ ] toets.

NOTE
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Opnemen

9. Druk op de [ ] toets.

Na twee maten telgeluid begint de opname.
De opname begint als u het klavier begint te bespelen (zonder op de [ ] toets te 
drukken). In dit geval klinkt er geen telgeluid.
Als de opname begint, lichten de [ ] toets en de [ ] toets op.

Tijdens de count-in wordt de telmaat op het scherm aangegeven als ‘-2’ en vervolgens 
‘-1’.

Als u aanvullende parts opneemt, zonder de eerder opgenomen Song te wissen, dan 
blijven het Song tempo en de ritme zoals ze waren bij de eerste opname.

10.Om het opnemen te stoppen, drukt u op de [ ] toets.

De opgenomen uitvoering beluisteren

11.Druk op de [ ] toets.

U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.

12.Druk op de [ ] toets.

De opgenomen uitvoering speelt.

13.Als u nogmaals op de [ ] toets drukt, dan stopt het afspelen.

Na het afspelen van een Song kunt u een van de Track toetsen ingedrukt houden, en 
op de [ ] toets drukken om de uitvoering van alleen dat spoor te wissen. Op dat 
moment geeft het display ‘USr’ aan. Als u de uitvoering uit alle sporen verwijdert, dan 
geeft het display ‘USr’ aan. 

De opgenomen uitvoering verdwijnt, als u de stroom uitschakelt. Als u de opgenomen 
uitvoering wilt behouden, dan dient u deze in intern geheugen of in USB geheugen 
vast te leggen. Raadpleeg ‘De Songs opslaan’ (p. 60).

Als u de opgenomen uitvoering nog niet heeft opgeslagen, dan kunt u geen andere 
Song afspelen. U dient de uitvoering te wissen (p. 57) of te bewaren (p. 60), voordat u 
een andere Song afspeelt.

NOTE

NOTE

NOTE
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Opnemen

Hier leest u, hoe u met een intern geheugen Song of met een extern geheugen Song kunt 
meespelen, en uw uitvoering kunt opnemen. 
U kunt bijvoorbeeld het linkerhand part beluisteren, terwijl u het rechterhand part 
opneemt. De op het klavier gespeelde uitvoering wordt opgenomen in de plaats van het 
geluid van het part dat u met de Track toetsen selecteert. 

Het geluid van de Track toets die u heeft geselecteerd is tijdens de opname niet te 
horen.

fig.Panel-RecSong-e.eps

Uitvoering instellingen

1. Selecteer een Song.

Raadpleeg ‘Songs afspelen’ (p. 40), voor meer informatie over het selecteren van een 
Song.
Als u met een Song uit extern geheugen wilt opnemen, sluit dan USB geheugen of 
floppydisk drive aan voordat u verder gaat (p. 21).

2. Selecteer de te spelen klank (p. 25).

3. Geef het opnametempo aan (p. 46).

De uitvoering wordt opgenomen op het tempo van de Song die u tijdens het opnemen 
heeft geselecteerd. Als u uw met een Song meespelen opneemt, dan wordt dat 
opgenomen met de ritme van die Song.

Opname instellingen

4. Druk op de [ ] toets.

Uw met een Song meespelen opnemen

NOTE
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Opnemen

5. Druk op de Track toets van het part dat u wilt opnemen, waardoor de toets 
gaat knipperen.

Hierdoor kunt u opnemen, terwijl u naar de geselecteerde Song luistert. 
De [ ] toets licht op, de [ ] toets knippert, en de HP203 schakelt naar opname 
standby mode. Als u besluit om niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [ ] toets.

Hoe uitvoering parts corresponderen met Track toetsen

Opname starten

6. Druk op de [ ] toets.

Na een tel van twee maten, begint de opname.
Zelfs als u niet op de [ ] toets drukt, dan begint de opname als u het klavier bespeelt. 
In dit geval klinkt er geen tel.
Als de opname begint, lichten de [ ] toets en de [ ] toets op.

Tijdens het telgeluid geeft het scherm een maatnummer als ‘-2’ en ‘-1’ aan.

Opname stoppen

7. Druk op de [ ] toets.

De opname stopt.

De opgenomen uitvoering beluisteren

8. Druk op de [ ] toets.

U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.

9. Druk op de [ ] toets.

De opgenomen uitvoering speelt.

10.Druk nogmaals op de [ ] toets om het afspelen te stoppen.

De opgenomen uitvoering verdwijnt, als u de stroom uitschakelt. Als u de opgenomen 
uitvoering wilt behouden, dan dient u deze in het interne geheugen of in USB 
geheugen vast te leggen. Raadpleeg p. 60.

Als u de opgenomen uitvoering niet heeft opgeslagen, dan kunt u geen andere Song 
afspelen. U dient de uitvoering te wissen (p. 57) of op te slaan (p. 60), alvorens een 
andere Song af te spelen.

Track toets Uitvoering part

Track [Right] toets Rechterhand part

Track [Left] toets Linkerhand part

Track [Accomp] toets Uitvoering data anders dan het rechterhand part en het linkerhand part

NOTE

NOTE
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Opnemen

U kunt opgenomen uitvoeringen wissen.
fig.Panel-RecNew-e.eps

1. Druk op de [Int Song/Ext Song] toets. 

Het scherm van de opgenomen uitvoering verschijnt. 
fig.d-USrdotExp-e.eps

2. Druk op de [+] toets.

‘dEL’ begint in het display te knipperen.
fig.d-dEL.eps

Als u de Song niet wilt wissen, dan drukt u op de [ ] toets.

3. Druk op de [ ] toets.

De opgenomen uitvoering wordt gewist.

U kunt de opgenomen uitvoering ook wissen, door de [Int Song/Ext Song] toets 
ingedrukt te houden, en op de [ ] toets te drukken.

Na het afspelen van een Song kunt u een van de Track toetsen ingedrukt houden, en 
op de [ ] toets drukken om de uitvoering van uitsluitend dat spoor te wissen. Op dat 
moment geeft het display ‘USr’ aan. Als u de uitvoering van alle sporen wist, dan geeft 
het scherm ‘USr’ aan.

Een opgenomen uitvoering wordt gewist als u de stroom uitschakelt.

Opgenomen uitvoeringen wissen

Licht op, als er een opgenomen song is
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Uw uitvoering opslaan

U kunt als volgt alle Songs die in het interne geheugen, USB geheugen (los verkrijgbaar) 
of op floppydisk zijn opgeslagen wissen.

Als een initialisatie wordt uitgevoerd, dan worden alle in het interne geheugen 
opgeslagen Songs gewist. De gewiste gegevens kunnen niet worden hersteld, dus we 
raden aan dat u de inhoud van het geheugen controleert, voordat u verder gaat.

Om nieuw USB geheugen of een nieuwe floppydisk voor het eerst met de HP203 te 
gebruiken, dient u het te initialiseren (formatteren). USB geheugen of een floppydisk 
die niet zijn geïnitialiseerd, kunnen niet met de HP203 worden gebruikt. 

Voor informatie over omgaan met USB geheugen, raadpleegt u ‘Extern geheugen 
gebruiken’ (p. 21).

fig.Panel-SaveSong-j.eps

1. Als u USB geheugen gaat initialiseren, sluit het USB geheugen dan aan op 
de extern geheugen aansluiting (p. 21).
Als u een floppydisk gaat initialiseren, sluit uw floppydisk drive dan aan 
op de extern geheugen aansluiting, en plaats de disk in de drive.

2. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk op de [3D] toets.

Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function mode.
fig.d-Fnc.eps

3. Houd de [Int Song/Ext Song] toets ingedrukt, en gebruik de [-] [+] toetsen 
om het display ‘FMt’ te laten aangeven.

Als u uw vinger van de toets afhaalt, dan verschijnt een scherm waarin u het geheugen 
dat u wilt initialiseren kunt selecteren.

Het geheugen initialiseren

NOTE

NOTE
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Uw uitvoering opslaan

4. Gebruik de [-} [+] toetsen om te selecteren of u ‘Int’ (intern geheugen) of 
‘Ext’ (USB geheugen of floppydisk) wilt initialiseren.
Intern geheugen USB geheugen, floppydisk

5. Druk op de [ ] oets.

Het display geeft ‘Sur’ aan, en de [ ] toets, en de [ ] toets zullen knipperen.

Als u besluit niet te initialiseren, druk dan op de [ ] toets.

6. Druk op de [ ] toets.

De initialisatie begint.
De gehele inhoud van het geselecteerde geheugen wordt gewist.

Zet de stroom nooit uit, als ‘FMt’ op het display knippert. Daardoor wordt het 
geheugen dat wordt geïnitialiseerd vernietigd, waardoor het onbruikbaar wordt.

Door het interne geheugen van de HP203 te initialiseren, worden geen andere 
instellingen dan de inhoud van het interne geheugen geïnitialiseerd. Als u instellingen 
anders dan de inhoud van het interne geheugen naar hun fabrieksconditie wilt 
terugplaatsen, voer dan de Factory Reset bewerking (p. 79) uit.

Ontkoppel het USB geheugen niet, totdat de initialisatie van het USB geheugen is 
voltooid.

Terwijl een floppydisk wordt geïnitialiseerd, werpt u de disk niet uit, en ontkoppelt u de 
kabel van de disk drive niet.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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Uw uitvoering opslaan

Een opgenomen Song kan in het interne geheugen worden opgeslagen, in USB 
geheugen (los verkrijgbaar) of op floppydisk (los verkrijgbaar).
De opgenomen Songs gaan verloren, als u uitsluitend de stroom van de HP203 
uitschakelt, zonder de Songs op te slaan. U dient een Song op te slaan, als u deze wilt 
bewaren.
Een Song uit het interne geheugen kan ook op extern geheugen worden opgeslagen of 
een Song uit extern geheugen kan op intern geheugen worden opgeslagen.

fig.Panel-SaveSong-j.eps

U kunt audiobestanden of Songs van muziek CD niet opslaan.

1. Als u de Song op USB geheugen wilt opslaan, sluit dan het USB geheugen 
op de extern geheugen aansluiting aan (p. 21).

Als u de Song op een floppydisk wilt opslaan, sluit dan uw floppydisk drive aan op de 
extern geheugen aansluiting, en plaats een disk in de drive.
Als u een Song uit het interne (externe) geheugen wilt opslaan in het externe (interne) 
geheugen, selecteer dan de Song die u wilt opslaan.

2. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function mode.

fig.d-Fnc.eps

3. Houd de [Int Song/Ext Song] toets ingedrukt, en gebruik de [-] [+] toetsen 
om ‘SAv’ op het display weer te geven.

Als u uw hand van de toets haalt, dan verschijnt het scherm om de opslag bestemming 
te selecteren.

De Songs opslaan

NOTE
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Uw uitvoering opslaan

De opslag bestemming van een Song selecteren

4. Gebruik de [-] [+] toetsen om aan te geven of u de Song in ‘Int’ (intern 
geheugen) of in ‘EXt’ (USB of floppydisk geheugen) wilt opslaan.
Intern geheugen USB geheugen, floppydisk

5. Druk op de [ ] toets.

Een scherm waarin u het opslagbestemming nummer kunt selecteren verschijnt.
Intern geheugen USB geheugen, floppydisk

6. Gebruik de [-] [+] toetsen om het opslagbestemming nummer te selecteren.

Als de stip rechtsonder op het scherm oplicht, dan is er al een Song op dat nummer 
opgeslagen. Selecteer een nummer waar nog geen Song onder is opgeslagen.
Als u een ongewenste Song wilt wissen, en deze wilt vervangen door de nieuw 
opgenomen Song, selecteer dan het nummer van de ongewenste Song.

fig.d-SongExist-e.eps

De Song opslaan

7. Druk op de [ ]  toets.

Het display geeft ‘Sur’aan, en de [ ] en de [ ] toets knipperen.

Als u besluit de Song niet op te slaan, druk dan op de [ ] toets.

8. Druk op de [ ] toets.

De Song wordt opgeslagen.
Zet de stroom nooit uit, terwijl ‘SAv’ op het display knippert. Door dat te doen 
vernietigt u het opslagbestemming geheugen, waardoor het onbruikbaar wordt.

fig.d-SAv.eps

Licht op als een song is opgeslagen

NOTE
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Uw uitvoering opslaan

U kunt als volgt een eerder opgeslagen Song uit het interne geheugen, van USB 
geheugen of van floppydisk wissen.

Als u alle Songs uit het interne geheugen, uit USB geheugen of uit floppydisk wilt 
wissen, raadpleeg dan ‘Het geheugen initialiseren’ (p. 58).

fig.Panel-SaveSong-j.eps

1. Als u een Song uit USB geheugen wilt wissen, sluit dan uw USB geheugen 
op de extern geheugen aansluiting (p. 21) aan.
Als u een Song van floppydisk wilt wissen, sluit dan uw floppydisk drive 
aan op de extern geheugen aansluiting, en plaats de disk in de drive.

2. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk op de [3D] toets.

Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function mode.
fig.d-Fnc.eps

3. Houd de [Int Song/Ext Song] toets ingedrukt, en gebruik de [-] [+] toetsen 
om ‘dEL’ op het display aan te geven.

Als u uw vinger van de toets haalt, dan verschijnt een scherm waarin u de te wissen Song 
kunt selecteren. 

Een Song wissen
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Uw uitvoering opslaan

De te wissen Song selecteren

4. Gebruik de [-] [+] toetsen om aan te geven of u een Song uit het interne 
geheugen (‘Int’) of uit ‘EXt’ (USB geheugen of floppydisk) wilt wissen.

