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לקוחות יקרים!
תודה שרכשתם אצלנו. אנא קראו בעיון את 
הוראות ההפעלה המופיעות בחוברת זו כך 

שתוכלו להפיק את המרב מן הכלי.

הפעלת המכשיר
באמצעות סוללות

פתחו את מכסה תא הסוללות ‘הממוקם 
בתחתית המכשיר והכניסו את הסוללות )לבדוק 
איזה סוג(, עם הצד הבולט של הסוללות מופנה 

כלפי סימן הפלוס.
החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו, ודאו 

שהוא סגור היטב.
אל תערבבו סוללות ישנות וחדשות.

השתמשו בסוללות מאותו הסוג.
במידה ואינכם משתמשים במכשיר לאורך זמן 

הוציאו ממנו את הסוללות.

באמצעות ספק כוח
ודאו שהמכשיר כבוי וחברו את כבל הספק לגב 

המכשיר ולאחר מכן את ספק הכוח עצמו אל 
שקע החשמל.

נתקו את ספק הכוח מהחשמל כשאינכם 
משתמשים במכשיר.

אל תשתמשו בספק כוח שאינו מתאים לדרישות 
המכשיר.

טיפול במכשיר
א. אין למקם את המכשיר במקום לח או חם 

במיוחד.

ב. המנעו מחשיפת המכשיר לרטיבות או אבק.
ג. אל תניחו חפצים כבדים על המכשיר והמנעו 

מטלטולו.

חיבורים
חיבור אוזניות

ניתן לחבר למכשיר זוג אוזניות. יש לחבר את 
האוזניות לשקע PHONES/OUTPUT הממוקם 
בגב המכשיר. הרמקולים המובנים יפסיקו לעבוד 

מיד עם חיבור האוזניות.

חיבור רמקולים
חברו כבל אודיו לשקע PHONES/OUTPUT בגב 

המכשיר ואת קצה הכבל השני אל שקע/י LINE IN או 
AUX IN של הרמקולים.

חיבור מיקרופון
ודאו שהאורגנית כבויה וחברו מיקרופון 

בשקע MIC IN שבגב המכשיר. השתמשו רק 
במיקרופון מונו.



נגינה על האורגנית
כדי להדליק את האורגנית העבירו 

את מתג POWER למצב ON. הצג 
ידלק.

ניתן להגביר או להנמיך את עצמת 
הצליל על ידי לחיצה על מקשי 

 master vol-למעלה ו master vol החצים
למטה. טווח האורגנית הוא בין 0 )ללא קול( ל-
9 )מקסימום( עצמת הצליל מוצגת על גבי צג 

המכשיר.

הערה: במידה ולא נעשתה כל פעולה באורגנית במשך שתי דקות 
יושמע צליל המזכיר לכבות את המכשיר.

השמעת שירים
במכשיר כלולים מאה שירים מובנים להם ניתן 
להאזין )רשימה מלאה של השירים בנספח 3 
של חוברת זו(. קטגוריות השירים )באנגלית( 

מופיעות בצידו הימני של המכשיר אחרי רשימת 
כלי הנגינה.

קטגוריות
01-25 - פופולאריים
26-40 - שירי ילדים

41-75 שירי עם
76-95 יצירות קלאסיות

96-00 מקצבים

לחצו על כפתור song. בראש הצג תופיע 
המילה SONG ותחתיה מספר השיר הנוכחי.

בחרו שיר מרשימת השירים והקישו את 
מספרו באמצעות מקשי המספרים. ניתן גם 

ללחוץ על מקשי ]+[ ו-]-[ כדי להתקדם קדימה 
ואחורה ברשימת השירים.

לחצו על כפתור start/stop כדי להשמיע את 
השיר הנבחר. השיר יתנגן ללא הפסקה עד 

ללחיצה חוזרת על הכפתור.

.1

.2

.3

ניתן להחליף שירים גם כאשר שיר מתנגן על ידי 
חזרה על סעיף 2.

כדי להאט או להאיץ את הקצב לחצו 
על כפתורי tempo למעלה כדי 

להאיץ ולמטה כדי להאט.

מצבי לימוד שירים
האורגנית כוללת שלושה מערכי שעור שנועדו 

לסייע למתחילים ללמוד כל אחד מהשירים 
שמובנים במכשיר.

לאחר לחיצה על כפתור song לחצו על 
כפתור lesson פעם אחת למערך שעור 
ראשון, פעמיים למערך שעור שני ושלוש 

פעמים למערך שעור שלישי.

