
Ön Hazrlk

Bir güç çk  veya pilleri hazrlayn.

• Bu klavuzda verilen “Güvenlik Önlemleri” ni 
uygulad nzdan emin olunuz. Bu ürünün yanl  
kullanlmas elektrik oku veya yangn riski 
olu turur.

• AC adaptörü fi e takarken veya çkarrken yada 
pilleri yerle tirirken veya çkarrken Dijital Piyanonun 
kapal durumda oldu undan emin olunuz.

Bu klavye için belirtilen AC adaptörü kulland nzdan 
emin olun. Farkl bir AC adaptör kullanlmas arzaya 
sebep olabilir.

• AC adaptör uzun kullanmdan sonra 
dokundu unuzda scak olacaktr. Bu normaldir ve 
bir arza belirtisi de ildir.

• Kabloda olu abilecek krlmalar önlemek için 
kablonun üzerine herhangi bir a rlk koymaynz.

Güç için 6 adet AA-boy pil kullanabilirsiniz.
• Alkali veya çinko-karbon piller kullannz.

Oksirid veya nikel bazl pilleri kullanmaynz.

Dijital Klavyenin altnda bulunan pil kapa n açn, pilleri 
takn ve kapa  kapatn.
• Pillerin art + ve eksi - uçlarnn düzgün 

yerle tirilmesini sa lamaya dikkat edin.

• Pil ömrü sürekli kullanmda yakla k be  saattir 
(çinko-karbon piller, normal kullanm esas 
alnd nda). A a daki belirtilerden herhangi biri 
pillerin zayf ve mümkün olan en ksa zamanda 
de i tirilmesi gerekti ini ifade eder.

NOT
• 6 dakika süreyle herhangi bir i lem yapmazsanz, pil 

gücünü korumak için Dijital Klavye otomatik olarak 
kapanacaktr (Otomatik Güç Kapama).
Oto Güç Kapatmay devre d  brakmak için klavyeyi 
açarken TONE dü mesini basl tutun.

Kulaklk ya da audio ekipman Dijital Klavyenin 
arkasndaki PHONES/OUTPUT jakna ba layn.
• Kulland nz fi  jakla e le miyorsa, piyasada mevcut 

adaptör fi ini kullann.

• Kulaklklar yüksek ses seviyesinde uzun süreli 
kullamayn. Aksini yapmanz i itme hasar riski 
olu turur.

• Bir müzik enstrümann amplifikatöre ba larken, 
Dijital Klavye sesini dü ük bir seviyeye ayarlayp 
istenen ses seviyesine getirmek için 
amplifikatörün ses kontrolünü kullann.

Güç Kayna 

Ev Tipi Güç Çk nn Kullanlmas

Özel AC Adaptör: AD-E95100L 
(JEITA Standart priz)

Bükmeyin! Dolamayn!

Pilleri Kullanmak

Ev için güç çk  DC 9.5V terminali

AC adaptör

Pil kapa n açn. Pilleri takn.

Buraya
basld nda

okla gösterilen
yönde kayar.

� Ekran kararmas.  � Kirli ses.  � Klavye notalar ya da demo 
arklarn aniden, beklenmedik ekilde çalnmas.  

� Dahili arklarn vb. anormal çalnmas.  
� Notalar çalarken aniden, beklenmedik ekilde hata olmas.

Kulaklk ya da Audio Ekipmann 
Kullanlmas

Ticari olarak mevcut kulaklklar

Stereo mini priz

Ticari olarak mevcut ba lant kordonu

PHONES/OUTPUT jak

Audio ekipman, 
amplifikatör, vb.

� Bu kullanm klavuzunun bir ksmnn veya tamammn ço altlmas yasaktr. Kendi ki isel kullanmnz d nda bu klavuzun içeri inin 
CASIO’nun izni olmadan herhangi bir ekilde kullanlmas telif haklar yasas kapsamnda yasaklanm tr.

� CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERS ZL NDEN KAYNAKLANAN 
HERHANG  B R ZARAR VEYA KAYIP Ç N (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, T CAR  AKSAKLIK, B LG  KAYBI DA 
DAH L OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILI INA KAR I UYARILMI  OLSA B LE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.