Intern geheugen USB geheugen, floppydisk

5. Druk op de [ ] toets.

Er verschijnt een scherm, waarin u de te verwijderen Song kunt selecteren.

Intern geheugen USB geheugen, floppydisk

6. Gebruik de [-] [+] toetsen om de Song die u wilt verwijderen te selecteren.

De Song verwijderen

7. Druk op de [ ] toets.

Het display geeft ‘Sur’ aan, en de [ ] toets, en de [ ] toets knipperen.

Als u besluit de Song niet op te slaan, drukt u op de [ ] toets.

8. Druk op de [ ] toets.

De geselecteerde Song wordt gewist.

Zet de stroom nooit uit, terwijl ‘dEL’ op het display knippert. Hierdoor wordt het 
bestemming geheugen vernietigd, waardoor het onbruikbaar wordt.

NOTE
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Diverse instellingen

In ‘Function mode’ kunt u diverse instellingen voor uitvoering 
en opname vastleggen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
De [Brilliance] toets, en de [3D] toets lichten op.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

fig.d-Fnc.eps

2. Druk op een van de knipperende toetsen om 

de te wijzigen instelling te selecteren.
Het display toont de naam van de instelling, terwijl u de 
toets ingedrukt houdt. De waarde van de instelling 
verschijnt, als u de toets loslaat.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

4. Als u een andere instelling wilt wijzigen, 

selecteer dan de instelling die u wilt wijzigen, 
door op een van de toetsen die voor stap 2 
knipperden te drukken.

5. Druk op de [Brilliance] toets of op de [3D] toets 

om Function mode te verlaten.
De toets indicators keren terug naar hun oorspronkelijke 
staat.

De instellingen keren terug naar hun oorspronkelijke 
staat, als u de stroom uitschakelt (behalve de USB 
Driver en de Ext. Memory mode instellingen.) Als u 
wilt dat uw instellingen behouden blijven zelfs als 
de stroom uitgeschakeld wordt, dan dient u de 
Memory Backup procedure (p. 78) uit te voeren om 
de instellingen te bewaren.

Basis bewerkingen in 
Function mode

NOTE

Toets Functie pag.

[Reverb]

3D mode

p. 65

[Transpose]

Transpose mode

p. 66

[Split]

Octave Shift

p. 66

[Twin Piano]

(&[-][+])

Demper pedaal part

p. 67

Center pedaal functie

p. 67

Linker pedaal functie

p. 67

[Piano]

Master tuning

p. 68

[E.Piano]

Temperatuur

p. 68

[Organ]

Stretched Tuning

p. 69

[Strings]

Demper resonantie

p. 70

[Voice]

Snaar resonantie

p. 70

[Others]

Key Off resonantie

p. 70

[Metronome]

Metronoom geluid

p. 71

[Tempo]

(&[-][+])

Countdown

p. 71

Countdown geluid

p. 71

Countdown part

p. 72
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Diverse instellingen

Dit geeft aan, hoe 3D Sound Control (p. 27) wordt toegepast.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt en druk op 

de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Reverb] toets.

Het display geeft ‘3d’ aan, en vervolgens verschijnt de 
waarde van de instelling. 

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen. 

[Int Song]

(&[-][+])

Een Song opslaan

p. 60

Een Song wissen

p. 62

Het geheugen initialiseren

p. 58

[Accomp]

(&[-][+])

Accomp Track

p. 72

Local Control

p. 73

MIDI verzendkanaal

p. 74

Composer MIDI Out

p. 74

V-LINK

p. 75

USB Driver

p. 76

External Memory mode

p. 76

Master Gain

p. 77

Track Assign

p. 77

Recommended Tone

p. 78

[Left]

Memory Backup

p. 78

[Right]

Factory Reset

p. 79

[Key Touch]

Hammer Response

p. 66

[Brilliance] +

[Key Touch]

Panel Lock

p. 79

Toets Functie pag.
Hoe Grand Space wordt toegepast (3D 
mode)

Instelling Uitleg

Auto

Als de koptelefoon is aangesloten, dan wordt het 
diepte effect geoptimaliseerd voor koptelefoons, 
en als er geen koptelefoons zijn aangesloten, dan 
wordt de optimale diepte voor speakers 
toegepast.

Speaker

De optimale diepte voor speakers wordt gebruikt, 
onafhankelijk van het gebruik van koptelefoons.    
Grand Space wordt tevens toegepast op het 
geluid dat wordt uitgevoerd via de Output 
aansluitingen, praktisch bij het door speakers 
spelen die op de Output aansluitingen zijn 
aangesloten. 

Headphones

De optimale diepte voor koptelefoons wordt 
gebruikt, onafhankelijk van of de koptelefoons 
zijn aangesloten.
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Diverse instellingen

Deze instelling geeft aan, wat het transponeren van de 
toonsoort zal beïnvloeden.
U kunt het transponeren van de toonsoort gebruiken om de 
toonhoogte van zowel de Song als het klavier te wijzigen of 
alleen de toonhoogte van de Song of alleen de toonhoogte 
van het klavier.

➝ Key Transpose (p. 30), Playback Transpose (p. 47)

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Transpose] toets.

Het display geeft ‘trS’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt. 

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

U kunt de toonhoogte van Tone 2 in Dual Play (p. 33) en de 
linkerhand klank in Split Play (p. 35) wijzigen, in stappen van 
een octaaf. Dit in stappen van een octaaf wijzigen van de 
toonhoogte, heet ‘Octave Shift’.
U kunt bijvoorbeeld de toonhoogte van de linkerhand klank 
verhogen, tot dezelfde toonhoogte van de rechterhand klank 
in Split Play.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Split] toets.

Het display geeft ‘Oct’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Het bereik van beschikbare toonhoogte wijzigingen loopt 
uiteen van twee octaven hoger, tot twee octaven lager. 
De toonhoogte wordt met een octaaf verlaagd bij elke druk op 
de [-] toets, en met een octaaf verhoogd met elke druk op de 
[+] toets. Om naar de oorspronkelijke toonhoogte terug te 
keren, drukt u tegelijkertijd op de [-] en [+] toetsen.

Hiermee regelt u, hoe uw aanslag kracht de timing beïnvloedt 
waarbij de noot klinkt. Dit heet de ‘Hammer Response’ functie.
Op een akoestische piano leidt het indrukken van een toets tot 
het verplaatsen van een hamer, die tegen een snaar slaat om 
geluid te produceren. Als u zachtjes op de toets drukt, dan 
beweegt de hamer langzaam, waardoor het iets langer duurt 
(in vergelijking met een sterk gespeelde noot) van het moment 
dat u de toets indrukt, tot het geluid wordt geproduceerd. 
Als de Hammer Response functie actief is, dan varieert de tijd 
tussen het moment dat u een toets indrukt, en het moment dat 
het geluid klinkt, afhankelijk van de sterkte waarmee u speelt. 
Als u zachter speelt, wordt deze tijd langer.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode. 

2. Druk op de [Key Touch] toets.

Het display geeft ‘HrS’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt. 

3. Gebruik de [-][+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Klavier instellingen

Aangeven wat de Key Transpose zal 
beïnvloeden (Transpose mode)

Instelling Uitleg

Klavier noten

Song afspelen

Klavier noten en Song playback

De toonhoogte van de klank wijzigen in 
stappen van een octaaf (Octave Shift)

Indicatie

-2–0–2

De timing van geluiden wijzigen aan 
de hand van de kracht waarmee de 
toetsen werden ingedrukt (Hammer 
Response)
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Diverse instellingen

Als u tijdens Dual uitvoering of Split uitvoering op het 
demperpedaal drukt, dan wordt het demperpedaal effect 
normaalgesproken op beide klanken toegepast, maar u kunt 
ook de klank selecteren waar het effect op moet worden 
toegepast.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode. 

2. Druk op de [Twin Piano] toets.

Het display geeft ‘dPr’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.
Als u het display geen ‘dPr’ aangeeft, houd dan de 
[Twin Piano] toets ingedrukt, en druk meerdere malen op 
de [-] toets. 

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Als u de stroom aanzet, dan functioneert het linkerpedaal als 
softpedaal, en het middenpedaal als Sostenuto pedaal 
(p. 19).

U kunt de pedaalfunctie in een scala van andere bewerkingen 
wijzigen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode. 

2. Houd de [Twin Piano] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen om het pedaal te 
selecteren, waarvan u de functie wilt wijzigen.

: Middenpedaal

: Linkerpedaal

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Bij sommige klanken wordt geen effect toegepast.

Als u Dual uitvoering verlaat, terwijl ‘Layer’ en 
‘Octave’ geselecteerd zijn, dan keren de 
pedaalfuncties ook terug naar de febrieksinstel-
lingen.

Instelling Uitleg

OFF, 1–10

Dit regelt de tijd tussen het moment dat u een 
toets speelt, tot het pianogeluid klinkt. Hogere 
instellingen betekenen een lagere 
reactiesnelheid.
Als deze is ingesteld op OFF, dan klinkt het 
geluid zodra u de toets aanslaat, 
onafhankelijk van hoe u deze aanslaat.

Pedaalinstellingen

Wijzigen hoe het demperpedaal effect 
wordt toegepast (Damper Pedal Part)

Instelling Uitleg

Alle actief

Alleen toegepast op Tone 1 (in Dual mode)/
Rechterhand klank (in Split mode)

Alleen toegepast op Tone 2 (in Dual mode)/
Linkerhand klank (in Split mode)

Wijzigen hoe de pedalen werken 
(Center/Left Pedal Function)

Instelling Uitleg

Sostenuto

Stelt functie in op Sostenuto pedaal.
(Alleen te selecteren voor midden pedaal)

Soft

Stelt functie in op Soft pedaal.
(Alleen te selecteren voor het linker pedaal)

Effects Switch

Effecten kunnen aan/uit geschakeld worden, door 
op het pedaal te drukken. Als het effecttype rotary 
is, dan kunt u de langzaam/snel draaisnelheid 
instellen.
* Het meest geschikte effecttype wordt voor elk 
geluid aangegeven.

Play/Stop

Het pedaal heeft dezelfde functie als de [ ] 
toets.

Layer

Door het pedaal in te drukken wordt op Tone 2 
gelaagd, gebruikt voor Dual uitvoering.

Octave

Door het pedaal in te drukken wordt een geluid 
een octaaf hoger gelaagd.

NOTE

NOTE
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Diverse instellingen

Als u ensemble speelt met andere instrumenten, en in 
soortgelijke gevallen, dan kunt u de standaard toonhoogte op 
een ander instrument afstemmen.
De standaard toonhoogte verwijst meestal naar de toonhoogte 
die wordt gespeeld als u de midden A toets aanslaat. Voor 
een cleaner ensemble geluid tijdens het spelen met een of 
meerdere instrumenten, zorgt u ervoor dat de standaard 
toonhoogte afgestemd is op de toonhoogte van de andere 
instrumenten. Dit afstemmen van alle instrumenten op een 
standaard toonhoogte heet ‘master tuning’.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Piano] toets.

Het display geeft ‘tun’ aan, en de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

De laatste drie tekens worden op het scherm 
aangegeven.  ‘440.0 Hz’ wordt op de afbeelding 
hierboven aangegeven.

Vanuit de fabriek is dit ingesteld op ’40.0 (440.0 Hz)’.

U kunt klassieke muziek, zoals barokstukken, met hun 
oorspronkelijke afstemming spelen.
De meeste moderne Songs worden gecomponeerd en 
gespeeld, in de veronderstelling dat gelijkwaardige 
temperatuur (de meestgebruikte afstemming vandaag de dag) 

wordt gebruikt. Toen klassieke muziek echter werd 
gecomponeerd, was er een brede verscheidenheid aan 
afstemmingsystemen. Door een compositie met haar 
oorspronkelijke afstemming te spelen, kunt u genieten van de 
sonoriteiten van de akkoorden, die de componist 
oorspronkelijk bedoelde.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [E.Piano] toets.

Het display geeft ‘tnP’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

U kunt kiezen uit de acht afstemmingen, die hieronder 
worden beschreven.

Instellingen afstemmen

De toonhoogte met andere 
instrumenten afstemmen (Master 
Tuning)

Instellingen

15.3 Hz–40.0 Hz–66.2 Hz

(415.3 Hz–440.0 Hz–466.2 Hz)

De afstemming regelen (Temperatuur)

Instelling Temperatuur Kwaliteiten

1 Equal

Met deze afstemming wordt elke 
octaaf opgedeeld in twaalf 
gelijke stappen.
Elke interval levert dezelfde 
hoeveelheid beperkte 
dissonantie.

2 Just (Major)

Deze afstemming elimineert 
ambiguïteiten in de vijfden en 
derden. Zij is ongeschikt voor het 
spelen van melodieën, en kan niet 
worden getransponeerd, maar is 
in staat tot het leveren van 
prachtige sonoriteiten.

3 Just (Minor)

De Just afstemmingen verschillen 
van majeur en mineur 
toonsoorten. U verkrijgt met de 
mineur toonladder hetzelfde 
effect als met de majeur 
toonladder.

4 Arabic
Deze afstemming is geschikt voor 
Arabische muziek.

Temperatuur Toonhoogte
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Diverse instellingen

De toonhoogte aangeven

Als u met een andere afstemming dan gelijkwaardige 
temperatuur speelt, dan dient u de noot in toonhoogte aan te 
geven om de af te spelen Song af te stemmen (de noot die 
overeenkomt met C voor een majeur toonsoort of met A voor 
een mineur toonsoort).
Als u gelijkwaardige temperatuur kiest, dan hoeft u geen 
toonhoogte te selecteren.

