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Zanim zaczniesz grać

Umieszczanie pianina FP-10 na statywie
Jeśli pianino FP-10 chcesz umieścić na statywie, użyj statywu Roland KSCFP10 (patrz instrukcji obsługi statywu KSCFP10 ) lub KS-12.

Uważaj, aby przy tym nie przyciąć sobie palców.

KS-12

Wyreguluj 
szerokość

Gumowe nóżki instrumentu muszą być 
wsunięte w wycięcia statywu

Dno

Uwaga związana z umieszczaniem pianina FP-10 na statywie
Montując urządzenie na statywie ściśle przestrzegaj zaleceń, podanych w instrukcji obsługi.

Jeśli montaż nie będzie prawidłowy, ryzykujesz powstaniem niestabilnej sytuacji, mogącej doprowadzić do przewrócenia się 
statywu, co może skutkować urazami.

Ostrzeżenie przed przewróceniem!
Aby zapobiec przewróceniu się pianina FP-10 nie stosuj nadmiernej siły, nie siadaj ani nie stawaj na nim.

Montaż podstawki pod nuty
Podstawkę pod nuty wsunąć w szczelinę na wierzchu pianina FP-10.
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Zanim zaczniesz grać

Podłączanie urządzeń (panel tylny)
* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj poziom 

głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń.

Gniazdo [DC In]
Tutaj należy podłączyć dołączony zasilacz.

Kabel zasilania

Zasilacz należy kłaść tak, aby bok z tekstem 
był skierowany w dół.

Gniazdo zasilania

Gniazdo słuchawkowe [PHONES]
Gniazdo służy do podłączania 
słuchawek lub głośników.

Gniazdo [PEDAL]
Tutaj należy podłączyć 
dołączony do instrumentu 
pedał lub sprzedawany 
oddzielnie pedał tłumika 
DP-10.

Gniazdo [COMPUTER] grupy USB
Jeśli masz zainstalowany w komputerze program typu DAW albo pliki 
SMF, dostępnym w sprzedaży kablem USB można połączyć gniazdo 
[COMPUTER] grupy USB pianina FP-10 z portem USB w komputerze i 
korzystać z następujących opcji.
(DAW: oprogramowanie do tworzenia muzyki (sprzedawane oddzielnie), 
SMF: pliki utworów)

 5 Dźwięk odtwarzanych przez program typu DAW 
plików SMF będzie wydobywać się z głośników 
pianina FP-10.

 5 Komunikaty MIDI można przesyłać między pianinem 
FP-10 i programem typu DAW, co umożliwia 
tworzenie i edycję muzyki w rozmaity sposób.

Gniazdo [FOR UPDATE] grupy USB
To gniazdo będzie używane, jeśli w przyszłości pojawią 
się dodatkowe funkcje lub rozszerzenia pianina FP-10.

* Nigdy nie wkładaj, ani nie wyjmuj pamięci USB przy 
włączonym zasilaniu. Mogłoby to spowodować 
uszkodzenie danych w instrumencie lub w pamięci 
USB.
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Zanim zaczniesz grać

Włączanie i wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk [L], aby włączyć zasilanie.

Jeśli przycisk [L] (zasilanie) wciśniesz na sekundę lub dłużej, zasilanie zostanie wyłączone.

Automatyczne wyłączanie zasilania po określonym czasie
Zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie po określonym czasie bezczynności (funkcja AUTO OFF). Jeśli nie chcesz, aby zasilanie 
było wyłączane automatycznie, wyłącz funkcję AUTO OFF.

Przytrzymaj 
wciśnięty
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Auto off 10 minut, 30 minut, 240 minut, wyłączona (pozostaje włączone) (domyślnie: 30 minut)
 5 Po wyłączeniu zasilania niezachowane dane zostaną stracone. Przed wyłączeniem zasilania należy zachować dane, których nie chcesz utracić (s. 9).

 5 Aby przywrócić zasilanie, włącz je ponownie.

Regulacja poziomu głośności
Przyciskami grupy VOLUME ustaw głośność.

Prawy przycisk grupy 
VOLUME Zwiększanie głośności.

Lewy przycisk grupy 
VOLUME Zmniejszanie głośności.

Przyciski służą do regulacji głośności dźwięku we wbudowanych głośnikach lub słuchawkach, jeśli są podłączone.