� Bu kullanma klavuzunun içeri i herhangi bir bildiri olmadan de i tirilebilir.
� Ürünün gerçek görünümü Kullanc Rehberi’nde gösterilen resimlerden farkl olabilir.
� Bu kullanma klavuzundaki irket ve ürün isimleri ba kalarnn tescilli markas olabilir.
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KULLANIM KILAVUZU

Ebeveynlere Yönelik Önemli Bilgi!
Çocuklarn bu ürünü kullanmasna izin vermeden önce, ebeveynler a a daki önemli bilgilere dikkat etmelidir.
• Üniteye güç vermek için AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad n kontrol etti inizden emin 

olun. Elektrik kablosunu krlmalar, kesikler, açk kablolar ve di er ciddi hasarlara kar  dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan 
AC adaptörünü çocuklarn kullanmasna asla izin vermeyiniz.

• Asla pilleri tekrar arj etmeyiniz.
• Tekrar arj edilebilir piller kullanmaynz.
• Asla farkl tip pilleri kar trmayn.
• Eski piller ile yeni pilleri kar trmaynz.
• Tavsiye edilen pilleri veya e  de erlilerini kullannz.
• Art (+) ve eksi (–) kutuplarn pil bölmesinde gösterildi i gibi do ru yönlü oldu undan her zaman emin olunuz.
• Zayflamay belirten herhangi bir i aretten sonra pilleri en ksa zamanda de i tiriniz.
• Pil terminallerini ksa devre yaptrmaynz.
• Bu ürün 3 ya n altndaki çocuklara yönelik de ildir.
• Sadece CASIO AD-E95100L adaptörü kullannz.
• Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fi ini çekti inizden emin olunuz.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
 

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
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Güvenlik Önlemleri

Enstrüman kullanmadan önce bu klavuzda yer alan 
talimatlar dikkatle bir ekilde okudu unuzdan emin olun.

Semboller
Ürünün güvenli ve dikkatli ekilde kullanld ndan emin 
olmak ve kullanc ya da di er ki ilerin yaralanmasn ve mülk 
hasarn önlemek amacyla bu kullanc klavuzunda ve 
ürünün kendisinde çe itli semboller kullanlm tr. Bu 
semboller anlamlaryla birlikte a a da gösterilmektedir.

* TEHL KE
Bu sembol, ihmal edildi inde ya da yanl  uyguland nda 
ölüm ya da ciddi ki isel yaralanma tehlikesi yaratan bilgileri 
ifade eder.

* UYARI
Bu gösterge, ürün bu gösterge gözard edilerek yanl  ekilde 
çal trld nda ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açma 
riskine sahip hususlar belirtir.

* D KKAT
Bu gösterge, ürün bu gösterge gözard edilerek yanl  ekilde 
çal trld nda yaralanmaya yol açma riskine ve yalnzca 
fiziksel hasar olu turma olasl na sahip hususlar belirtir.

Sembol Örnekleri

* TEHL KE
Alkali Piller

+Alkali pillerden szan sv gözünüze kaçarsa zaman 
kaybetmeden a a daki admlar izleyin.
1. Gözlerinizi ovu turmayn! Gözlerinizi suyla 

durulayn.
2. Derhal doktorunuzla ileti ime geçin.
Alkali pil svsnn gözünüzde kalmas görme kaybna 
yol açabilir.

’
Bu üçgen sembolü (/) kullancnn dikkatli olmas 
gerekti i anlamna gelir. (Soldaki örnek elektrik 
çarpmas uyarsn gösterir.)

!
çerisinden çizgi geçen daire (-) gösterilen eylemin 
yaplmamas gerekti i anlamna gelir. Bu sembol 
içerisindeki ya da yanndaki gösterimler özel olarak 
yasaklanm tr. (Soldaki örnek sökmenin yasak 
oldu unu gösterir.)

$
Siyah nokta (0) gösterilen eylemin yaplmas 
gerekti i anlamna gelir. Bu sembol içerisindeki 
gösterimler, yaplmas için özellikle talimat verilen 
eylemlerdir. (Soldaki örnek güç fi inin elektrik 
prizinden sökülmesi gerekti ini gösterir.)