4. Terwijl u de [E.Piano] toets ingedrukt houdt, 

drukt u op de [-] toets of op de [+] toets om de 
toonhoogte te selecteren.

Als u in ensemble met andere instrumenten speelt, 
wees u dan van bewust, dat er, afhankelijk van de 
toonsoort, wat verschuiving van de toonhoogte kan 
optreden.

Piano’s zijn over het algemeen gestemd, zodat het lage bereik 
platter, en het hoge bereik scherper is dan gelijkmatig 
getemperde toonhoogtes. Deze manier van afstemming is 
uniek voor de piano, en staat tevens bekend als ‘stretched 
afstemming’.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Organ] toets.

Het display geeft ‘Str’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen. 

5 Kirnberger

Dit is een verbetering over de 
Meantone en Just afstemmingen 
die voorzien in een grote vrijheid 
van modulatie. Uitvoeringen zijn 
in alle toonsoorten mogelijk (III).

6 Meantone

Deze toonladder levert enkele 
compromissen op het gebied van 
intonatie, waardoor transponatie 
naar andere toonsoorten mogelijk 
wordt.

7 Pythagorean

Deze afstemming, die is 
ontwikkeld door de filosoof 
Pythagoras, elimineert 
dissonantie in vierden en vijfden.
Dissonantie wordt geleverd door 
akkoorden van derde intervallen, 
maar melodieën zijn welluidend.

8 Werkmeister

Deze temperatuur combineert de 
Meantone en Pythagorean 
afstemmingen. Uitvoeringen zijn 
mogelijk in alle toonsoorten 
(eerste techniek, III).

Instelling Temperatuur Kwaliteiten

Temperatuur Toonhoogte

Display

Toonsoort

C

C

C

C

d

D

E

E

F

F

F

F

G

G

A

A

b

B

b_

B

A_

A

E_

E

Stretched (verlengde) afstemming

Instelling Uitleg

Deze afstemming boog breidt de bas en hoog 
einden iets uit. De afstemming is geschikt voor 
uitvoeringen als piano solo’s.

Dit is de standaard afstemming boog. Deze is 
geschikt bij gebruik van Dual Uitvoering (p. 33) of bij 
het in ensemble spelen met andere instrumenten.

NOTE
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Diverse instellingen

U kunt het volume van de demperpedaal resonantie wijzigen.
Door op een akoestische piano het demperpedaal in te 
drukken, kunt u de gespeelde noten met andere snaren laten 
resoneren, waardoor rijke galm en basis aan het geluid 
worden toegevoegd. Het demperpedaal van de HP203 
recreëert deze resonantie (Damper Resonance) bij het 
indrukken.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’aan, en u bevindt zich in Function 
mode.

2. Druk op de [Strings] toets.

Het display geeft ‘rES’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Als u de toetsen van een akoestische piano bespeelt, dan 
resoneren de reeds gespeelde snaren ook. De functie die dit 
effect reproduceert, heet ‘String Resonance’.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’aan, en u bevindt zich in Function mode. 

2. Druk op de [Voice] toets.

Het display geeft ‘rSt’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

U kunt het ‘Key Off’ geluid (het subtiele geluid dat wordt 
geproduceerd als de toetsen worden losgelaten) spelen, zoals 
bij het bespelen van een akoestische piano.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function 
mode.

2. Druk op de [Others] toets.

Het display geeft ‘rOF’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Geluidsgerelateerde 
instellingen

Gezamenlijke resonantie produceren 
als u op het demperpedaal drukt 
(Damper Resonance)

Instelling Uitleg

OFF, 1–10

Het resonantie volume neemt af, naarmate de 
waarde wordt verlaagd, en het volume van 
Damper Resonance neemt toe, naarmate de 
waarde wordt verhoogd.    
De Damper Resonance functie is niet actief, 
als deze is ingesteld op ‘OFF’.

De resonantie van de snaren 
produceren als de toetsen worden 
gespeeld (String Resonance)

Instelling Uitleg

OFF, 1–10

Het resonantie niveau neemt af, naarmate de 
waarde wordt verlaagd, en het laten 
toenemen van de waarde laat de hoeveelheid 
resonantie toenemen.    
De String Resonance functie is niet actief, als 
deze is ingesteld op ‘OFF’.

Geluiden spelen als de toetsen worden 
losgelaten (Key Off Resonance)

Instelling Uitleg

OFF, 1–10

Het volume van het Key Off geluid neemt af, 
naarmate de waarde wordt verlaagd, en 
neemt toe, naarmate het volume van het Key 
Off geluid wordt verhoogd.   
De Key Off Resonance functie is niet actief, als 
de waarde is ingesteld op ‘OFF’.
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U kunt het geluid dat door de metronoom wordt gespeeld, 
wijzigen. De metronoom klinkt, als u het instellingenscherm 
oproept.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Metronome] toets.

Het display geeft ‘MtS’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Een ‘countdown’ is een telgeluid aan het eind van de 
introductie van de Song (voordat u het klavier begint te 
bespelen). Als u met de Song mee gaat spelen, dan kan een 
telgeluid helpen bij het overeenstemmen van uw spelen en de 
Song.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function 
mode.

2. Druk op de [Tempo] toets.

Het display geeft ‘Ctd’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

U kunt het geluid selecteren, dat wordt gebruikt om de 
countdown te spelen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function 
mode.

2. Houd de [Tempo] toets ingedrukt, en druk 

eenmaal op de [+] toets.
Het display geeft ‘Cd.S’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Metronoom instellingen

Het geluid van de metronoom wijzigen 
(Metronome Sound)

Geluid

(Click), (Electronic), 

(Voice: japanese), (Voice: English), 

(Animal), (Wood Block), 

(Triangle & Castanets), (Hand Claps)

Count-down instelling

Een tel laten klinken, voordat de 
melodie begint (Countdown)

Instelling Uitleg

Een telgeluid klinkt

Er klinkt geen telgeluid

Het countdown geluid selecteren 
(Countdown Sound)

Geluid

(Voice: English), (Voice: Japanese)
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Geeft het part aan, dat het begin van de uitvoering zal 
bepalen, indien een aftelling wordt toegevoegd.
Het telgeluid klinkt, voordat het geselecteerde part begint te 
spelen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Houd de [Tempo] toets ingedrukt, en druk 

tweemaal op de [+] toets.
Het display geeft ‘Cd.P’ aan, waarna de waarde van de 
instelling verschijnt.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Als u een andere Song selecteert, dan keert deze 
instelling terug naar ‘r – L’.

Hier leest u, hoe u het part wisselt, dat wordt gemute, als u op 
de [Accomp] Track toets drukt, en het lichtje ervan uitzet.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Druk op de [Accomp] toets.

Het display geeft ‘A.tr’ aan, en de waarde van de 
instelling verschijnt vervolgens.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

De wijziging die u in deze instelling aanbrengt, 
wordt pas toegepast als u een Song selecteert. 

Het part selecteren, waarmee het 
aftellen begint (Countdown Part)

Instelling Uitleg

Rechterhand en linkerhand parts van een Song

Linkerhand part van een Song

Rechterhand part van een Song

1–16 Part 1-16

NOTE

Song afspeel instellingen

Het part wisselen dat wordt gemute 
als u op de [Accomp] toets drukt 
(Accomp Track)

Instelling Uitleg

Zowel de begeleiding als het ritme worden uitgezet.

Alleen de begeleiding wordt uitgezet. (Het ritme 
wordt niet uitgezet.)

Alleen het ritme wordt uitgezet.   
(De begeleiding wordt niet uitgezet.)

NOTE
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Hier kunt u verschillende MIDI gerelateerde instellingen voor 
de HP203 vastleggen.
Raadpleeg ‘MIDI apparaten aansluiten’ (p. 82), voor meer 
informatie over het aansluiten van MIDI apparaten.

Als er een MIDI sequencer is aangesloten, stel deze parameter 
dan in op Local Off.
Aangezien de Thru functie van uw sequencer 
normaalgesproken aan zal staan, worden op het klavier 
gespeelde noten of door de recorder afgespeelde noten, via 
twee routes naar de geluidsgenerator verzonden, (1) en (2), 
zoals getoond in de illustratie. Hierdoor klinken noten dubbel 
of worden ze onnatuurlijk afgebroken. Om dit te voorkomen, 
zorgt de instelling genaamd ‘Local Off’ ervoor, dat route (1) 
onderbroken wordt.
fig.LocalCntr.j

Local On: Het klavier en de recorder zijn aangesloten op 
de interne geluidsgenerator.
fig.LocalOn.j

Local Off: Het klavier en de recorder zijn niet aangesloten 
op de interne geluidsgenerator. Er wordt door het klavier geen 
geluid geproduceerd als het wordt bespeeld.
fig.LocalOff.j

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen om het display ‘L.Ct’ 
te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, geeft het display de 
waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Als u een apparaat uit de Roland MT Series aansluit, 
dan hoeft u Local Control niet uit te zetten. MT appa-
raten verzenden Local Off berichten, als hun stroom 
is ingeschakeld. Als u eerst de HP203 inschakelt, en 
dan het MT apparaat, dan wordt Local Control op 
de HP203 automatisch uitgeschakeld.

MIDI instellingen

Dubbele noten voorkomen bij 
aansluiting op een sequencer (Local 
Control)

(1)

MIDI

MIDIMIDI

MIDI

(2)

IN

IN OUT

OUT

Sequencer

Geheugen

Geluids-
generator

Elke gespeelde noot klinkt dubbel
Soft Thru On

Local On

Local On

Geluid wordt geproduceerd

Geluidsgenerator

Local Off

Geen geluid geproduceerd

Geluidsgenerator

Instelling Uitleg

Local Control is ingesteld op On.    
Het klavier en de recorder zijn aangesloten op de 
interne geluidsgenerator.

Local Control is ingesteld op Off.    
Het klavier en de recorder zijn aangesloten op de 
interne geluidsgenerator. Het bespelen van het 
klavier of het afspelen van een Song, levert geen 
geluid op.

NOTE
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Deze instelling geeft het kanaal aan, waarop de HP203 zal 
uitzenden.
MIDI gebruikt zestien ‘MIDI kanalen’, die zijn genummerd van 
1 tot 16.
Door MIDI apparaten aan te sluiten, en voor elk apparaat het 
juiste MIDI kanaal te selecteren, kunt u geluiden op deze 
apparaten spelen of selecteren.
De HP203 ontvangt alle zestien kanalen (1-16).

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function modus.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display ‘Ch’ 
te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, dan geeft het display 
de waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

Als u dit op ‘OFF” instelt, dan verzendt de HP203 
geen MIDI data.

Voor meer informatie over het aansluiten van MIDI 
apparaten, raadpleegt u ‘Aansluiten op MIDI 
apparaten’ (p. 82).

Als Composer MIDI Out is ingesteld op ‘On’, dan kunt u met 
de HP203 opgenomen uitvoering data naar een aangesloten 
MIDI apparaat of computer versturen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function modus.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om ‘Out’ op het 
display aan te geven.
Als u uw vinger van de toets haalt, geeft het display de 
waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

MIDI verzendkanaal instellingen (MIDI 
Transmit Channel)

Instellingen (kanaal)

OFF, 1–16

Opgenomen uitvoering data naar een 
MIDI apparaat versturen (Composer 
MIDI Out)

Instelling Uitleg

Uitvoering data wordt verstuurd.

Er wordt geen uitvoering data verstuurd.
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Door de HP203 op een V-LINK compatible beeldapparaat 
aan te sluiten, kunt u de beelden met de HP203 aansturen.

Om schade en/of storing aan de speakers te voorkomen, 
minimaliseert u altijd het volume, en zet u de stroom van 
alle apparaten uit, voordat u enige aansluiting maakt. 

V-LINK

V-LINK ( ) is door Roland ondersteunde 
functionaliteit, die met mogelijk maakt om muziek aan visueel 
materiaal te koppelen. Door V-LINK compatible video apparatuur 
te gebruiken, kunnen visuele effecten eenvoudig aan de 
expressieve elementen van een uitvoering worden gekoppeld, 
zodat ze er deel van uitmaken.

Hoe u de V-LINK gebruikt

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets. 
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function 
modus.

fig.d-Fnc.eps

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display ‘vLn’ te 
laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, dan geeft het display de 
aan/uit status van de V-LINK functie aan.

3. Druk op de [-] [+] toets om de V-LINK functie aan 

of uit te zetten.

4. Druk op de [Brilliance] toets, of op de [3D] 

toets, om de Function modus uit te voeren.
De toets indicator keert terug naar de oorspronkelijke 
staat.
Als V-LINK aan is, dan lichten de onderste balken van 
het display op. 

U kunt afbeeldingen aansturen, met de twaalf toetsen 
aan de linkerkant van het toetsenbord. 

Terwijl V-LINK actief is, klinkt er geen geluid van de 
twaalf toetsen aan de linkerkant van het klavier.

Om V-LINK uit te schakelen, herhaalt u stappen 1-2 op de 
vorige pagina, en kies ‘OFF” bij stap 3.

Overige instellingen

De V-LINK functie gebruiken (V-LINK)

Instelling Uitleg

De V-LINK functie is aan. 