* Ilość wskaźników nad przyciskami grupy VOLUME zmienia się w zależności od ustawionej głośności. Gdy świecą się wszystkie wskaźniki, 
głośność jest maksymalna. Gdy żaden wskaźnik się nie świeci, dźwięk jest wyciszony.
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Wybieranie brzmień

Przytrzymaj 
wciśnięty

2

1

C1 C2

Klawisz Nazwa brzmienia
C1 Grand Piano 1
C#1 Grand Piano 2
D1 Grand Piano 3
D#1 Grand Piano 4
E1 E. Piano 1
F1 E. Piano 2
F#1 Harpsichord 1
G1 Harpsichord 2
G#1 Vibraphone
A1 Jazz Organ 1
A#1 Church Organ 1
B1 Strings 1
C2 Strings 2
C#2 Synth Pad
D2 Jazz Scat

 5 Naciśnij dwa klawisze jednocześnie i graj dwoma nałożonymi 
brzmieniami. Funkcja ta nosi nazwę DUAL.

Przytrzymaj 
wciśnięty

1

C1 C2

2

 5 Naciśnięcie przycisku [PIANO/FUNCTION] wywołuje brzmienie 
Grand Piano 1.

Uruchamianie metronomu

Włączanie i wyłączanie metronomu

Przytrzymaj 
wciśnięty

O
n/

O
ff

C4

2

1

Zmiana poziomu głośności metronomu

Przytrzymaj 
wciśnięty

C4

-1 +1
D

om
yś

ln
ie

2

1

Poziom głośności 
metronomu 1–10 (domyślnie: 5)

Zmiana metrum

Przytrzymaj 
wciśnięty

1

2
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+
D

om
yś

ln
ie

Metrum
0/4 (*1), 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 
6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 
(domyślnie: 0/4)

*1 Gdy metronom działa, to wszystkie miary są odtwarzane tym 
samym brzmieniem.

Zmiana tempa

Przytrzymaj 
wciśnięty

-1
0

+1
0

12
0

C4

-1 +1

2

1

Tempo 10–500

Edycja ustawień w pianinie FP-10
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Edycja ustawień w pianinie FP-10

Odtwarzanie utworu wewnętrznego
&„Wykaz utworów wewnętrznych” (s. 13)

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania 
utworu wewnętrznego

1. Wybieranie kategorii.

Przytrzymaj 
wciśnięty
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Kategoria Odsłuch, Demo brzmienia (1*) (domyślnie: odsłuch)
*1 Utwory demonstracyjne podkreślające charakter brzmień 

instrumentu.

2. Odtwarzanie wszystkich utworów z wybranej 
kategorii lub tylko jednego.
Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk [PIANO/FUNCTION] i jeszcze 
raz naciśniesz ten sam klawisz, odtwarzanie zostanie przerwane.

Przytrzymaj 
wciśnięty
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n 
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Wywoływanie innego utworu

Przytrzymaj 
wciśnięty
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Gdy wybrano utwór z kategorii „Demo utworów”
Inny utwór demonstracyjny można wybrać wywołując inne 
brzmienie (s. 5, przytrzymaj wciśnięty przycisk [PIANO/
FUNCTION] i naciśnij jeden z klawiszy od C1–D2).

Regulacja przestrzenności dźwięku
Do brzmienia można dodawać pogłos, występujący zazwyczaj 
podczas grania w sali koncertowej.

Kiedy tego używać?

 5 Gdy chcesz dopasować pogłos do własnych potrzeb

 5 Gdy potrzebny jest pogłos odpowiedni dla miejsca gry.

Przytrzymaj 
wciśnięty

-1 +1

C4 C5
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Pogłos 0–10 (domyślnie: 2)

Regulacja barwy dźwięku
Istnieje możliwość regulacji barwy dźwięku, wydobywanego za 
pomocą klawiatury lub dźwięku odtwarzanego utworu.

Kiedy tego używać?

 5 Gdy chcesz dopasować barwę dźwięku do własnych potrzeb

 5 Gdy chcesz, aby barwa dźwięku była odpowiednia dla miejsca gry.

Przytrzymaj 
wciśnięty

-1 +1

C4 C5
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Dźwięczność -10–10 (domyślnie: 0)
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Edycja ustawień w pianinie FP-10

Podział na dwa instrumenty (funkcja 
TWIN PIANO)
Klawiaturę instrumentu można podzielić na część lewą i prawą, aby 
dwie osoby mogły grać w tym samym zakresie wysokości dźwięków. 
Ta funkcja daje możliwość używania pianina tak, jakby to były dwa 
instrumenty.