* UYARI
Duman, Tuhaf Koku, A r Isnma
Duman, tuhaf koku ya da s çkarrken ürün ya da AC 
adaptörünün kullanmna devam edilmesi yangn ve 
elektrik çarpmas riski yaratr. Zaman kaybetmeden 
a a daki admlar uygulayn.
1. Gücü kapatn.
2. Güç için AC adaptörü kullanyorsanz, bunu 

duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satcnz ya da CASIO Hizmet Sa laycs ile 

ileti ime geçin.

AC Adaptör
� AC adaptörünün yanl  kullanlmas yangn veya 

elektrik çarpmas riski olu turur. A a daki önlemlere 
her zaman uydu unuzdan emin olun.
• Yalnzca bu ürün için belirtilen AC adaptörü 

kulland nzdan emin olun.

+• Yalnzca voltaj AC adaptör üzerinde i aretlenmi  
oran içerisinde olan bir güç kayna  kullann.

-• Elektrik çk lar ve uzatma kordonlarna a r 
yükleme yapmayn.

-• Kordon üzerinde asla a r nesneler yerle tirmeyin 
ya da sya maruz brakmayn.

• Kordonu asla de i tirmeye çal mayn ya da a r 
bükülmeye maruz brakmayn.

• Kordonu bükmeyin ya da germeyin.

+• Elektrik kordonu ya da fi inin hasar görmesi 
halinde, orijinal satcnz ya da CASIO Hizmet 
Sa laycs ile ileti ime geçin.

"� Elleriniz slakken asla AC adaptöre dokunmayn. 
Aksini yapmanz elektrik çarpmas riski olu turur.

+� AC adaptörü sv sçramas olmayacak bir yerde 
kullann*. Sv; yangn ve elektrik çarpmas riski 
olu turur.

+� D ar çkmadan önce AC adaptörün fi ini prizden 
çekti inizden ve hayvanlar ve evcil hayvanlar 
tarafndan kullanlan nesnelerden uza a 
koydu unuzdan emin olun. Bir hayvan ya da evcil 
hayvann güç kordonunu çi nemesi ksa devre 
yaparak yangn riskine yol açabilir.

-� Yldrml frtna srasnda AC adaptöre dokunmayn. 
Aksini yapmanz elektrik çarpmas riski olu turur.

Piller

-Pilllerin yanl  kullanlmas yakndaki e yalarn hasar 
görmesiyle sonuçlanacak ekilde sznt yapmalarna 
ya da yangn ve ki isel yaralanma riski yaratacak 
ekilde patlamalarna yol açabilir. A a daki önlemlere 

her zaman uydu unuzdan emin olun.
• Asla pilleri parçalara ayrmaya çal mayn ya da ksa 

devre yapmalarna izin vermeyin.
• Pilleri asla sya maruz brakmayn ya da yakarak 

bertaraf etmeyin.
• Eski piller ile yeni pilleri kar trmaynz.
• Asla farkl tip pilleri kar trmayn.
• Pilleri arj etmeyin.
• Pillerin art + ve eksi - uçlarnn düzgün 

yerle tirildi inden emin olun.

Ürünü yakmayn.

-Ürünü asla ate e atmayn.
Böyle yaplmas ki isel yaralanma riski yaratacak 
ekilde patlamasna yol açabilir.

Sv* ve yabanc maddelerden uzak tutun.

%Ürün içerisinde sv ya da yabanc madde (örne in 
metal parçalar, kalemler vb.) kaçmas, yangn ve 
elektrik çarpmas riski yaratr. Zaman kaybetmeden 
a a daki admlar uygulayn.
1. Gücü kapatn.
2. Güç için AC adaptörü kullanyorsanz, bunu 

duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satcnz ya da CASIO Hizmet Sa laycs ile 

ileti ime geçin.

Sökme ve De i tirma

!Bu ürünü parçalarna ayrmaya veya herhangi bir 
ekilde de i tirmeye çal maynz. Aksini yapmanz 

elektrik çarpmas, yanarak yaralanma ya da di er 
ki isel yaralanma riski olu turur. Tüm iç inceleme, ayar 
ve bakm orijinal satcnz ya da yetkili CASIO servis 
sa laycnza brakn.