De V-LINK functie is uit.

NOTE

C1 D1 E1 F1 G1A0

A0  –  G1#

B0

NOTE
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Normaalgesproken hoeft u geen driver te installeren, om de 
HP203 met uw computer te verbinden. Als er echter een 
probleem optreedt, of als de prestaties minimaal zijn, dan kan 
het gebruik van de oorspronkelijke driver het probleem 
wellicht oplossen.
Specificeer de USB driver die u wenst te gebruiken, en 
installeer de driver.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in Function 
modus.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display ‘Usb’ 
te laten aangeven.

Als u uw vinger van de toets haalt, geeft het display de 
waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

4. Zet de stroom weer aan.

Voor meer informatie over het downloaden en 
installeren van de oorspronkelijke Roland driver, 
raadpleegt u de Roland website. Roland website:    
http://www.roland.com/

Voor meer informatie over het via de USB 
Connector aansluiten van uw computer, raadpleegt 
u ‘Een computer aansluiten’ (p. 83).

Deze instelling wordt onthouden, zelfs indien de 
stroom uit staat.

Als USB geheugen op de extern geheugen Connector wordt 
aangesloten, kan het in sommige gevallen langer duren 
voordat data geladen is, of laadt data helemaal niet. Als dit 
gebeurt, kunt u het probleem wellicht verhelpen, door de 
extern geheugen instelling te wijzigen.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function modus.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display 
‘UMd’ te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, dan geeft het display 
de waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

4. Zet de stroom weer aan.

Deze instelling wordt onthouden, zelfs als de stroom 
uitgeschakeld is.

De USB driver instellingen wijzigen 
(USB Driver)

Instelling Uitleg

Generic

Kies dit, als u de standaard USB driver wilt 
gebruiken, die met uw computer werd 
meegeleverd.    
Normaalgesproken, dient u deze modus te 
gebruiken.

Original

Kies dit, als u een USB driver wilt gebruiken, 
die van de Roland website is gedownload.

De extern geheugen instelling wijzigen 
(External Memory modus)

Instelling Uitleg

Mode 1

Mode 2
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Als u de HP203 bespeelt met een extern aangesloten systeem, 
dan kan het volume van uw externe systeem in sommige 
gevallen te laag zijn, ookal is het volume van de HP203 op 
maximaal ingesteld. In zulke gevallen kunt u de Master Gain 
instelling als volgt regelen. 
Het wijzigen van de Master Gain instelling is ook van invloed 
op het volume van de interne speakers en koptelefoons.

Het geluid kan verstoord 
worden, als u het volume over-

matig verhoogt.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function modus. 

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display 
‘MAS’ te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, dan geeft het display 
de waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

Bij het afspelen van SMF muziekbestanden voor Roland Piano 
Digital Instruments (p. 97), is het linkerhand part 
normaalgesproken toegekend aan de Track [Left] toets, en het 
rechterhand part aan de Track [Right] toets. Rechterhand part 
en linkerhand part toekenningen kunnen in sommige SMF 
muziek bestanden verschillen.
Als deze zijn ingesteld op ‘Auto’, en u vervolgens de Track 
toetsen niet kunt gebruiken om de linkerhand parts en 
rechterhand parts (p. 44) mee aan te sturen, wijzig de 
instelling dan naar ‘2/1 Part’ of ‘3/4 Part’.

Deze instelling kan worden gebruikt voor SMF 
formaat songs, anders dan de interne preset songs. 
De instelling heeft geen invloed op interne preset 
songs.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function modus.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen, om het display ‘trA’ 
te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, dan geeft het display 
de waarde van de instelling aan.

3. Gebruik de [-] [+] toetsen, om de instelling te 

wijzigen.

Selecteer de song opnieuw, na het wijzigen van 
deze instelling.

Het volume regelen (Master Gain)

Instelling

-10–0–10 dB

NOTE

Tijdens SMF afspelen aan de Track 
toetsen toegekende parts wijzigen 
(Track Assign)

Instelling Uitleg

Auto

Het part dat aan elk spoor wordt toegekend, 
wordt vanzelf toegewezen, afhankelijk van het 
song bestand.

2/1 Part

Part 1 wordt toegekend aan de Track [Right] 
toets, part 2 aan de Track [Left] toets, en part 3 
aan de Track [Accomp] toets.

3/4 Part

Part 4 wordt toegekend aan de Track [Right] 
toets, part 3 aan de Track [Left] toets, en part 1 
aan de Track [Accomp] toets.

NOTE

NOTE
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U kunt een los verkrijgbare USB CD drive op de HP203 
aansluiten, en los verkrijgbare CD-ROM’s afspelen, die voor 
de VIMA zijn gemaakt (VIMA TUNES).
Songs op VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) zijn 
geprogrammeerd met aanbevolen klanken, geschikt voor elke 
Song.
Als u een Song van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) 
selecteert, dan worden aanbevolen klanken toegekend aan de 
[Strings], [Voice], en [Others] Tone toetsen, en deze drie 
toetsen zullen knipperen.
Als u op een knipperende Tone toets drukt, dan wordt de 
aanbevolen klank geselecteerd, waardoor u de geselecteerde 
Song kunt spelen met een klank die op die Song is afgestemd.
U kunt de HP203 zo instellen, dat aanbevolen klanken 
automatisch worden toegekend of niet toegekend.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

2. Houd de Track [Accomp] toets ingedrukt, en 

gebruik de [-] [+] toetsen om het display ‘rtn’ 
te laten aangeven.
Als u uw vinger van de toets haalt, geeft het display de 
waarde van de instelling aan. 

3. Gebruik de [-] [+] toetsen om de instelling te 

wijzigen.

Dit is vanuit de fabriek ingesteld op ‘On’.

Normaalgesproken keren de instellingen terug naar hun 
oorspronkelijke waarden, als de stroom wordt aangezet. U 
kunt echter opgeven, dat verschillende instellingen worden 
onthouden, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.
Deze functie heet ‘Memory Backup’.

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

fig.d-Fnc.eps

2. Druk op de [Left] toets.

Het display geeft ‘buP’ aan, en de [ ] toets 
knippert.

3. Druk op de [ ] toets.

Het display geeft ‘Sur’ aan, en de [ ] toets en de 

[ ] toets knipperen.

Als u besluit de instellingen niet te bewaren, dan drukt u 
op de [ ] toets.

4. Om de instellingen te bewaren, drukt u op de 

[ ] toets.

Zet de stroom nooit uit, terwijl ‘BuP’ op het display 
knippert.

Als de geheugenbackup is voltooid, dan geeft het 
display ‘Fnc’ aan.

fig.d-Fnc.eps

Raadpleeg p. 96 voor meer informatie over de door 
de Memory Backup bewerking opgeslagen 
instellingen.

VIMA TUNES Recommended Tones 
wisselen (Recommended Tone)

Instelling Uitleg

Als u een Song van een VIMA CD-ROM (VIMA 
TUNES) selecteert, dan worden aanbevolen klanken 
vanzelf toegekend aan de [Strings], [Voice], en 
[Other] Tone toetsen van de HP203.

De aanbevolen klanken worden niet gebruikt, en 
alleen de interne klanken van de HP203 kunnen 
worden geselecteerd.

De instellingen onthouden 
(Memory Backup)

NOTE
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De instellingen die u in Function mode heeft gewijzigd, 
kunnen worden teruggezet naar de standaard 
fabrieksinstelling. Deze bewerking heet ‘Factory Reset’.
Voer deze bewerking uit, als u de met Memory Backup 
opgeslagen instellingen in hun oorspronkelijke staat wilt 
terugbrengen.

Als u Factory Reset uitvoert, dan worden alle tot dan 
toe opgeslagen instellingen verwijderd, en terug-
gezet naar hun fabrieksinstelling.

Door deze bewerking uit te voeren, worden geen 
Songs uit het interne geheugen of uit USB geheugen 
gewist. 
Als u alle Songs uit het geheugen van de HP203 en 
uit USB geheugen wilt wissen, raapleeg dan ‘Het 
geheugen initialiseren’ (p. 58).

1. Houd de [Brilliance] toets ingedrukt, en druk 

op de [3D] toets.
Het display geeft ‘Fnc’ aan, en u bevindt zich in 
Function mode.

fig.d-Fnc.eps

2. Druk op de [Right] toets.

Het display geeft ‘Fct’ aan, en de [ ] toets 
knippert.

3. Druk op de [ ] toets.

Het display geeft ‘Sur’ aan, en de [ ] toets en de 

[ ] toets knipperen.

Als u besluit de Factory Reset niet uit te voeren, druk dan 
op de [ ] toets.

4. Om de Factory Reset uit te voeren, drukt u op 

de [ ] toets.

Zet de stroom nooit uit, terwijl ‘Fct’ op het scherm 
knippert.
Als de Factory Reset is voltooid, dan verschijnt het 
volgende scherm.

5. Draai de [Volume] knop geheel naar links om 

het volume te beperken.

6. Zet de stroom uit, en weer aan.

Als u de Panel Lock functie activeert, dan worden alle toetsen 
vergrendeld, en werken ze niet. U kunt hiermee voorkomen, 
dat een kind per ongeluk instellingen wijzigt, door 
ongecontroleerd op toetsen te drukken.

1. Druk tegelijkertijd op de [Brilliance] en [Key 

Touch] toetsen.
Panel Lock wordt geactiveerd. 
Alle toetsen worden inactief.
Het volgende scherm verschijnt, als Panel Lock actief is.

* Door tijdens het afspelen of opnemen van een Song op toetsen te 
drukken, wordt het afspelen of opnemen gestopt.

De Panel Lock functie annuleren

Druk nogmaals tegelijkertijd op de [Brilliance] toets en 
[Key Touch] toets.

Panel Lock wordt geannuleerd als u de stroom 
uitschakelt.

De instellingen terugzetten 
naar de fabrieksconditie 
(Factory Reset)

NOTE

De toetsen uitschakelen (Panel 
Lock)

NOTE
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Aansluiten op andere apparaten

U kunt audio apparaten aansluiten om het geluid van de 
HP203 door de speakers van uw audiosysteem te spelen of 
om uw uitvoering op een taperecorder of ander opname 
apparaat op te nemen.

Gebruik audiokabels met Jack pluggen (los verkrijgbaar) om 
aan te sluiten.

1. Minimaliseer het volume geheel van de 
HP203, en het aan te sluiten apparaat.

2. Zet de stroom van de HP203 en de 
aangesloten speakers uit.

3. Gebruik audiokabels (los verkrijgbaar) om 
aan te sluiten.

4. Zet de HP203 aan.

5. Zet de aangesloten speakers aan.

6. Regel het volumeniveau van de HP203, en de 
aangesloten speakers.
Als u het klavier van de HP203 bespeelt, dan klinkt het 
geluid middels de aangesloten speakers.

De stroom uitschakelen

1. Minimaliseer het volume geheel van de 

HP203, en het aan te sluiten apparaat.

2. Zet de aangesloten speakers uit.

3. Zet de HP203 uit.

Aansluiten op audio apparaten

* Als aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, 

dan kan het volume van apparatuur die is aangesloten 

op de Input Jacks, laag zijn. Gebruik, als dit gebeurt, 

aansluitkabels die geen weerstanden bevatten.

* Om storing en/of schade aan speakers of andere 

apparaten te voorkomen, minimaliseert u altijd het 

volume, en zet u de stroom van alle apparaten uit, 

voordat u gaat aansluiten.

Speakers op de HP203 aansluiten, en geluiden uitvoeren

Uitgang jacks

Versterkte speakers
Audiosysteem, etc.

Ingang (Line In)
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1. Minimaliseer het volume van de HP203 en het 

aan te sluiten apparaat geheel.

2. Zet de stroom van de HP203 en het 

aangesloten audio apparaat uit.

3. Gebruik audiokabels (los verkrijgbaar) om 

aan te sluiten.

4. Zet het aangesloten apparaat aan.

5. Zet de HP203 aan.

6. Regel het volumeniveau van de HP203, en het 

aangesloten audio apparaat.

De geluiden van het aangesloten audio apparaat 
worden door de HP203 gespeeld.

Regel het volume, door de besturing van uw audio 
apparaat te gebruiken.

De stroom uitschakelen

1. Minimaliseer het volume geheel van de 

HP203, en het aan te sluiten apparaat.

2. Zet de HP203 uit.

3. Zet het aangesloten audio apparaat uit.

Geluiden van een geluidsapparaat door de HP203 spelen

Ingang jacks

Audio systeem, etc.

Uitgang (Line Out)

Ingangen voor tulpstekkers 
bevinden zich rechtsonder op 
de voorkant van de HP203.
Zij voorzien in een handige 
manier om draagbare audio 
apparatuur aan te sluiten.
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Door een extern MIDI apparaat aan te sluiten, en uitvoering 
data uit te wisselen, kunt u het ene apparaat met het andere 
aansturen. U kunt bijvoorbeeld geluid via het andere 
instrument laten klinken of klanken wisselen op het andere 
instrument.

Als de HP203 is aangesloten op een MIDI 
sequencer, stel deze dan in op ‘Local Off’. 
Raadpleeg p. 73.