Kiedy tego używać?

Gdy chcesz grać równocześnie z wzorcowym wykonaniem nauczyciela

Przytrzymaj 
wciśnięty

PA
IR

IN
D

IV
ID

U
A

L

C5 C6

2

1

O
FF

Klawiatura zostanie podzielona na dwie części, a klawisz środkowego 
C będzie znajdować się w środku każdej z nich.

Do wyboru są dwa sposoby odtwarzania brzmień.

Wartość Opis
OFF 
(domyślna)

Anulowanie ustawienia, dzielącego klawiaturę 
na dwie części.

PAIR

Brzmienie prawej części będzie wybrzmiewać 
głośniej w prawym głośniku; brzmienie części 
lewej będzie wybrzmiewać głośniej w lewym 
głośniku.

INDIVIDUAL

Brzmienie odtwarzane w prawej części 
klawiatury będą odtwarzane przez prawy 
głośnik, a w lewej części będą odtwarzane przez 
lewy głośnik.

* Do obydwu części przypisane będzie to samo brzmienie 
(Grand Piano 1).

* Pedał tłumika będzie wpływać na działanie brzmienia, 
przypisanego do prawej części klawiatury.

Regulacja czułości klawiatury
Istnieje możliwość regulacji czułości klawiatury na dynamikę gry.

Kiedy tego używać?

Gdy chcesz uzależnić sposób gry od siły rąk grającego

Przytrzymaj 
wciśnięty

FI
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Parametr Opis

SUPER HEAVY Dynamika jeszcze mniejsza, niż dla wartości 
„HEAVY”.

HEAVY

Fortissimo można uzyskać dopiero silniejszymi 
uderzeniami w klawisze, niż w przypadku opcji 
„MEDIUM”, więc klawiatura wydaje się być 
cięższa.

MEDIUM 
(domyślnie) Standardowa czułość na dynamikę gry.

LIGHT
Fortissimo można będzie uzyskać już za pomocą 
niewielkiej siły uderzenia, mniejszej niż w 
przypadku stosowania opcji „MEDIUM”.

SUPER LIGHT Dynamika jest mniejsza niż dla opcji „LIGHT”.

FIX
Dźwięki wybrzmiewać będą ze stałym 
poziomem głośności, niezależnie od siły 
uderzenia w klawisz.

Dostrajanie do innych instrumentów 
(funkcja MASTER TUNING)
Grając w zespole z innymi instrumentami lub w innych przypadkach 
istnieje możliwość dopasowania standardowego stroju do innego 
instrumentu.

Przytrzymaj 
wciśnięty

1

2
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Standardowa wysokość dźwięku odnosi się zazwyczaj do wysokości 
dźwięku, odtwarzanego po naciśnięciu klawisza środkowego 
A. Aby uzyskać czystsze brzmienie, grając z jednym lub kilkoma 
instrumentami należy upewnić się, że każdy instrument jest 
zestrojony z innymi instrumentami. Takie zestrojenie wszystkich 
instrumentów do stroju standardowego jest nazywane „strojem 
globalnym”.

Strój 
globalny 415,3-466,2 Hz (domyślnie: 440,0 Hz)



8

Edycja ustawień w pianinie FP-10

Transponowanie klawiatury
Klawiaturę można transponować w krokach półtonowych.

Kiedy tego używać?

 5 Gdy chcesz grać w tonacji, wygodnej dla wokalisty bez zmiany 
wydrukowanej partytury (sposobu palcowania).

 5 Gdy chcesz zmienić tonację utworu, napisanego w trudnej tonacji 
(z dużą ilością krzyżyków (¾) lub bemoli (²)), aby gra była łatwiejsza

Na przykład, jeśli utwór napisano w tonacji E-dur, ale chcesz go 
zagrać, używając palcowania tonacji C-dur, transpozycję klawiatury 
należy ustawić na wartość „4”.