•
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בחרו שיר מרשימת השירים והקלידו מספרו 
בעזרת מקשי המספרים או השתמשו 

בכפתורי ]+[ ו-]-[ כדי לדפדף בין השירים.

מערך שעור ראשון
לחצו על כפתור start/stop. התו הראשון של 

השיר יוצג על המקלדת המאוירת המופיעה 
בתצוגה.

לחצו על כל תו באורגנית לפי הקצב כדי להמשיך 
בלמידה. המערך נועד לסייע בלימוד קצב השיר. 

במידה ולא תלחצו על תו כלשהו השעור יעבור 
למצב המתנה.

מערך שעור שני
במערך זה ניתן ללמוד את תוי השיר. הליווי 

ימשיך אך ורק לאחר שתלחצו על התו הנכון. 
התו אותו יש לנגן יוצג על גבי המקלדת המאוירת 

בתצוגה. במידה ולחצתם על התו הלא נכון, 
המנגינה לא תתקדם.

מערך שעור שלישי
ליווי השיר יושמע ועליכם לנגן את השיר בתוים 

והקצב הנכונים. במידה ותעשו זאת נכון, כל 
התווים יופיעו על הצג, במידה ולא, הם לא יופיעו.

ציון
לאחר שתסיימו את מערכי שעור שתיים או שלוש 

האורגנית תציג את הציון שקיבלתם על ביצוע 
השיר. ישנם ארבעה ציונים: Excellent )מצוין(, 

 OK-טוב( ו( Good ,)טוב מאד( Very Good
)בסדר(. לאחר הופעת הציון מערך השעור יחל 

שוב.

כדי להפסיק את מערך הלמידה הנוכחי לחצו על 
כפתור start/stop שוב.

נגינת דמו
.....
.....
.....
.....
.....

•

צלילי כלים
בחירת כלי

האורגנית מגיעה עם 100 צלילי כלים שונים מובנים בה. 
רשימת הכלים מופיעה בנספח א’ של חוברת זו ומוצגת 

על גבי צדו הימני של המכשיר.

לחצו על כפתור voice ומספר הכלי הנוכחי יופיע על 
צג המכשיר.

כדי לעבור לכלי אחר בחרו את הכלי בו ברצונכם 
להשתמש מהרשימה והקישו את מספרו על גבי 

כפתורי המספרים. במידה ומספר הכלי חד ספרתי 
הוסיפו את הספרה ‘0’ לפני מספרו. לדוגמה, למעבר 

לפסנתר חשמלי 1 )05(, הקישו על ‘0’ ואז על ‘5’.
ניתן להשתמש במקשי ]+[ ו-]-[ למעבר בין הכלים 

השונים.
כעת ניתן לנגן על האורגנית בצליל שבחרתם. כדי 

 ,voice להחליף כלי אין צורך ללחוץ שוב על כפתור
פשוט השתמשו במקשי הכפתורים או במקשי ]+[ ו-]-[.

.1
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טרנספוזיציה
לחצו על כפתור function. בראש הצג יופיע 
הכיתוב ‘TPS 0’; השתמשו במקשי ]+[ ו-]-[ 
כדי להעלות או להוריד את גובה הצליל. ניתן 

להנמיך את להוריד את גובה הצליל בעד 
שישה חצאי-טונים.

לחצו על מקשי ]+[ ו-]-[ יחדיו כדי לחזור 
לגובה הצליל המקורי.

שימוש בהשהיית צליל
להשהיית הצלילים אותם אתם מנגנים לחצו 

על מקש sustain. המילה SUSTAIN תופיע 
בפינה הימנית התחתונה של הצג והצלילים 

המנוגנים ימשיכו להשמע גם לאחר שתעזבו 
את הקלידים.

לחצו על כפתור sustain שוב כדי לכבות את 
השהיית הצלילים.

מצב פסנתר
מצב הפסנתר מאפשר לעבור לצליל הפסנתר 

ועוצר כל צליל אחר או סגנון שמושמעים.

לחצו על כפתור piano כדי להפעיל את מצב 
.PIANO הפסנתר. בראש הצד תופיע המילה

•

•

•

•

•

כדי לצאת ממצב הפסנתר לחצו על אחד 
 piano, voice, song, style, מהכפתורים

demo, או אחד מחמשת כפתורי הזכרון.