De verbinding maken

1. Draai het volume van de HP203, en van het 
MIDI apparaat dat u wilt aansluiten, geheel 
weg.

2. Schakel de stroom van de HP203, en van het 
MIDI apparaat dat u wilt aansluiten, uit.

3. Gebruik een MIDI kabel (los verkrijgbaar) om 
de MIDI aansluitingen op elkaar aan te sluiten.

4. Zet de stroom van de HP203 en het 
aangesloten apparaat aan.

5. Regel het volumeniveau van de HP203 en het 
aangesloten apparaat.

6. U dient tevens het MIDI verzendkanaal in te 
stellen zoals nodig (p. 74).

Aansluiten op MIDI apparaten

Een MIDI seqencer op de 
HP203 aansluiten

Wat is MIDI?
MIDI, een afkorting van ‘Musical Instrument Digital 
Interface’, is ontwikkeld als een universele standaard voor 
de uitwisseling van uitvoering data tussen electronische 
instrumenten en computers.
De HP203 is uitgerust met MIDI aansluitingen om het 
uitwisselen van uitvoering data met externe apparaten 
mogelijk te maken. Deze aansluitingen kunnen worden 
gebruikt om de HP203 op een extern apparaat aan te 
sluiten, voor nog grotere veelzijdigheid.

MIDI Out/In
connectors

OUT MIDI IN

Roland MT serie

MIDI kabels

Geluiden van een MIDI geluidsmodule 
produceren door de HP203 te 
bespelen

THRU OUT
MIDI

IN

MIDI geluidsmodule

MIDI Out
aansluiting

MIDI kabel
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Aansluiten op andere apparaten

Het volgende wordt mogelijk, als u een los verkrijgbare USB 
kabel aansluit tussen de USB (MIDI) aansluiting linksonder aan 
de voorkant van de HP203, en de USB aansluiting van de 
computer.

• U kunt de HP203 gebruiken om geluiden van SMF 
muziekbestanden te spelen, die worden afgespeeld met 
MIDI software.

• Door MIDI data met sequencer software uit te wisselen, 
kunt u met de HP203 opgenomen Songs opslaan op de 
computer, en genieten van een verscheidenheid aan 
muzikale controle en bewerkingsmogelijkheden.

Sluit de HP203 op uw computer aan, zoals hieronder wordt 
getoond.

* Raadpleeg de Roland website voor systeemeisen. 

Roland website: http://www.roland.com/

Als de verbinding met uw computer 

niet werkt…

Normaalgesproken hoeft u geen driver te installeren om de 
HP203 op uw computer aan te sluiten. Als er echter een 
probleem optreedt of de uitvoering beperkt is, dan kan het 
gebruik van de oorspronkelijke Roland driver het probleem 
verhelpen.
Voor informatie over het downloaden en installeren van de 
oorspronkelijke Roland driver, raadpleegt u de Roland 
website.

Roland website: http://www.roland.com/

Specificeer de USB driver die u wilt gebruiken, en installeer 
vervolgens de driver. Raadpleeg voor meer informatie ‘De 
USB driver instellingen wijzigen (USB Driver)’ (p. 76).

Een computer aansluiten

USB
connector

USB connector

USB kabel

Computer

Voorzichtig

• Om schade en/of storing aan speakers of andere 
apparaten te voorkomen, minimaliseert u altijd het 
volume, en schakelt u de stroom van alle apparaten 
uit, voordat u gaat aansluiten.

• Alleen MIDI data kan via USB worden verzonden.

• USB kabels worden niet bijgeleverd. Neem contact 
op met uw Roland dealer, als u deze wilt 
aanschaffen.

• Zet de stroom van de HP203 aan, voordat u MIDI 
applicaties op de computer start. Zet de HP203 niet 
aan of uit, terwijl een MIDI applicatie actief is.
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Problemen oplossen

Als u een probleem vermoedt, lees dit dan eerst.

Probleem Oorzaak/actie pagina

De stroom gaat niet aan Is het stroom snoer juist aangesloten? p. 16

Pedaal werkt niet of zit ‘vast’/

Pedaal werkt niet juist

Is het pedaal juist aangesloten?
Steek de kabel stevig in de pedaal aansluiting. p. 16

Door een pedaal snoer te ontkoppelen, terwijl de stroom van de HP203 aan is, 
kan ertoe leiden dat het effect van het pedaal doorlopend wordt toegepast.
Zet de stroom van de HP203 uit, voordat u een pedaal snoer loskoppelt of aansluit.

—

Als u het Soft pedaal of het Sostenuto pedaal een andere functie heeft toegewezen, 
dan werkt het pedaal niet als Soft pedaal of Sostenuto pedaal. p. 67

Kan niet succesvol van/naar USB 

geheugen schrijven of lezen

Gebruikt u (optioneel) Roland USB geheugen?
Een betrouwbare werking kan niet worden gegarandeerd als u USB geheugen 
producten gebruikt die niet van Roland afkomstig zijn.

—

Als u niet succesvol van/naar USB geheugen kunt lezen of schrijven, wijzig de 
External Memory instelling dan naar ‘Mode 1’. p. 76

‘Brom’ is te horen van externe 

apparaten
Zijn de aangesloten apparaten op meer dan een stopcontact aangesloten?
Als u externe apparaten aansluit, sluit ze dan aan op hetzelfde stopcontact. —

Apparaat dat is aangesloten op 

de Input Jacks heeft onvoldoende 

volume

Gebruikt u wellicht een aansluitkabel die een weerstand bevat?
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat. —

No sound

Geen geluid

Staat het volume van de HP203 of dat van de aangesloten apparatuur, misschien 
te laag? p. 18

Is er misschien een koptelefoon aangesloten?
Is er misschien een plug in een koptelefoon Jack gestoken?
De speakers produceren geen geluid, als er een koptelefoon of een plug op de 
koptelefoon Jacks is aangesloten.

p. 20

Is Local Control ingesteld op ‘Off’?
Als Local Control is ingesteld op ‘Off’, dan produceert het bespelen van het klavier 
geen geluid. Zet Local Control op ‘On’.

p. 73

Geen geluid bij afspelen van een 

Song

Is Local Control ingesteld op ‘Off’?
Als Local Control is ingesteld op ‘Off’, dan produceert het bespelen van het klavier 
geen geluid. Zet Local Control op ‘On’.

p. 73

Staat het Song volume misschien op ‘0’? p. 45

Geen geluid van de meest linker 

noten op het klavier

Staat V-LINK aan?
Als V-LINK aan is, dan worden de twaalf toetsen aan de linkerzijde van het klavier 
gebruikt om beelden aan te sturen, en produceren ze geen geluid.

p. 75

Geen geluid (als een MIDI 

apparaat is aangesloten)

Staan alle apparaten aan? —

Zijn de MIDI kabels juist aangesloten? p. 82

Komen de MIDI kanalen van de HP203 en het aangesloten apparaat overeen? p. 74

Niet alle gespeelde noten klinken

De maximale gelijktijdige polyfonie is 128 noten. Als u met een Song meespeelt, 
en het demper pedaal intensief gebruikt, dan probeert de HP203 misschien meer 
noten te produceren, dan de maximale polyfonie toestaat. Hierdoor vervallen 
sommige noten.

—
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Noten klinken niet juist

Toonhoogte van het klavier of de 

Song is onjuist

Heeft u wellicht Key Transpose instellingen vastgelegd? p. 30

Is de Master Tune instelling juist? p. 68

Is deze temperatuur instelling correct? p. 68

Er worden twee geluiden 

geproduceerd als het klavier 

wordt bespeeld

Bevindt de HP203 zich in Dual uitvoering? p. 33

Als de HP203 is aangesloten op een externe sequencer, zet deze dan in de Local 
Off mode. Of stel SOFT THRU op de sequencer in op ‘Off’.

p. 73

Het verkeerde instrument wordt 

geselecteerd als u op de [Strings], 

[Voice] of [Others] toets drukt.

De [Strings], [Voice] of [Others] INSTRUMENT toetsen dienen ook als toetsen die 
‘aanbevolen klanken’ selecteren.
Als u een commercieel verkrijgbare CD drive op de extern geheugen aansluiting 
aansluit, en een Song van een CD-ROM die voor de VIMA is geproduceerd (VIMA 
TUNES) selecteert, dan worden met de fabrieksinstellingen automatisch geluiden 
die passen bij de Song toegekend aan de [Strings], [Voice], en [Others] Tone 
toetsen. Zo kunt u ‘aanbevolen’ klanken selecteren door op een van deze toetsen 
te drukken.
U kunt ook instellen, dat ‘aanbevolen’ klanken niet automatisch worden 
toegekend.

p. 78

Effect wordt niet toegepast

Als u Dual uitvoering of Split uitvoering gebruikt, en er verschillende effecten voor 
de twee geselecteerde klanken zijn gespecificeerd, dan wordt het effect niet 
toegepast op Tone 2, (bij gebruik van Dual uitvoering) of de linkerhand klank (bij 
gebruik van Split uitvoering).

—

Galm blijft, zelfs als u het Reverb 

effect uitzet

Het pianogeluid van de HP203 produceert natuurgetrouw de diepte en resonantie 
van een akoestische piano, wat een indruk van galm kan geven, zelfs als u het 
Reverb effect heeft uitgeschakeld.

—

Het geluid van de hogere noten 

verandert plotseling van 

toonsoort

Op een akoestische piano klinken de ongeveer anderhalve octaven van de noten 
aan de bovenkant van het klavier door, ongeacht het demper pedaal. Deze noten 
hebben ook een enigszins ander tonaal karakter. De HP203 bootst deze 
karakteristiek van akoestische piano’s natuurgetrouw na. Op de HP203 is het 
bereik dat buiten de invloed van het demper pedaal valt, afhankelijk van de 
toonsoort transponeer instelling.

—

Rinkelgeluid met hoge 

toonhoogte klinkt

Als u dit via de koptelefoon hoort:
Pianogeluiden met een helder en scherp karakter bevatten vele hoogfrequente 
componenten, die mogelijk klinken alsof er een metal-achtig rinkelen is 
toegevoegd. Dit komt, doordat het karakter van een fysieke piano natuurgetrouw 
wordt nagebootst en is geen storing. Dit rinkelen is meer aanwezig, als het Reverb 
effect intensief wordt toegepast, dus u kunt het wellicht beperken door de galm te 
verminderen.

Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
Er is waarschijnlijk een andere reden (zoals resonantie in het apparaat). Neem 
contact op met uw verkooppunt of het dichtstbijzijnde Roland Server Center.

—

Probleem Oorzaak/actie pagina
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Lage noten klinken verkeerd of 

brommen 

Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
Door op hoog volume te spelen, kunnen de speakers of objecten nabij de HP203 
gaan resoneren. Fluorescerende lichten of glazen deuren kunnen ook resoneren. 
Dit geldt in het bijzonder bij lage noten op hoger volume. U kunt de volgende 
maatregelen nemen om resonantie te beperken.
• Plaats de speakers 10-15 cm van muren en andere oppervlakken af.
• Beperk het volume.
• Ga weg bij de resonerende objecten.

Als u dit via de koptelefoon hoort:
Er is waarschijnlijk een andere reden (zoals resonantie in het apparaat). Neem 
contact op met uw verkooppunt of het dichtstbijzijnde Roland Server Center.

—

Als u het volume op maximaal instelt, dan kan het geluid storen, afhankelijk van 
hoe u speelt.
Als dit gebeurt, vermindert u het volume.

p. 18

Song speelt niet juist af

Song speelt niet

Staat er ‘dEL’ op het scherm?
U kunt geen interne Song afspelen, als het geheugen opgenomen uitvoering data 
bevat. Wis de opgenomen uitvoering data, voor u de Song afspeelt.

p. 41

Alleen het geluid van een 

bepaald instrument in een Song 

speelt niet

Is een spoor uitgezet (Mute)?
Als de toets indicator uit staat, dan is de muziek van dat spoor niet te horen. Druk 
op de Track toets, zodat de indicator oplicht.

p. 45

Songs in het USB geheugen 

kunnen niet worden gespeeld

Audio bestanden van het volgende formaat kunnen worden afgespeeld.
• Bestand extensie ‘.WAV’
• 16-bits lineair
• ’44.1 kHz’ sample ratio.

p. 42

Is de bestandsnaam extensie ‘MID’?
Bestanden met andere extensies kunnen niet als Song data worden behandeld.

—

Het tempo van de Song wordt 

instabiel

Als u een Song uit USB geheugen speelt, dan kan het tempo bij een grote 
hoeveelheid uitvoering data instabiel worden.

—

Kan niet opnemen/afspelen

Kan niet opnemen
Is een van de track toetsen voor opname geselecteerd? p. 52

p. 55

De opgenomen uitvoering is 

verdwenen

Een uitvoering verdwijnt, als u de stroom van de HP203 uitschakelt of een Song 
selecteert.
Er is geen manier om de verloren uitvoering te herstellen. Sla uw opgenomen 
uitvoering in het interne geheugen op, voordat u de stroom uitschakelt.

p. 60

Probleem Oorzaak/actie pagina
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Foutmeldingen

* Extern medium: USB geheugen, floppydisk, CD-ROM, etc.

Indicatie Betekenis

Error: 1 U kunt het muziekbestand alleen lezen. Het kan niet worden opgeslagen.

Error: 2
Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven.
De schrijfbeveiliging schakelaar van het externe medium staat mogelijk in de ‘Protect’ (schrijven niet 
toegestaan) stand of het externe medium is mogelijk nog niet geïnitialiseerd.

Error: 10 Er is geen extern medium geplaatst. Plaats het externe medium en probeer het opnieuw.

Error: 11
Er is onvoldoende vrij geheugen op de opslagplaats.
Verwijder onnodige bestanden (Songs of Registration Sets), die u in het interne geheugen heeft 
opgeslagen, en probeer opnieuw.