Jeśli zagrasz dźwięki C E G0usłyszysz E G  H

Przytrzymaj 
wciśnięty

1

2

+1-1

C6 C7

D
om

yś
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ie

Transpozycja -6–5 (domyślnie: 0)

Odsłuch dźwięku przez głośniki wewnętrzne 
i zewnętrzne
W ustawieniu fabrycznym wbudowane głośniki nie będą generować 
dźwięku po podłączeniu zewnętrznych głośników aktywnych do 
gniazda grupy Phones. Jednakże to ustawienie można zmienić, aby 
dźwięk trafiał do wbudowanych głośników nawet wtedy, gdy do 
gniazda [PHONES] będą podłączone głośniki zewnętrzne.

* Po zmianie ustawienia zmieni się również charakter dźwięku, 
wydobywającego się z głośników zewnętrznych.

1. Przytrzymując wciśnięte przyciski grupy VOLUME i 
naciśnij przycisk [PIANO/FUNCTION].

1

Przytrzymaj wciśnięty

2

2. Naciśnij przycisk [PIANO/FUNCTION], aby zmienić 
ustawienie.

Gdy głośnik zewnętrzny jest 
podłączony do gniazda [PHONES] Wskaźniki głośności

Dźwięk będzie kierowany tylko do 
głośnika zewnętrznego

Dźwięk będzie kierowany do głośnika 
zewnętrznego i do głośników 
wbudowanych

3. Aby zakończyć operację, naciśnij jeden przycisków 
grupy VOLUME.

Stan wskaźnika głośności
Nie świeaci się Świeci się Miga
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Edycja ustawień w pianinie FP-10

Zachowywanie ustawień (funkcja 
MEMORY BACKUP)
Po wyłączeniu zasilania wszystkie ustawienia instrumentu powrócą do 
wartości domyślnych. Jednakże, jeśli zachodzi taka potrzeba, poniższe 
ustawienia można zachować, aby były dostępne po ponownym 
włączeniu zasilania. Do tego służy funkcja MEMORY BACKUP.

Ustawienia zachowywane w ramach funkcji MEMORY 
BACKUP Strona

Metronom (głośność) s. 5
Pogłos s. 6
Dźwięczność s. 6
Czułość klawiatury s. 7
Strój globalny s. 7
Odsłuch dźwięku przez głośniki wewnętrzne i 
zewnętrzne s. 8

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PIANO/FUNCTION] 
i naciśnij prawy przycisk grupy VOLUME.

2

Przytrzymaj wciśnięty

1

2. Aby zachować ustawienia, naciśnij prawy przycisk 
grupy VOLUME.

Aby anulować, naciśnij lewy przycisk grupy VOLUME

Przywracanie ustawień fabrycznych 
(funkcja FACTORY RESET)
Zmodyfikowane w ramach trybu FUNCTION ustawienia można 
zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych.

UWAGA

Po uruchomieniu funkcji FACTORY RESET wszystkie 
ustawienia zostaną zresetowane.

1. Wyłącz zasilanie modułu FP-10.

2. Przytrzymując wciśnięty prawy przycisk grupy 
VOLUME i przycisk [PIANO/FUNCTION] włącz 
zasilanie i nie zwalniaj tych przycisków.

Włącz zasilanie1

Przytrzymaj wciśnięty Przytrzymaj wciśnięty

2

3. Gdy wskaźnik głośności zaświeci się tak, jak 
pokazano niżej, zwolnij prawy przycisk grupy 
VOLUME i przycisk [PIANO/FUNCTION].

4. Naciśnij prawy przycisk grupy VOLUME, aby 
uruchomić funkcję FACTORY RESET.

Aby anulować, naciśnij lewy przycisk grupy VOLUME

Podczas działania funkcji FACTORY RESET wskaźnik głośności 
będzie świecić tak, jak pokazano niżej. W tym stanie nie wyłączaj 
zasilania.

Po zakończeniu operacji wskaźnik głośności zaświeci się tak, jak 
pokazano niżej.

5. Wyłącz zasilanie i włącz ponownie.

Stan wskaźnika głośności
Nie świeci się Świeci się Miga
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Łączenie z aplikacją w urządzeniu przenośnym

Połączenie z aplikacją Piano Partner 2
Piano Partner 2 to aplikacja opracowana przez firmę Roland, 
wspierająca systemy iOS i Android.

iPad lub inny tablet można podłączyć do pianina FP-10, aby lepiej 
korzystać z pianina.