Dü ürme ve Darbe

-Dü ürerek ya da güçlü darbeye maruz brakarak hasar 
görmesinden sonra bu ürünün kullanmna devam 
edilmesi, yangn ve elektrik çarpmas riski yaratr. 
Zaman kaybetmeden a a daki admlar uygulayn.
1. Gücü kapatn.
2. Güç için AC adaptörü kullanyorsanz, bunu 

duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satcnz ya da CASIO Hizmet Sa laycs ile 

ileti ime geçin.

Plastik Torbalar

-Ürünün içerisinde geldi i plastik torbay asla kafanzn 
üzerine ya da a znza koymayn. Aksini yapmanz 
bo ulma riski olu turur.
Küçük çocuklarn oldu u evlerde bu önleme özellikle 
dikkat gösterilmesi gerekir.

Yer

-Ürünü sabit olmayan bir stand, düz olmayan bir yüzey 
ya da sabit olmayan herhangi bir di er konuma 
yerle tirmekten kaçnn. Sabit olmayan bir konum 
ki isel yaralanma riski yaratacak ekilde ürünün 
devrilmesine yol açabilir.

* D KKAT
AC Adaptör
� AC adaptörünün yanl  kullanlmas yangn veya 

elektrik çarpmas riski olu turur. A a daki önlemlere 
her zaman uydu unuzdan emin olun.

-• Elektrikli kordonu asla soba ya da di er s 
kaynaklarnn yanna yerle tirmeyin.

• Elektrik prizininde sökerken asla kordona 
aslmayn. Prizden sökerken her zaman AC 
adaptörü kavrayn.

+• AC adaptörü duvardaki prize do ru gidebildi i 
yere kadar itin.

• Seyahate çkarken ya da uzun zaman 
bulunmad nz zamanlarda duvardaki prizden 
sökün.

• Güç fi inin uçlar arasndaki alanda toz birikmesini 
önlemek için, ylda en az bir kez tozu almak 
amacyla fi igüç prizinden çkarp kuru bir bez ya 
da elektrik süpürgesi kullann.

• Güç kordonunu, özellikle de fi  ve jak parçalarn 
temizlemek için asla deterjan kullanmayn.

Ürünün Yerinin De i tirilmesi

$Ürün yerini de i tirmeden önce, her zaman AC 
adaptörü duvardaki prizden söküp tüm di er kablo ve 
ba lant kordonlarnn ba lantsn kesin. Kordonlarn 
ba l halde braklmas kordon hasar, yangn ve 
elektrik çarpmas riski olu turur.

Temizleme

$Ürünü temizlemeden önce ilk olarak her zaman AC 
adaptörü duvardaki prizden sökün. AC adaptörün fi te 
braklmas AC adaptör hasar, yangn ve elektrik 
çarpmas riski olu turur.

Piller
Pilllerin yanl  kullanlmas yakndaki e yalarn hasar 
görmesiyle sonuçlanacak ekilde sznt yapmalarna 
ya da yangn ve ki isel yaralanma riski yaratacak 
ekilde patlamalarna yol açabilir. A a daki önlemlere 

her zaman uydu unuzdan emin olun.
• Bu ürün için kullanm tavsiye edilen pilleri 

kullanmanz önerilir.
• Uzun bir süre kullanmay planlamyorsanz pilleri 

üründen çkarn.

Yer

-Bu ürünü a a da belirtilen yerlerden uzak tutunuz. Bu 
gibi yerler yangn ve elektrik çarpmas riski olu turur.
• Yüksek nem oran ya da büyük miktarda toza maruz 

kalan alanlar.
• Gda hazrlama alanlar ya da ya  dumanna maruz 

kalan di er alanlarda.
• klimlendirme ekipman yannda, stmal hal 

üzerinde, do rudan güne    na maruz kalan 
alanlarda, güne te park edilmi  araç içerisinde ya da 
ürünü yüksek scaklklara maruz brakan di er 
alanlarda.