Error: 14
Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven. Het externe medium is mogelijk corrupt.
Plaats een ander extern medium, en probeer opnieuw. U kunt het externe medium ook initialiseren.

Error: 15 Het bestand is onleesbaar. Het bestandsformaat is niet compatible met de HP203.

Error: 16
Data is niet op tijd opgeroepen voor het afspelen van de Song.
Nadat u enkele seconden heeft gewacht, kunt u de Song wellicht afspelen door nogmaals op de 
[ ] toets te drukken.

Error: 18
Dit audio formaat wordt niet ondersteund.
Gebruik 44.1 kHz 16-bits lineair WAV formaat audio bestanden.

Error: 30 Het interne geheugen van de HP203 is vol.

Error: 40
De HP203 kan niet overweg met de overmatige MIDI gegevens die door het externe MIDI apparaat 
worden verstuurd.
Beperk de hoeveelheid MIDI gegevens, die naar de HP203 worden verstuurd.

Error: 41
Er is een MIDI kabel losgekoppeld.
Sluit deze juist en stevig aan.

Error: 43
Er is een MIDI verzendfout opgetreden.
Controleer de MIDI kabel, en het aangesloten MIDI apparaat.

Error: 51
Er is mogelijk een probleem met het systeem.
Herhaal de procedure vanaf het begin. Als het niet is opgelost nadat u het meerdere malen heeft 
geprobeerd, neem dan contact op met het Roland Service Center.

Error: 65
De extern geheugen aansluiting is blootgesteld aan extreem hoge spanning.
Controleer of er geen problemen zijn met het externe medium. Zet vervolgens de stroom uit en weer 
aan.
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Klanklijst

Piano

E.Piano

Organ

Strings

Voice

* Klanken die met ‘*’ worden 

aangegeven, zijn geschikt om 

gecombineerd met een piano klank te 

spelen.

Overige

1 Grand Piano1

2 Piano + Str.

3 Harpsichord 

4 Grand Piano2

5 Piano+Choir 

6 Honky-tonk  

1 Pop E.Piano 

2 FM E.Piano  

3 Vibraphone  

4 Celesta     

5 ’60s E.Piano

6 Clav.       

7 Morning Lite

1 ChurchOrgan1

2 ChurchOrgan2

3 Combo Jz.Org

4 Ballad Organ

5 Nason flt 8’

6 Mellow Bars 

7 Light Organ 

8 Lower Organ 

1 Rich Strings

2 OrchestraStr

3 Harp        

4 Violin      

5 Flute       

6 PizzicatoStr

7 DecayStrings *

1 Aerial Choir

2 Jazz Scat   

3 Soft Pad    

4 Female Aahs 

5 Male Aahs   

6 Thum Voice  

7 Decay Choir *

8 Dcy ChoirPad *

1 Nylon-str.Gt

2 Steel-str.Gt

3 AcousticBass

4 A.Bass+Cymbl

5 FingeredBass

GM2

6 STANDARD Set

7 ROOM Set    

8 POWER Set   

9 ELEC.Set    

10 ANALOG Set  

11 JAZZ Set    

12 BRUSH Set   

13 ORCH.Set    

14 SFX Set     

* 6-14 zijn drumsets. Raadpleeg p. 

92-94, voor meer informatie over 

de geluiden in de drumsets.

15 Piano 1     

16 Piano 1w    

17 Piano 1d    

18 Piano 2     

19 Piano 2w    

20 Piano 3     

21 Piano 3w    

22 Honky-tonk  

23 Honky-tonk w

24 E.Piano 1   

25 Detuned EP 1

26 Vintage EP  

27 ’60s E.Piano

28 E.Piano 2   

29 Detuned EP 2

30 St.FM EP    

31 EP Legend   
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32 EP Phase    

33 Harpsichord 

34 Coupled Hps.

35 Harpsi.w    

36 Harpsi.o    

37 Clav.       

38 Pulse Clav. 

39 Celesta     

40 Glockenspiel

41 Music Box   

42 Vibraphone  

43 Vibraphone w

44 Marimba     

45 Marimba w   

46 Xylophone   

47 TubularBells

48 Church Bell 

49 Carillon    

50 Santur      

51 Organ 1     

52 TremoloOrgan

53 ’60s Organ  

54 Organ 2     

55 Perc.Organ 1

56 Chorus Organ

57 Perc.Organ 2

58 Rock Organ  

59 Church Org.1

60 Church Org.2

61 Church Org.3

62 Reed Organ  

63 Puff Organ  

64 Accordion 1 

65 Accordion 2 

66 Harmonica   

67 Bandoneon   

68 Nylon-str.Gt

69 Ukulele     

70 Nylon Gt o  

71 Nylon Gt 2  

72 Steel-str.Gt

73 12-str.Gt   

74 Mandolin    

75 Steel+Body  

76 Jazz Guitar 

77 Hawaiian Gt 

78 Clean Guitar

79 Chorus Gt 1 

80 Mid Tone Gt 

81 Muted Guitar

82 Funk Guitar1

83 Funk Guitar2

84 Chorus Gt 2 

85 Overdrive Gt

86 Guitar Pinch

87 DistortionGt

88 Gt Feedback1

89 Dist.Rtm Gt 

90 Gt Harmonics

91 Gt Feedback2

92 AcousticBass

93 FingeredBass

94 Finger Slap 

95 Picked Bass 

96 FretlessBass

97 Slap Bass 1 

98 Slap Bass 2 

99 Synth Bass 1

100 WarmSyn.Bass

101 Synth Bass 3

102 Clav.Bass   

103 Hammer      

104 Synth Bass 2

105 Synth Bass 4

106 RubberSyn.Bs

107 Attack Pulse

108 Violin      

109 Slow Violin 

110 Viola       

111 Cello       

112 Contrabass  

113 Tremolo Str.

114 PizzicatoStr

115 Harp        

116 Yang Qin    

117 Timpani     

118 Strings     

119 Orchestra   

120 ’60s Strings

121 Slow Strings

122 Syn.Strings1

123 Syn.Strings3

124 Syn.Strings2

125 Choir 1     

126 Choir 2     

127 Voice       

128 Humming     

129 Synth Voice 

130 Analog Voice

131 OrchestraHit

132 Bass Hit    

133 6th Hit     

134 Euro Hit    

135 Trumpet     

136 Dark Trumpet

137 Trombone 1  

138 Trombone 2  

139 Bright Tb   

140 Tuba        

141 MuteTrumpet1

142 MuteTrumpet2
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143 French Horn1

144 French Horn2

145 Brass 1     

146 Brass 2     

147 Synth Brass1

148 Synth Brass3

149 AnalogBrass1

150 Jump Brass  

151 Synth Brass2

152 Synth Brass4

153 AnalogBrass2

154 Soprano Sax 

155 Alto Sax    

156 Tenor Sax   

157 Baritone Sax

158 Oboe        

159 English Horn

160 Bassoon     

161 Clarinet    

162 Piccolo     

163 Flute       

164 Recorder    

165 Pan Flute   

166 Bottle Blow 

167 Shakuhachi  

168 Whistle     

169 Ocarina     

170 Square Lead1

171 Square Lead2

172 Sine Lead   

173 Saw Lead 1  

174 Saw Lead 2  

175 Doctor Solo 

176 Natural Lead

177 SequencedSaw

178 Syn.Calliope

179 Chiffer Lead

180 Charang     

181 Wire Lead   

182 Solo Vox    

183 5th Saw Lead

184 Bass+Lead   

185 Delayed Lead

186 Fantasia    

187 Warm Pad    

188 Sine Pad    

189 Polysynth   

190 Space Voice 

191 Itopia      

192 Bowed Glass 

193 Metallic Pad

194 Halo Pad    

195 Sweep Pad   

196 Ice Rain    

197 Soundtrack  

198 Crystal     

199 Synth Mallet

200 Atmosphere  

201 Brightness  

202 Goblins     

203 Echo Drops  

204 Echo Bell   

205 Echo Pan    

206 Star Theme  

207 Sitar 1     

208 Sitar 2     

209 Banjo       

210 Shamisen    

211 Koto        

212 Taisho Koto 

213 Kalimba     

214 Bagpipe     

215 Fiddle      

216 Shanai      

217 Tinkle Bell 

218 Agogo       

219 Steel Drums 

220 Woodblock   

221 Castanets   

222 Taiko       

223 Concert BD  

224 Melodic Tom1

225 Melodic Tom2

226 Synth Drum  

227 TR-808 Tom  

228 Elec.Perc.  

229 Reverse Cym.

230 Gt FretNoise

231 Gt Cut Noise

232 BsStringSlap

233 Breath Noise

234 Fl.Key Click

235 Seashore    

236 Rain        

237 Thunder     

238 Wind        

239 Stream      

240 Bubble      

241 Bird 1      

242 Dog         

243 Horse Gallop

244 Bird 2      

245 Telephone 1 

246 Telephone 2 

247 DoorCreaking

248 Door        

249 Scratch     

250 Wind Chimes 

251 Helicopter  

252 Car Engine  

253 Car Stop    
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Klanklijst

* Als u bij de klankgroep ‘Others’ de [-] 
of [+] toets ingedrukt houdt om 
klanken achtereenvolgens te 
wisselen, dan wijzigen de klanken 
niet vanaf nummer 006 en nummer 
015.
Om het volgende geluid te selecteren, 
laat u de [-] of [+] toets los, en drukt u 
deze vervolgens weer in.

254 Car Pass    

255 Car Crash   

256 Siren       

257 Train       

258 Jetplane    

259 Starship    

260 Burst Noise 

261 Applause    

262 Laughing    

263 Screaming   

264 Punch       

265 Heart Beat  

266 Footsteps   

267 Gun Shot    

268 Machine Gun 

269 Laser Gun   

270 Explosion   



92

Klanklijst

* -----: Geen geluid.

* [EXC]: klinkt niet tegelijkertijd met andere percussie instrumenten van hetzelfde nummer.

27
28

29

31

33

35

30

32

34

39
40

41

43

45

47

42

44

46

36

38

37

87
88

84

86

85

51
52

53

55

57

59

54

56

58

48

50

49

63
64

65

67

69

71

66

68

70

60

62

61

75
76

77

79

81

83

78

80

82

72

74

73

C2

C3

C4

C5

C6 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Kick Drum 2 
Kick Drum 1 
Side Stick 
Snare Drum 
Hand Clap 
Electric Snare 3 
Low Tom 2 
Closed Hi-Hat 1 [EXC1]
Low Tom 1 
Pedal Hi-Hat 1 [EXC1]
Mid Tom 2 
Open Hi-Hat 1 [EXC1]
Mid Tom 1 
High Tom 2 
Crash Cymbal 1 
High Tom 1 
Ride Cymbal 1 
Chinese Cymbal 1
Ride Bell 1
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 2 
Vibraslap 
Ride Cymbal 2 
High Bongo 1 
Low Bongo 1 
Mute High Conga 1 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Room Kick 2 
Room Kick 1 
Side Stick 
Room Snare 
Hand Clap 
Electric Snare 4 
Room Low Tom 2 
Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
Room Low Tom 1 
Pedal Hi-Hat 2 [EXC1]
Room Mid Tom 2 
Open Hi-Hat 2 [EXC1]
Room Mid Tom 1 
Room High Tom 2 
Crash Cymbal 3 
Room High Tom 1 
Ride Cymbal 3 
Chinese Cymbal 2
Ride Bell 2
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Room Kick 1 
Power Kick 
Side Stick 
Power Snare 
Hand Clap 
Electric Snare 5 
Power Low Tom 2 
Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
Power Low Tom 1 
Pedal Hi-Hat 2 [EXC1]
Power Mid Tom 2 
Open Hi-Hat 2 [EXC1]
Power Mid Tom 1 
Power High Tom 2 
Crash Cymbal 3 
Power High Tom 1 
Ride Cymbal 3 
Chinese Cymbal 2
Ride Bell 2
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Power Kick 
Electric Kick 
Side Stick 
Electric Snare 1 
Hand Clap 
Electric Snare 2 
Electric Low Tom 2 
Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
Electric Low Tom 1 
Pedal Hi-Hat 2 [EXC1]
Electric Mid Tom 2 
Open Hi-Hat 2 [EXC1]
Electric Mid Tom 1 
Electric High Tom 2 
Crash Cymbal 3 
Electric High Tom 1 
Ride Cymbal 3 
Reverse Cymbal 
Ride Bell 2
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

Standard Set Room Set Electronic SetPower Set
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Klanklijst

* -----: Geen geluid.

* [EXC]: klinkt niet tegelijkertijd met andere percussie instrumenten van hetzelfde nummer.