Aplikacja może wyświetlać partytury utworów wewnętrznych pianina 
FP-10 i umożliwia rozwijanie w miły sposób zdolności muzyczne 
za pomocą gier przeznaczonych do trenowania słuchu. Ponieważ 
aplikacja potrafi korzystać z zalet dużego ekranu w tablecie, bardzo 
ułatwia do obsługę.

Szczegóły na poniższej stronie internetowej.

http://roland.cm/pianopartner2

1. W urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Bluetooth.

2. Urządzenie przenośne z zainstalowaną aplikacją 
Piano Partner 2 połóż blisko pianina FP-10.

MEMO

Jeśli masz więcej niż jeden taki instrument, włącz zasilanie 
tylko tego, z którym chcesz sparować urządzenie przenośne 
(wyłącz zasilanie pozostałych).

3. Włącz zasilanie kontrolera FP-10.

4. W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

5. Uruchom aplikację Piano Partner 2, zainstalowaną 
w urządzeniu przenośnym.

* Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Piano Partner 2 należy 
upewnić się, że urządzenie przenośne może łączyć się z 
Internetem. W przypadku braku dostępu do Internetu ustawienia 
nie zostaną wykonane w całości.

6. W prawym, górnym rogu ekranu naciśnij ikonę 
sprzętu.

Pojawi się okno „SETTINGS”.

7. Naciśnij pole „Bluetooth MIDI Device”.

8. Gdy na ekranie „Bluetooth MIDI Devices” pojawi się 
opcja „FP-10”, dotknij ją.

Jeśli pojawi się komunikat „Bluetooth Pairing Request”, naciśnij 
opcję „Pair”.

Po pomyślnym zakończeniu parowania wewnętrzne utwory 
pianina FP-10 oraz inne dane zostaną pobrane przez Internet do 
urządzenia przenośnego.

* Jeśli urządzenie przenośne nie może połączyć się z Internetem, to 
ustawienia nie zastaną zakończone.

Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Connected”, ustawienia 
zostały pomyślnie zakończone.

9. Naciśnij poza ekranem „Bluetooth MIDI Devices”, aby 
go zamknąć i naciśnij poza ekranem „SETTINGS”, aby 
go zamknąć.

Jeśli w smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu przenośnym zainstalujesz aplikację i połączysz z pianinem przez system Bluetooth, aplikację 
będzie można używać do przeglądania stanu pianina FP-10 na dużym ekranie i sterowania pianinem FP-10.

Jeśli funkcja Bluetooth jest w stanie nawiązać połączenie z pianinem, to świeci się przycisk [PIANO/FUNCTION].

Tutaj opisujemy ustawienia początkowe, umożliwiające używanie aplikacji Piano Partner 2 , aby lepiej korzystać z pianina FP-10.

Ustawienia objaśnimy na przykładzie iPada.

Jeśli używasz urządzenia z systemem Android, sprawdź w instrukcji obsługi tego urządzenia odnośnie szczegółów wykonywania ustawień Bluetooth.
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Łączenie z aplikacją w urządzeniu przenośnym

Jeśli nie można połączyć przez Bluetooth
 5 Jeśli używasz systemu Android 6.0 lub nowszego, włącz 
informację o położeniu.

 5 W opisany niżej sposób wykonaj ponownie ustawienia.

1  W urządzeniu przenośnym zamknij wszystkie aplikacje.
Kliknij dwukrotnie przycisk [Home] i przesuń w górę na ekran 
aplikacji.

2  Jeśli parowanie było już wykonane, usuń sparowanie i 
wyłącz funkcję Bluetooth.
1. Na ekranie urządzenia przenośnego dotknij literę „i”, 

umieszczoną obok wskaźnika „Connected” i dotknij 
przycisk „Forget This Device”.

2. Wyłącz funkcję Bluetooth.

3  Wykonaj ponownie połączenie, jak opisano w akapicie 
„Połączenie z aplikacją Piano Partner 2” (s. 10).

Jeśli wciąż nie można połączyć się z aplikacją, przejdź na poniższą 
stronę i odszukaj najbliższe centrum serwisowe firmy Roland lub 
autoryzowanego dystrybutora firmy Roland w swoim kraju.

http://roland.cm/service
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Nieprawidłowości w działaniu
Problem Co sprawdzić Działanie Strona
Nawet gdy używasz 
słuchawek, a dźwięk jest 
wyciszony, to podczas 
używania klawiatury słychać 
bębniący dźwięk

Klawiaturę tego pianina zaprojektowano tak, aby symulowała mechanizm pianina akustycznego. 
Nawet w pianinie akustycznym naciskane klawisze generują różne dźwięki. To nie jest objaw 
nieprawidłowego działania.