Görüntü Ekran

-• Görüntü ekrannn LCD panelini asla bastrmayn ya 
da güçlü darbeye maruz brakmayn. Böyle 
yaplmas ki isel yaralanma riski yaratacak ekilde 
LCD panel camnn çatlamasna yol açabilir.

• LCD panelin çatlamas ya da krlmas halinde, panel 
içerisindeki svya asla dokunmayn. LCD panel 
svs cilt tahri ine yol açabilir.

• LCD panel svsnn a znza kaçmas halinde, 
a znz derhal suyla ykayp doktorunuza dan n.

• LCD panel svs gözlerinize kaçmas ya da cildinize 
gelmesi halinde, en az 15 dakika temiz suyla 
surulayp ardndan doktora dan n.

Ses Seviyesi

-Uzun süre yüksek ses seviyesinde müzik dinlemeyin. 
Kulaklk kullanrken bu önleme özellikle dikkat 
gösterilmesi gerekir. Yüksek ses seviyesi ayarlar 
i itme duyunuza zarar verebilir.

* Su, spor içecekleri, deniz suyu, hayvan ya da 
evcil hayvan idrar vb.

Güvenlik Önlemleri
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Genel RehberGenel Rehber
a

1.Açmak için  (POWER) anahtarn 
kullann.

2.Klavye  ve pedleri kullanarak  ses 
olu turmaya çal n.

3.Ses seviyesini ayarlamak için  (VOLUME) 
kaydrcsn kullann.

1.  (TONE) dü mesine basn.

2.Konsol ton listesinde  ya da Kullanm 
Klavuzundaki ton listesinde istedi iniz 
tonu ve numarasn bulun. Ton numarasn 
girmek için  (Numara, +. –) dü melerini 
kullann.
• Örne in; “03 ELEC PIANO 2” tonunu seçmek için 

0’a ve ardndan 3’e basn.
• Görüntülenen ton numarasn de i tirmek için

+ (artrma) ve – (azaltma) dü melerini de 
kullanabilirsiniz.

3.Seçilen tonu kullanarak notalar çalmak 
için klavye  üzerindeki tu lara basn.

NOT
• Sadece  dü mesine basarak 00 ve 16 tonlarn 

seçebilirsiniz.  dü mesine her basld nda 00 ve 16 
tonlar arasnda geçi  yaplr.

Oto E lik paternleri, çe itli farkl müzik türleriyle e le en 
çok sayda fark yedek e liklerden seçim yapmanza 
olanak sa lar.

1.  (PATTERN) dü mesine basn.

2.Konsol patern listesinde  ya da Kullanm 
Klavuzundaki patern listesinde istedi iniz 
paterni ve numarasn bulun. Patern 
numarasn seçmek için  (Numara, +. –) 
dü melerini kullann.
• Ton numaras giri i ile ayn prosedürü kullanarak 

da bir patern numaras girebilirsiniz.

bnTEMPO yt
boSTART/STOP

bpMELODY ON/OFF bqSA-46: PIANO, ORGAN
SA-47: PIANO, HARMONIUM/ORGAN

2POWER

7TONE

9PATTERN
8SONG BANK

4VOLUME

Hoparlör HoparlörEkran
Patern listesiark Bankas listesi Ton listesi

Klavye

Pedler (Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla)

Numara, +. –

Arka Ksm

PHONES/OUTPUT jak

DC 9.5V 
terminali

Dijital Klavyede Bir ey Çalma

Dahili Tonlarn Kullanlmas

Ton numaras

Bir Oto E lik Paterni Çalma

Patern numaras

3.Seçti iniz paterni çalmak için  (START/
STOP) dü mesine basn.
• Paterni durdurmak için  dü mesine yeniden 

basn.
• Patern çalma hzn 16 seviyeden birine ayarlamak 

için  (TEMPO) y (daha yava ) ve t (daha 
hzl) dü melerini kullanabilirsiniz.

• Tempo ekranndan çkmak için  (TONE) ya da 
 (PATTERN) dü mesine basn.

1.  (SONG BANK) dü mesine basn.