27
28

29

31

33

35

30

32

34

39
40

41

43

45

47

42

44

46

36

38

37

87
88

84

86

85

51
52

53

55

57

59

54

56

58

48

50

49

63
64

65

67

69

71

66

68

70

60

62

61

75
76

77

79

81

83

78

80

82

72

74

73

C2

C3

C4

C5

C6 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
TR-808 Kick 2 
TR-808 Kick 1 
TR-808 Rim shot 
TR-808 Snare 
Hand Clap 
Electric Snare 6 
TR-808 Low Tom 2 
TR-808 Closed Hi-Hat 1 [EXC1]
TR-808 Low Tom 1 
TR-808 Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
TR-808 Mid Tom 2 
TR-808 Open Hi-Hat   [EXC1]
TR-808 Mid Tom 1 
TR-808 High Tom 2 
TR-808 Crash Cymbal 
TR-808 High Tom 1 
Ride Cymbal 3 
Chinese Cymbal 2
Ride Bell 2
Tambourine 
Splash Cymbal 
TR-808 Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
TR-808 High Conga 
TR-808 Mid Conga 
TR-808 Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
TR-808 Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Room Kick 2 
Jazz Kick 
Side Stick 
Jazz Snare 
Hand Clap 
Electric Snare 7 
Jazz Low Tom 
Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
Low Tom 1 
Pedal Hi-Hat 2 [EXC1]
Mid Tom 2 
Open Hi-Hat 2 [EXC1]
Jazz Mid Tom 
Jazz High Tom 2 
Crash Cymbal 3 
Jazz High Tom 1 
Ride Cymbal 3 
Chinese Cymbal 2
Ride Bell 2
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

High-Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Room Kick 2 
Jazz Kick 
Side Stick 
Brush Tap 
Brush Slap1 
Brush Swirl 
Brush Low Tom 2 
Brush Closed Hi-Hat [EXC1]
Brush Low Tom 1 
Brush Pedal Hi-Hat [EXC1]
Brush Mid Tom 2 
Brush Open Hi-Hat [EXC1]
Brush Mid Tom 1 
Brush High Tom 2 
Jazz Crash Cymbal 
Brush High Tom 1 
Jazz Ride Cymbal 1 
Chinese Cymbal 2
Jazz Ride Cymbal 2 
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Crash Cymbal 4 
Vibraslap 
Ride Cymbal4 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
----- 

Closed Hi-Hat 2 [EXC1]
Pedal Hi-Hat 2 [EXC1]
Open Hi-Hat 2 [EXC1]
Ride Cymbal 3 
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Concert Bass Drum 2 
Concert Bass Drum 1 
Side Stick 
Concert Snare Drum 
Castanets 
Concert Snare Drum 
Timpani F 
Timpani F# 
Timpani G 
Timpani G# 
Timpani A 
Timpani A# 
Timpani B 
Timpani C 
Timpani C# 
Timpani D 
Timpani D# 
Timpani E 
Timpani F 
Tambourine 
Splash Cymbal 
Cowbell 
Concert Cymbal 2 
Vibraslap 
Concert Cymbal 1 
High Bongo 2 
Low Bongo 2 
Mute High Conga 2 
Open High Conga 
Low Conga 
High Timbale 
Low Timbale 
High Agogo 
Low Agogo 
Cabasa 
Maracas 
Short High Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves 
High Woodblock 
Low Woodblock 
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker 
Jingle Bell 
Bar Chimes 
Castanets 
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
Applause 

Analog Set Jazz Set Orchestra SetBrush Set
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Klanklijst

* -----: Geen geluid.

* [EXC]: klinkt niet tegelijkertijd met andere percussie instrumenten van hetzelfde nummer.

27
28

29

31

33

35

30

32

34

39
40

41

43

45

47

42

44

46

36

38

37

87
88

84

86

85

51
52

53

55

57

59

54

56

58

48

50

49

63
64

65

67

69

71

66

68

70

60

62

61

75
76

77

79

81

83

78

80

82

72

74

73

C2

C3

C4

C5

C6 

----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
High Q 
Slap 
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks 
Square Click 
Metronome Click 
Metronome Bell 
Guitar Fret Noise 
Guitar Cutting Noise Up 
Guitar Cutting Noise Down 
String Slap of Double Bass 
Fl.Key Click 
Laughing 
Screaming 
Punch 
Heart Beat 
Footsteps 1 
Footsteps 2 
Applause 
Door Creaking 
Door 
Scratch 
Wind Chimes 
Car-Engine 
Car-Stop 
Car-Pass 
Car-Crash 
Siren 
Train 
Jet Plane 
Helicopter 
Starship 
Gun Shot 
Machine Gun 
Laser Gun 
Explosion 
Dog 
Horse-Gallop 
Birds 
Rain 
Thunder 
Wind 
Seashore 
Stream 
Bubble 
----- 
----- 
----- 
----- 

SFX Set
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Interne Song lijst

* Alle rechten voorbehouden. 

Ongeautoriseerd gebruik van dit 

materiaal voor andere doeleinden 

dan privé, persoonlijk plezier, is een 

overtreding van toepasbare wetten.

* Er wordt via MIDI OUT geen data 

van de gespeelde muziek verstuurd.

1 La Fille aux Cheveux de Lin

2 La Campanella

3 Trio Grande

4 Scherzo No.2

5 Sonate No.15

6 Liebesträume 3

7 Étude, op.10-3 

8 Je te veux

9 Valse, op.64-1

10 Golliwog’s Cakewalk

11 Fantaisie-Impromptu

12 Arabesque 1

13 An der schönen, blauen Donau

14 Auf Flügeln des Gesanges

15 Mazurka No.5

16 Gymnopédie 1

17 Étude, op.25-1

18 Clair de Lune

19 Étude, op.10-5

20 Dr. Gradus ad Parnassum

21 Grande Valse Brillante

22 La prière d’une Vierge

23 Course en Troïka

24 To The Spring

25 Valse, op.64-2

26 Radetzky Marsch

27 Träumerei

28 Moments Musicaux 3

29 Prélude, op.28-15

30 Harmonious Blacksmith

31 Ungarische Tänze 5

32 Türkischer Marsch (Beethoven)

33 Nocturne No.2

34 Frühlingslied

35 Präludium

36 Jägerlied

37 Menuet Antique

38 Für Elise

39 Türkischer Marsch (Mozart)

40 Ständchen

41 Humoreske

42 Blumenlied

43 Alpenglöckchen

44 Menuett G dur (Beethoven)

45 Venezianisches Gondellied

46 Alpenabendröte

47 Farewell to the Piano

48 Brautchor

49 Battle of Waterloo

50 Wiener Marsch

51 Le Coucou

52 Menuett G dur (Bach)

53 Spinnerlied

54 Gavotte

55 Heidenröslein

56 Zigeuner Tanz

57 La Cinquantaine

58 Csikos Post

59 Dolly’s Dreaming Awakening

60 La Violette

61 Fröhlicher Landmann

62 Sonatine op.36-1 (Clementi)

63 Sonatine op.20-1 (Kuhlau)

64 Sonatine No.5 (Beethoven)

65 Fly Flee
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In het geheugen opgeslagen parameters

Instellingen, die direct worden vastgelegd, als een wijziging wordt gemaakt (Memory Backup procedure niet nodig).

Brilliance (On/Off, Brilliance) p. 18

Key Touch p. 26

3D Sound Control (On/Off, Depth) p. 27

Dynamics Sound Control (Off, Type) p. 28

Reverb (On/Off, Depth) p. 29

Dual Balance p. 34

Split Point p. 36

Twin Piano mode p. 31

3D mode p. 65

Hammer Response p. 66

Transpose mode p. 66

Damper Pedal Part p. 67

Tuning p. 68

Temperament (Temperament, Tonic) p. 68

Stretch Tuning p. 69

Damper Resonance p. 70

String Resonance p. 70

Key Off Resonance p. 70

Metronome Sound p. 71

Countdown Sound p. 71

Track Assign p. 77

USB Driver instelling p. 76

External Memory mode p. 76
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Muziekbestanden die de HP203 kan gebruiken

Wat zijn muziekbestanden?
Muziekbestanden bevatten muzikale informatie, zoals hoe 
lang de toets van een klank wordt aangehouden, de druk 
waarmee de toets wordt gespeeld, en andere soortgelijke 
informatie. Uitvoering data wordt vanaf USB geheugen  naar 
de HP203 verstuurd, en zonder wijziging als Songs 
afgespeeld. Dat is anders dan bij een audio CD, aangezien 
het muziekbestand geen opname van het geluid zelf bevat. Zo 
heeft u de vrijheid om zelf tempo’s en klanksoorten te 
wijzigen, en hier op vele manieren gebruik van te maken.

Over copyright
Gebruik van de interne Songs en audio bestanden voor 
andere doeleinden dan privé, persoonlijk plezier, is zonder 
toestemming van de copyrighthouder bij wet verboden. 
Daarnaast mag deze data, zonder toestemming van de 
copyrighthouder, niet worden gekopieerd of worden gebruikt 
in een secundair copyrightbeschermd werk.
Wees u ervan bewust, dat als u afgeleide werken creëert die 
zijn gebaseerd op bestaand copyrighthoudend materiaal, 
zoals commercieel verkrijgbare SMF muziekbestanden, dat 
zulk werk mogelijk inbreuk maakt op copyrightwetten, als dit 
werk wordt gebruikt voor andere doeleinden van persoonlijk 
plezier. Roland is niet verantwoordelijk voor enige copyright-
schending die u begaat door zulk werk te creëeren.

U kunt de volgende muziekbestanden 

met de HP203 gebruiken

VIMA TUNES 

VIMA TUNES is een specificatie van Roland, die verwijst naar 
muziek data, met afbeeldingen en teksten. Zo kunt u tijdens 
muziekstukken tegelijkertijd van teksten en afbeeldingen 
genieten. Als data, die is voorzien van het ‘VIMA TUNES’ 
logo, wordt afgespeeld op een apparaat met hetzelfde logo, 
dan kunnen teksten op een aangesloten televisie of extern 
scherm worden getoond. Zo kunt u karaoke doen of een 
slideshow bekijken.
* Dit instrument (HP203) kan geen VIMA TUNES afbeeldingen 

afspelen.

SMF muziekbestanden
SMF’s (Standard MIDI Files) gebruiken een standaard formaat 
voor muziek data, dat is opgericht om muziekbestanden zo 
breed mogelijk te ondersteunen, ongeacht de fabrikant van 
het afspeelapparaat. Er is een enorme verscheidenheid aan 
muziek beschikbaar, zoals muziek om naar te luisteren, 
muziek om muziekinstrumenten mee te oefenen, voor karaoke, 
enz.

General MIDI 

General MIDI bestaat uit een reeks aanbevelingen, die de 
grenzen van merkgebonden produkties voorbij gaat en MIDI-
mogelijkheden van geluidsproducerende apparaten standaar-
diseert. Geluidsproducerende apparaten en muziekbestanden 

die voldoen aan de General MIDI standaard voeren het 
General MIDI logo ([GM_LOGO]). Muziekbestanden die 
voldoen aan de General MIDI standaard kunnen worden 
teruggespeeld op ieder General MIDI geluidsproducerend 
apparaat om in essentie dezelfde muzikale prestaties te 
leveren.

General MIDI 2 

Het verbeterde en compatible General MIDI 2 gaat verder 
waar General MIDI stopte. Het biedt verbeterde expressie-
mogelijkheden en een nog grotere compatibiliteit. Situaties, 
waarin General MIDI niet voorzag, zoals hoe geluiden 
bewerkt zouden moeten worden en hoe er met effecten moet 
worden omgegaan, zijn nu precies gedefinieerd.
Bovendien zijn de beschikbare geluiden uitgebreid. Geluids-
apparatuur die voldoet aan de General MIDI 2 standaard is in 
staat om betrouwbaar muziekbestanden af te spelen, die het 
General MIDI of het General MIDI 2 logo dragen.
In sommige gevallen wordt er verwezen naar de gewone 
vorm van General MIDI, die niet is voorzien van de verbete-
ringen, door gebruik te maken van de term ‘General MIDI 1’ 
om een onderscheid te maken met General MIDI 2.

GS Format 

GS Format is Roland’s set specificaties, voor het standaardi-
seren van de uitvoering van geluidsproducerende apparaten. 
Naast ondersteuning voor de afspraken van General MIDI, 
biedt het zeer compatibele GS Format een uitgebreid aantal 
geluiden, ondersteuning voor het bewerken van geluid, en 
vele details over een breed aantal extra mogelijkheden, zoals 
over de effecten Reverb en Chorus. GS Format is ontworpen 
met de toekomst in gedachten, er kunnen nieuwe geluiden of 
nieuwe hardware kenmerken worden toegevoegd, op basis 
van beschikbaarheid. Aangezien Roland’s GS Format upward 
compatible is met General MIDI, is het in staat tot het 
betrouwbaar afspelen van zowel GM Scores als GS muziek-
bestanden (muziekbestanden die zijn gemaakt met GS Format 
in gedachten).

XG lite 

XG is een klankgenerator formaat van YAMAHA Corporation, 
dat aangeeft op welke manieren stemmen worden verbreed of 
bewerkt, en tevens in aanvulling op de General MIDI 1 specifi-
catie, de structuur en het type effecten aangeeft. XGlite is een 
vereenvoudigde versie van het XG klankgenerator formaat. U 
kunt alle XG muziekbestanden met een XGlite klankgenerator 
afspelen. Bedenk echter wel, dat sommige muziekbestanden, 
door het beperkte aantal controle parameters en effecten, 
anders worden afgespeeld dan de oorspronkelijke bestanden.
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MIDI Implementation Chart

Functie...