–

Zasilanie wyłącza się 
samoczynnie

Czy funkcji AUTO OFF ustawiono inną 
wartość, niż „Wyłączona”?

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania 
zasilania, funkcji AUTO OFF dobierz wartość „Wyłączona”. s. 4

Zasilanie nie włącza się Czy zasilacz jest podłączony prawidłowo? –

Pedał nie działa lub 
„zawiesza” się

Czy pedał podłączony jest w sposób prawidłowy? –
Czy przy włączonym zasilaniu 
odłączono lub podłączono kabel 
pedałów?

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla pedałów wyłącz 
zasilanie pianina. –

Czy funkcja TWIN PIANO działa w trybie „PAIR” lub „INDIVIDUAL”?

Jeśli funkcja TWIN PIANO ma wartość „PAIR” lub „INDIVIDUAL”, to pedał tłumika działa tylko z prawą 
częścią klawiatury.

s. 7

Urządzenie zewnętrzne 
generuje buczący dźwięk

Czy urządzenia zewnętrzne 
podłączono do różnych gniazd 
zasilania.

Podłączaj urządzenia zewnętrzne do jednego gniazda 
sieciowego. –

Brak dźwięku

Czy wzmacniacz, głośniki lub słuchawki są podłączone prawidłowo? s. 3
Czy poziom głośności nie jest zredukowany do minimum? s. 4
Czy do gniazda [PHONES] nie są podłączone słuchawki lub przejściówka słuchawkowa?

Dźwięk nie będzie generowany, jeśli wykonano takie ustawienia, że dźwięk nie jest kierowany do 
głośników wewnętrznych.

s. 3 s. 8

Dźwięk jest generowany 
nawet wtedy, gdy do gniazda 
[PHONES] są podłączone 
słuchawki.

Czy wykonano takie ustawienia, że dźwięk jest kierowany do głośników wewnętrznych? s. 8

Nuty nie wybrzmiewają prawidłowo
Wysokość nut klawiatury lub 
odtwarzanego utworu jest 
nieprawidłowa

Czy zmieniano ustawienia transpozycji? s. 8

Czy globalny strój pianina ma odpowiednią wartość? s. 7

Nuty są tłumione
Czy nie wciśnięto pedału tłumika i zagrano dużą ilość nut?

Czy używana jest funkcja DUAL lub grasz z akompaniamentem utworu?
–

Dźwięki wybrzmiewają 
podwójnie (są podwajane), 
gdy gram na klawiaturze

Czy nie włączono funkcji DUAL? Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PIANO/FUNCTION] i naciśnij 
klawisz C1, aby wyłączyć funkcję DUAL. s. 5

Czy pianino nie jest podłączone do 
zewnętrznego sekwencera?

Jeśli nie chcesz, aby inny moduł brzmieniowy generował 
dźwięk, w programie DAW wyłącz funkcję SOFT THRU. –

Efekt pogłosowy 
wybrzmiewa nawet po 
wyłączeniu

Jeśli nawet efekt Ambience jest wyłączony, pianino akustyczne zachowuje własny rezonans. s. 6

Dźwięk wyższych nut 
zmienia się nagle od 
pewnego klawisza

To jest symulacja charakterystyki pianina akustycznego i to nie jest objaw nieprawidłowego działania.

Dźwięk będzie się zmieniać w miejscu, w którym zmienia się ilość strun na klawisz lub w miejscu 
przejścia ze strun owijanych na struny bez owijki.

–

Słychać dzwonienie o 
wysokich tonach

Jeśli efekt ten nie występuje podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Być może pianino nie działa 
prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą lub najbliższym serwisem Rolanda.

Jeśli efekt ten występuje również podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Aby zmniejszyć metaliczne 
dzwonienie, zmień ustawienia efektu pogłosowego.

s. 6

Nuty basowe wybrzmiewają 
nieprawidłowo lub są 
przesterowane

Czy stosowana jest głośność 
maksymalna? Zredukuj poziom głośności. s. 4

Jeśli efekt ten występuje również podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Być może pianino nie 
działa prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą lub najbliższym serwisem Rolanda.