2. ark Bankas listesinde , istedi iniz 
arky bulup numarasn not edin. ark 

numarasn girmek için  (Numara, +. –) 
dü melerini kullann.
• Ton numaras giri i ile ayn prosedürü kullanarak 

da bir ark numaras girebilirsiniz.
• Tüm ark Bankas arklarn arka arkaya 

çalnacak ekilde ayarlamak için “AL” yazsn 
görüntüleyin. Kaydrarak ilerlemek için + ve – 
dü melerini kullanarak “AL” yazsn görüntüleyin 
ya da ilk önce 0’a basmadan 1 ila 9 arasnda 
herhangi bir numara dü mesine basn.

3. ark Bankas arksnn ( arklarnn) 
playback’ni ba latmak için  (START/
STOP) dü mesine basn.
• Playbacki durdurmak için  dü mesine yeniden 

basn.
• ark Bankas çalma hzn 16 seviyeden birine 

ayarlamak için  (TEMPO) y (daha yava ) ve t 
(daha hzl) dü melerini kullanabilirsiniz. Hz 
(tempo) ayarlama prosedürü, Oto E lik paternleri 
için olanla ayndr.
Tempo ekranndan çkmak için  (TONE) ya da 

 (SONG BANK) dü mesine basn.
• Tüm arklar yeniden çalarken (AL) tempoyu 

ayarlayamazsnz.

1.  (MELODY ON/OFF) dü mesine basn.
Bu ekilde, ark Bankas arksnn melodi bölümü 
kapanacaktr.

2.  (START/STOP) dü mesine basn.
ntro saym çalacak ve ardndan ark melodi bölümü 

olmadan çalmaya ba layacaktr. Melodiyi klavyede 
çalabilirsiniz .

NOT
• Klavye , ark Bankas arks çalnd  srada 

melodi bölümü açk olarak devre d  kalr.
• Melodi bölümünü yalnzca belirli bir ark Bankas 

arksn yeniden çalarken kapatabilirsiniz. Tüm 
arklar yeniden çalarken (AL) melodi bölümünü 

kapatamazsnz.

1.  (TONE) ve  (PATTERN) dü melerini 
ayn anda basl tutun.

2.Akordu istedi iniz de ere ayarlamak için
+ (artrma) ve – (azaltma) dü melerini  
kullann.
• Akordu –99 ila +99 sent aral nda 

ayarlayabilirsiniz (100 sent = 1 semiton).
• Ksa bir süre sonra, ekran görüntüsü akort 

ekranndan çkacaktr.

Dijital Klavyeyi her açt nzda ton numaras, ark 
numaras ve tüm di er ayarlar ilk varsaylanlarna döner. 
Dilital Klavyeyi son kulland nzda yapt nz ayarlarn 
hiçbiri kaydedilmez.

Bir ark Bankas arksnn 
Çalnmas

Tempo de eri

ark numaras

Bir ark Bankas arksnn melodi bölümünü 
kapatma ve klavye ile birlikte çalma

nce Akort (Akort)

lk Varsaylan Ayarlar

“M” yazs kaybolur.

Akort de eri (sent)

ReferansReferans

�Klavye tu larna bast mda hiçbir ses 
çkmyor.

• Pillerin yüklü oldu undan ya da AC adaptörünün do ru 
ba land ndan emin olmak için kontrol edin.
(Bkz. “Güç Kayna ”.)

• Biri ba lysa fi i  (PHONES/OUTPUT) jakndan 
çkarn.

• Klavye , ark Bankas arks playbacki srasnda 
melodi bölümü açk olarak devre d  kalr (Bkz. “Bir 

ark Bankas arksnn Çalnmas”.)
• Bu Dijital Klavye 8 notal polifoni kapasitesine sahiptir. 

Sekizinci notadan sonra herhangi bir ey 
çalmayacaktr.

�Ses ve ekran i lemleri normal de il.
Pil gücü dü ük olabilir. Bkz. “Güç Kayna ”.

NOT
• Dizayn ve teknik özellikler herhangi bir bildiri olmadan 

de i tirilebilir.
• Bu ürün için ayr olarak satlan aksesuarlar hakknda 

bayinizdeki CASIO klavye kataloglarndan veya 
a a da adresi bulunan CASIO internet sitesinden bilgi 
alabilirsiniz.
http://world.casio.com/

A a daki kullanm önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica 
olunur.