Basic

Channel

Mode

Note

Number :

Velocity

After

Touch

Pitch Bend

Control

Change

Prog

Change

System Exclusive

System

Common

System

Real Time

Aux

Message

Notes

Verzonden Herkend Opmerkingen

Default

Changed

Default

Messages

Altered

True Voice

Note ON

Note OFF

Key’s

Ch’s

0, 32
1
5

6, 38
7

10
11
64
65
66
67
84
91
93

98, 99
100, 101

: True #

: Song Pos

: Song Sel

: Tune

: Clock

: Commands

: All sound off
: Reset all controllers
: Local Control
: All Notes OFF
: Active Sense
: Reset

1

1–16

Mode 3
x

O 

O

15–113, 119–127

x
x 

x

O
x
x
x
x
x
x
O
x
O
O
x
O
x
x
x

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O  (Reverb)
O  (Chorus)
O
O

0–127 
**************

O

x

x

x

O

O

x
x
x
x
O
x

1–16
1–16

Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)

O

O

0–127 

0–127

O

O

O

O

0–127

O

x

x

x

x

x

O  (120, 126, 127)
O 
O
O  (123–125)
O
x

Bank select
Modulation
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression 
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Portamento control
Effect1 depth
Effect3 depth
NRPN  LSB, MSB
RPN  LSB, MSB

* 1  O x  is selectable by Sys Ex.

* 2  Recognized as M=1 even if M=1.

DIGITAL PIANO

Model HP203 Versie : 1.00
MIDI Implementatiekaart

**************

**************

Mode 1 : OMNI ON, POLY

Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO

Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Ja

X : Nee

* 2

Program number 1–128

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1

*1
*1
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Algemene specificaties

HP203: Digital Piano

<Klavier>

Klavier 88 toetsen (PHA II met Escapement)

Aanslag gevoeligheid Aanslag: 5 niveaus/Fixed Touch

Klavier mode Hamer reactie: Uit/1-10

Klavier Geheel, Dual (volumebalans regelbaar). Split (splitspunt regelbaar), Twin piano

<Geluidsgenerator> voldoet aan GM2/GS/XG lite

Maximale polyfonie 128 stemmen

Klanken 306 tonen (inclusief 8 drumsets, SFX set)

Temperament 8 typen, selecteerbare toonhoogte

Stretched Tuning Aan/uit

Stemming 415.3-466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0.1 Hz)

Transponeren
Key Transpose: -6-+5 (in halve tonen)
Playback Transpose (met audio CD/audio bestand): -6-+5 (in halve tonen)

Effecten
3D (4 Levels), Dynamics (4 typen), Reverb (Uit/1-10), Key Off Resonance (alleen voor 
pianoklanken, Uit/1-10), String Resonance (alleen voor pianoklanken, Uit/1-10), Damper 
Resonance (alleen voor pianoklanken, Uit/1-10).

<Recorder>

Sporen 3 sporen

Songs
Recorder sectie: 1 Song
Intern geheugen: max. 99 Songs

Noot opslag Ong. 30,000 noten

Bediening

Song Select, Play/Stop, Rec, Previous/Rewinding, Next/Fast-forwarding, Track Mute (Mute 
niveau regelbaar), Tempo, Tempo Mute, All Song Play, Count-in, Count-down, Song Volume

Center Cancel (alleen voor audio afspelen)

Tempo Kwartsnoot=10 tot 500

Resolutie 120 tikken per kwartsnoot

Metronoom

Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Volume: 0-10

Metronoom geluid: 8 typen
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Algemene specificaties

*1 Een lijst met de CD drives, die zijn getest en ondersteund worden, is te vinden op de Roland website.    http://

www.roland.com/

In het kader van productontwikkeling zijn de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat onderhevig aan 
wijziging zonder voorafgaande notificatie.

<Intern geheugen>

Songs Max. 99 Songs

Song opslaan Standaard MIDI bestanden (Formaat 0)

<Extern geheugen>

Externe opslag
USB CD drive (los verkrijgbaar, Alleen lezen) *
USB geheugen (los verkrijgbaar)
USB floppydisk drive (los verkrijgbaar)

Afspeelbare software

Standaard MIDI bestanden (Formaat 0/1),
Oorspronkelijk Roland formaat (i-Format),
Audiobestand (WAV 44.1 kHz / 16-bit lineair formaat)
Audio CD’s (CD-DA)

<Overige>

Interne Songs 65 Songs + 7 klank demosongs

Vermogen 30W x 2

Luidsprekers 12 cm x 2

Scherm
7 segmenten, 3 karakter LED
Beat LED

Bediening Volume, Brilliance (21 stappen: -10—1/Uit/1-10)

Pedaal
Demper (half-pedal herkenning), Soft (half-pedal herkenning, functie toekenbaar), Sostenuto 
(functie toekenbaar)

Overige functies Panel Lock, V-LINK

Aansluitingen
AC ingang, pedaal aansluiting, Input Jacks (Voorkant: L/Mono, R  Achterkant: L/Mono, R), 
Output Jacks (L/Mono, R), USB aansluiting, MIDI aansluitingen (IN, OUT), Phones Jack (Stereo) 
x 2, Extern geheugen part

Stroomvoorziening AC 115 V, AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AV 240 V (50/60 Hz)

Stroomverbruik 70 W

Afmetingen

Met bladmuziek steun:
1387 (B) x 422 (D) x 1036 (H) mm

Zonder bladmuziek steun:
1387 (B) x 422 (D) x 846 (H) mm

Gewicht 54 kg 

Accesoires Gebruikershandleiding, Roland 60 Classical Piano Masterpieces, stroomkabel, koptelefoonhaak

Opties USB geheugen, floppydisk drive, CD drive houder

NOTE
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Index

Nummers
3D mode ............................................................65
3D Sound Control ...............................................27

A
AC INLET (stroomaansluiting)...........................14, 16
Accomp Track ....................................................72
Aansluiten
    Audio apparatuur ...........................................80
    Computer .......................................................83
    MIDI apparaten ..............................................82
    Stroomkabel ...................................................16
    Speakers ........................................................80
Afstemmen .............................................. 64, 68-69
Aftellen ..............................................................39
All Song Play ......................................................43
AUDIO OUTPUT L/R Jack ................................ 14-15

B
Bladmuziek steun ................................................17
Brilliance toets ....................................................12

C
CD ............................................21, 40, 48, 78, 97
CD drive ............................................................21
Center Cancel ....................................................48
Center/linker pedaal functie .................................67
Composer MIDI Out ............................................74
Computer ...........................................................83
Countdown ........................................................71
Countdown part ..................................................72
Countdown geluid ...............................................71

D
Demperpedaal ........................................19, 67, 70
Demper resonantie ..................................19, 64, 70
Demper/Center/Linker pedaal part .......................67
Demo Song ........................................................22
Display ..............................................................13
Dual Play ...........................................................33
Dynamics Sound Control ......................................28

E
Extern geheugen .................................................21
Extern geheugen aansluiting .................................15
Extern geheugen mode ........................................76

F
Fabrieksinstellingen .............................................79
Floppydisk drive ......................................15, 40, 55

Foutmeldingen .................................................... 87
Function mode .................................................... 64

G
Geheugen .......................................................... 76
Geheugen backup ........................................ 78, 96
General MIDI ..................................................... 97
General MIDI ................................................... 2 97
GS Format ......................................................... 97

H
Hammer Response .............................................. 66

I
Instellingen ......................................................... 64
    Afstemming .................................................... 68
    Klavier .......................................................... 66
    Metronoom .................................................... 71
    MIDI .............................................................. 73
    Onthouden .................................................... 78
    Pedaal ........................................................... 67
    Song afspelen ................................................ 72
    USB driver ..................................................... 76

K
Key Off Resonance ....................................... 64, 70
Key Touch .......................................................... 26
Key Transpose .................................................... 30
Keynote (tonica) ................................................. 69
Klank demo Song ............................................... 22
Klavier gevoeligheid ........................................... 26
Klavier instellingen .............................................. 66
Koptelefoon haak ............................................... 20
Koptelefoon ....................................................... 20

L
[Left] toets .......................................................... 44
Linker pedaal ..................................................... 19
Lijst
    Foutmeldingen ................................................ 87
    Parameters ..................................................... 96
    Problemen oplossen ........................................ 84
Local Control ...................................................... 73

M
Master Gain ...................................................... 77
Master Tuning .................................................... 68
Metronoom ........................................................ 37
Metronoom geluid .............................................. 71
Midden pedaal .................................................. 19
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Index

MIDI ....................................................... 73-74, 82
MIDI aansluiting ..................................................83
MIDI implementatie kaart .....................................98
MIDI IN/OUT aansluiting .....................................15
MIDI verzendkanaal ............................................74
Muziek bestanden ...............................................97

O
Octave Shift .......................................................66
Onderpaneel ......................................................15
Opnemen ...........................................................49
Opslaan
    Opgenomen Song ...........................................60

P
Panel Lock ..........................................................79
Parameters .........................................................96
Pedaal ...............................................................19
PEDAL aansluiting ...............................................14
Pedaalsnoer .......................................................16
PHONES Jack ...............................................15, 20
Playback Transpose .............................................47
Power On ..........................................................18
Power schakelaar ....................................12, 16, 18
Problemen oplossen .............................................84

R
Regelaar ............................................................19
Recommended Tone ............................................78
Resonantie .........................................................70
Right toets ..........................................................44
Rechter pedaal ...................................................19

S
Selectie van een Song .........................................40
SMF ............................................................77, 97
Soft pedaal ........................................................19
Sostenuto pedaal ................................................19
Specificaties .......................................................99
Split Play ............................................................35
Splitspunt ...........................................................36
Standaard toonhoogte .........................................68
Stretched Tuning ...........................................64, 69
String Resonance ..........................................64, 70
Systeem instellingen .............................................64
Stroomkabel .......................................................16

T
Temperament ................................................64, 68

Tempo ............................................................... 46
Tempo Mute ....................................................... 46
Tone toets .......................................................... 25
Tonica ............................................................... 69
Track Assign ...................................................... 77
Track toets ......................................................... 77
Transponeren ......................................... 30, 47, 66
Transpose mode ................................................. 66
Twin Piano ......................................................... 31

U
USB aansluiting ............................................ 15, 83
USB driver ......................................................... 76
USB geheugen ............................................. 21, 58

V
VIMA TUNES ............................................... 78, 97
V-LINK ............................................................... 75
Volume
    Algeheel ........................................................ 18
    Audio bestand ................................................ 45
    Koptelefoon ................................................... 20
    Master Gain .................................................. 77
    Muziek CD .................................................... 45
    Song ............................................................. 45
Volume knop .................................... 12, 16, 18, 20
Voorpaneel ........................................................ 12

W
Wissen
    Opgeslagen Song ........................................... 62

X
XG lite ............................................................... 97



Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC.

Voor EU-Landen

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du  Canada.

NOTICE

AVIS

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

—   Reorient or relocate the receiving antenna.
—   Increase the separation between the equipment and receiver.
—   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

Dit product dient te worden weggegooid 
via de lokale vuilverwerking.
Niet weggooien in een normale vuilnisbak.



Informatie Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.

EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany 
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
T.O.M.S. Sound & Music 

(Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER 
JOHANNESBURG ZA 2195, 
SOUTH AFRICA
TEL: (011)417 3400
FAX: (011)417 3462

Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800  
Cape Town, SOUTH AFRICA

TEL: (021) 799 4900 

CHINA
Roland Shanghai Electronics 

Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics 

Co.,Ltd.

(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili 
Chaoyang District Beijing 
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. 

Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen 
Wan, New Territories, 
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409,  Nirman Kendra 
Mahalaxmi Flats Compound 
Off. Dr. Edwin Moses Road, 
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150 
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES

TEL: (02)  899  9801

SINGAPORE
SWEE LEE MUSIC 

COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

TAIWAN
ROLAND TAIWAN 

ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung 
Shan N.Road Sec.2, Taipei, 
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Soi Verng NakornKasem,
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND 
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666  

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos 

Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 
10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CURACAO
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo, 
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador

TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final 
Alameda Juan Pablo II, 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico 
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos 

Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE 
PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De 

Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385

NORWAY
Roland Scandinavia Avd. 

Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo 
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03 664 Warszawa 
POLAND
TEL: (022) 679 4419

PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, 
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA 
TEL: (095) 981-4967

SLOVAKIA
DAN Acoustic s.r.o. 
Povazsk  18.
SK - 940 01 Nov  Z mky
TEL: (035) 6424 330

SPAIN
Roland Iberia, S.L. 
Paseo Garc a Faria, 33-35 
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00

SWEDEN 
Roland Scandinavia A/S 

SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr. 
S-131 30 Nacka SWEDEN 
TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, 
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAINE
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo, 
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea 
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue, 
P.O.Box 247, Manama 304, 
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005

IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons 

Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 
1771
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA
Instrumentos Musicales 

Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar 
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

AUSTRIA
Roland Elektronische

Musikinstrumente HmbH.

Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CROATIA
ART-CENTAR
Degenova 3.
HR - 10000 Zagreb
TEL: (1) 466 8493

CZECH REP.
CZECH REPUBLIC 

DISTRIBUTOR s.r.o
Voct rova 247/16
CZ - 180 00 PRAHA 8,
CZECH REP.
TEL: (2) 830 20270

DENMARK 
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK 
TEL: 3916 6200

FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial 

Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY 
Roland Elektronische 

Musikinstrumente  HmbH.
Oststrasse 96, 22844 
Norderstedt, GERMANY 
TEL: (040) 52 60090 

GREECE/CYPRUS
STOLLAS S.A.

Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400 

HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO  Pf.83
H-2046 Torokbalint,  
HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

ITALY
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

JORDAN
MUSIC HOUSE CO. LTD. 

FREDDY FOR MUSIC 
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696

KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI 

& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine 
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-
5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio & 

Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA
aDawliah Universal 

Electronics APL
Corniche Road, Aldossary 
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
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