Jeśli efekt ten nie występuje podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Z powodu dużej głośności 
dźwięku, wydobywającego się z głośników, wibrują obiekty, znajdujące się w pobliżu. Aby zmniejszyć 
niepożądany efekt rezonansu, wykonaj poniższe czynności.

 5 Głośniki należy umieszczać w odległości 10 – 15 cm od ścian i innych powierzchni.

 5 Należy stosować niski poziom głośności.

 5 Należy odsuwać rezonujące przedmioty.

–
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Wykaz utworów wewnętrznych
Kategoria: Odsłuch

Nr Tytuł utworu Kompozytor
1 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin

2 Zhavoronok 
Mikhail Ivanovich Glinka, 
aranżacja Mily Alexeyevich 
Balakirev

3 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin
4 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin
5 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin

6 Die Forelle Franz Peter Schubert, 
aranżacja Franz Liszt

7 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy
8 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy
9 La Campanella Franz Liszt
10 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin
11 Liebesträume 3 Franz Liszt
12 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin
13 Je te veux Erik Satie
14 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin
15 Clair de Lune Claude Achille Debussy
16 Nocturne No.2 Fryderyk Franciszek Chopin
17 Für Elise Ludwig van Beethoven

Kategoria: Demo brzmień
Utwory demonstracyjne podkreślające charakter brzmień instrumentu (s. 5).

Nr Utwory 
demonstracyjne

1 Grand Piano 1
2 Grand Piano 2
3 Grand Piano 3
4 Grand Piano 4
5 E.Piano 1
6 E.Piano 2
7 Harpsichord 1
8 Harpsichord 2
9 Vibraphone
10 Jazz Organ 1
11 Church Organ 1
12 Strings 1
13 Strings 2
14 Synth Pad
15 Jazz Scat
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Dane techniczne
Roland FP-10: Pianino cyfrowe
Moduł 
brzmieniowy Brzmienie fortepianowe: Brzmienie fortepianowe typu SuperNATURAL

Klawiatura 88 klawiszy (standardowa klawiatura PHA-4: z wymykiem i pokryciem imitującym kość słoniową)
Zasilanie Zasilacz prądu stałego

Pobór mocy

4 W (3-6 W)

4 W Przeciętny pobór mocy podczas grania z regulatorem głośności ustawionym w 
położeniu środkowym

3 W Pobór mocy po włączeniu zasilania; pianino w stanie bezczynności
6 W Nominalny pobór mocy

Wymiary

Bez podstawki pod nuty
1 284 (dł.) x 258 (szer.) x 140 (wys.) mm

50-9/16 (W) x 10-3/16 (D) x 5-9/16 (H) cala

Z podstawką pod nuty
1 284 (dł.) x 298 (szer.) x 324 (wys.) mm

50-9/16 (W) x 11-3/4 (D) x 12-13/16 (H) cala

Z podstawką pod nuty i 
dedykowanym statywem KSCFP10

1 284 (dł.) x 298 (szer.) x 929 (wys.) mm

50-9/16 (W) x 11-3/4 (D) x 36-5/8 (H) cala
Bez podstawki pod nuty i 
dedykowanego statywu KSCFP10, 
zamontowane stabilizatory

1 292 (dł.) x 343 (szer.) x 745 (wys.) mm

50-7/8 (W) x 13-9/16 (D) x 29-3/8 (H) cala

Waga
Bez podstawki pod nuty

12,3 kg

27 lbs 2 oz

Z podstawką pod nuty i 
dedykowanym statywem KSCFP10

19,7 kg

43 lbs 7 oz
Akcesoria Instrukcja obsługi, podstawka pod nuty, zasilacz, kabel zasilania (do podłączania zasilacza), przełącznik nożny
Opcje 
(sprzedawane 
oddzielnie)

Dedykowany statyw (KSCFP10), statyw pod instrument klawiszowy (KS-12), pedał tłumika (DP-10), torba (CB-88RL, CB-76RL), 
słuchawki

* Niniejszy dokument opisuje dane techniczne produktu w chwili wydania dokumentu. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie 
internetowej firmy Roland.