�Yer
Bu ürünü a a da belirtilen yerlerden uzak tutunuz.
• Direkt güne    ndan ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz
• Ola an üstü scak olan yerlerden
• Bir radyo, TV, video veya kanal arayc (Tuner) aygttan

Yukardaki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün 
yaknndaki aletlerin audio (Ses) veya görüntüsünde kar kl a 
neden olabilir.

�Kullanc Bakm
• Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya ba ka kimyasal 

ürünleri kullanmaynz.
• Ürünü veya klavyeyi temizlemek için su ve hafif deterjan ile 
slatlm  yumu ak kuma  bez kullannz. Silmeden önce bezde 
kalan suyu sknz.

�Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar
Bu ürün için kullanm tavsiye edilen aksesuarlar kullanmanz 
önerilir. zinsiz aksesuarlarn kullanlmas yangn, elektrik 
çarpmas ve ki isel yaralanma riski olu turmaktadr.

�AC Adaptörün Kullanma Önlemleri
• Kolaylkla ula abilece iniz bir fi i kullannz, arza oldu unda 

veya gerekli durumlarda AC adaptörü kolaylkla fi ten 
çkarabilirsiniz.

• AC adaptörü sadece ev kullanm içindir. Su ve nem olan 
yerlerde AC adaptörü kullanmaynz. AC adaptörün üstüne içi su 
dolu, çiçek vazosu gibi herhangi bir kap koymaynz.

• AC adaptörü kuru bir yerde saklaynz.
• AC adaptörü açk, iyi havalandrlm  bir yerde kullannz.
• AC adaptörün üstünü gazete, masa örtüsü, veya benzeri bir 

nesne ile hiçbir zaman kapatmaynz.
• Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanz AC adaptörü fi ten 

çekiniz.
• AC adaptörü tamir etmeye veya herhangi bir ekilde 

de i tirmeye çal maynz.
• AC adaptörü kullanm ortam

Scaklk: 0 ila 40°C
Nem: %10 ila %90 ba l nem

• Çk  polaritesi:

�Kaynak Çizgileri
Çizgiler ürünün d  ksmnda görünebilir. Bu “kaynak çizgileri” 
plasti e ekil verirken olu an çizgilerdir. Bunlar çatlak veya çizik 
de ildir.

�Müzikal Enstrüman Etiketi
Bu ürünü kullanrken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. 
Özellikle geç saatlerde etrafnzdakileri rahatsz etmemeniz için 
ksk seste çalmanz önerilir. Geç saatlerde çalarken 
kullanabilece iniz di er önlemler, pencereleri kapatmak ve 
kulaklk kullanmaktr.

Arza te hisi

Özellikler
Klavye : 32 mini boy tu , 2,5 oktav
Polifoni : Maksimum 8 nota
Tonlar : 100
Ped : 5
Paternler : 50

ARKI 
BANKASI

: 10 ezgi; melodi kapal

Akorlama : A4 = 440Hz ±99 sent
Hoparlörler : φ 8cm × 2 (çk : 0,5W + 0,5W)
Güç Jak : DC 9,5V
Phones/Output jak:

Stereo mini jak (Çk  monauraldir.)
Çk  empedans: 82Ω
Çk  Voltaj: 1,4V (RMS) MAX

Güç Kayna  : 2-yön

Enerji Tüketimi : 9,5V = 3,2W
Ölçüler : 44,6 × 20,8 × 5,1 cm
A rlk : Yakla k 1,0 kg (piller olmadan)

• Piller: 6 adet AA-büyüklükteki çinko-karbonlu pil veya alkali 
(kalem) pil
Pil Ömrü: Çinko-karbon piller yakla k 5 saat 

boyunca aralksz olarak kullanlabilir
• AC Adaptör: AD-E95100L
• Otomatik Kapatma: Son tu  i leminden yakla k 6 dakika 

sonra

Kullanm Tedbirleri

Ton Listesi
PIANO

00 GRAND PIANO
01 BRIGHT PIANO
02 ELEC.PIANO 1
03 ELEC.PIANO 2
04 HARPSICHORD
05 CLAVI
06 CELESTA
07 GLOCKENSPIEL
08 VIBRAPHONE
09 MARIMBA
10 XYLOPHONE
11 TUBULAR BELL

ORGAN
12 DRAWBAR ORGAN
13 PERC.ORGAN
14 ROCK ORGAN
15 CHURCH ORGAN
16 (SA-46) REED ORGAN

(SA-47) HARMONIUM
17 ACCORDION
18 HARMONICA
19 BANDONEON

GUITAR
20 NYLON STR.GUITAR
21 STEEL STR.GUITAR
22 JAZZ GUITAR
23 CLEAN GUITAR
24 MUTE GUITAR
25 OVERDRIVE GT
26 DISTORTION GT
27 GT HARMONICS

BASS
28 ACOUSTIC BASS
29 FINGERED BASS
30 PICKED BASS
31 FRETLESS BASS
32 SLAP BASS
33 SYNTH-BASS 1
34 SYNTH-BASS 2

STRINGS
35 VIOLIN
36 CELLO
37 CONTRABASS
38 PIZZICATO STRINGS
39 HARP
40 STRING ENSEMBLE
41 SLOW STRINGS
42 CHOIR AAHS
43 VOICE DOO
44 SYNTH-VOICE
45 ORCHESTRA HIT

BRASS
46 TRUMPET
47 TROMBONE
48 TUBA
49 MUTE TRUMPET
50 FRENCH HORN
51 BRASS

52 SYNTH-BRASS 1
53 SYNTH-BRASS 2

REED
54 SOPRANO SAX
55 ALTO SAX
56 TENOR SAX
57 BARITONE SAX
58 OBOE
59 ENGLISH HORN
60 BASSOON
61 CLARINET
62 PICCOLO
63 FLUTE
64 RECORDER
65 PAN FLUTE
66 WHISTLE
67 OCARINA

SYNTH
68 SQUARE LEAD
69 SAW LEAD
70 CALLIOPE
71 VOICE LEAD
72 BASS+LEAD
73 WARM PAD
74 SPACE CHOIR
75 BOWED GLASS
76 METAL PAD
77 RAIN DROP
78 SOUND TRACK
79 ATMOSPHERE
80 BRIGHTNESS

ETHNIC
81 SITAR
82 BANJO
83 KOTO
84 THUMB PIANO
85 SANTUR
86 FIDDLE
87 SHANAI

PERCUSSION
88 STEEL DRUMS
89 WOOD BLOCK
90 TAIKO
91 MELODIC TOM
92 SYNTH-DRUM
93 SEASHORE
94 BIRD
95 TELEPHONE
96 HELICOPTER
97 TRAIN
98 LASER GUN
99 GUNSHOT

Patern Listesi
POPS

00 STRAIGHT 8 BEAT
01 8 BEAT POP
02 MELLOW 8 BEAT
03 60’S 8 BEAT
04 16 BEAT 1
05 16 BEAT 2
06 POP BALLAD

DANCE
07 TRANCE
08 MODERN DANCE
09 DISCO SOUL

ROCK/JAZZ
10 STRAIGHT ROCK
11 BLUES
12 SLOW ROCK
13 MIDDLE BIG BAND
14 JAZZ WALTZ

EUROPEAN
15 WALTZ
16 TANGO
17 MARCH 1
18 MARCH 2

LATIN
19 BOSSA NOVA
20 BEGUINE
21 SAMBA
22 CHA-CHA-CHA
23 MERENGUE
24 SALSA
25 REGGAE
26 CUMBIA
27 REGGAETON

(SA-46) WORLD I
(SA-47) WORLD

28 BLUEGRASS
29 PASODOBLE
30 ADANI
31 BALADI
32 MUS
33 KRONCONG
34 DANGDUT

(SA-46) WORLD II
(SA-47) INDIAN

35 BHANGRA
36 DADRA
37 KEHARWA
38 TEEN TAAL 1
39 TEEN TAAL 2

FREE SESSION
40 STRAIGHT ROCK
41 SHUFFLE ROCK
42 16 BEAT 2
43 TECHNO POP
44 NEW ORLNS R&R
45 SKA
46 MT-40 RIDDIM
47 REGGAETON
48 BAROQUE
49 INDIAN POP
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