סגנון
בחירת סגנון

המקלדת מגיעה עם 100 מקצבי סגנונות 
מוזיקליים מובנים בה. בכל פעם שמדליקים 

את האורגנית הקצב שנבחר אוטומטית הוא “8 
.”BEAT 1

לחצו על כפתור style. בראש הצג תופיע 
המילה “STYLE” וקוד הסגנון הנוכחי.

כדי לבחור סגנון אחר, בחרו סגנון מרשימת 
הסגנונות המופיעים על גבי צדו השמאלי של 
המכשיר )ובנספח 2( והקישו את מספרו על 

כפתורי המספרים או לחצו על כפתורי ]+[ ו-]-
[ בכדי לעבור לסגנון הבא או לחזור לקודם.

•
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לחצו על כפתור start/stop כדי להתחיל את 
השמעת הסגנון.

לחצו על כפתור acc vol למעלה או למטה 
כדי להגביר או להנמיך את עצמת הליווי

לחצו על כפתור tempo למעלה או למטה כדי 
להאיט או להאיט את קצב הנגינה של הליווי.  

הקצב נע בין 40 ל-240 פעימות לדקה. כדי 
לחזור לקצב ההתחלתי לחצו על כפתור 

tempo למעלה ולמטה בו זמנית.
ניתן לנגן על האורגנית כאשר הליווי מושמע.
start/ להפסקת הליווי לחצו שוב על כפתור

.stop

שימוש בסינכרון
האופציה הזאת מאפשרת לכם להותיר את 

האורגנית במצב המתנה כך שרק כאשר תלחצו 
על התו הראשון המקצב יווסף.

synch/ אחרי שבחרתם סגנון, לחצו על כפתור
fill. הנקודות השחורות מתחת למטרונום יהבהבו 

ויסמנו שהכלי במצב המתנה. כעת כאשר 
תתחילו לנגן יתווסף המקצב.

שימוש במילוי
לחצו על כפתור synch/fill כאשר המקצב מתנגן. 

המקלדת תשמיע וריאציה של המקצב המתנגן 

.3

.4

.5

.6

.7

ותחזור למקצב הרגיל בסוף התיבה.
 .synch/fill ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור

המקלדת תמשיך להשמיע וריאציה של הקצב 
המתנגן עד שתעזבו את הכפתור.

שימוש באקורד-בס אוטומטי
19 הקלידים בצד שמאל של האורגנית עם שמות 

התווים כתובים מעליהם נקראים קלידי ליווי 
מוזיקלי. כאשר הפונקציה מופעלת, קלידי הליווי 

המוזיקלי קובעים את האקורד שיושמע בזמן 
שהסגנון מתנגן.

ישנן 2 דרכים בהן האורגנית מזהה את האקורד: 
זיהוי אצבע וזיהוי אצבוע סטנדרטי. שתי הדרכים 

פועלות באותו זמן. זיהוי אצבע מתרחש כאשר 
מנגנים תו אחד או שני תווים בלבד, המקלדת 

תשלים את שארית האקורד. זיהוי אצבוע 
סטנדרטי מתרחש כאשר מנגנים אקורד מלא, 
במידה והאורגנית לא מזהה את האקורד היא 

אוטומטית תשתמש בזיהוי אצבע )“טבלת 
האקורדים” מופיעה בנספח 4 של חוברת זו(.

עקבו אחר ההוראות כדי להפעיל את אקורד 
הבס האוטומטי

 ”A.B.C“ המילה ,A.B.C לחצו על כפתור
תופיע בצד שמאל של התצוגה.

לחצו על style והקישו את מספר הסגנון בו 
בחרתם.

כדי להשמיע את הסגנון לפני הליווי 
 .start/stop האוטומטי, לחצו על כפתור

כדי לתאם את המקצב עם הליווי לחצו על 
.synch/fill

כדי להתחיל את הליווי במרווח הרצוי לחצו 
על הקליד)ים( המתאימים.

התאימו את הקצב ועצמת הליווי
כדי להפסיק את הליווי האוטומטי )ולא את 

המקצב( לחצו שוב על כפתור A.B.C. המילה 
“A.B.C” תעלם מהצג.

.1
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כדי להפסיק את הליווי והמקצב לחצו על 
.start/stop כפתור

התאמה בנגיעה אחת
פוקנצית ההתאמה בנגיעה אחת מאפשרת לכם 

להשתמש אוטומטית בצליל שמתאים למקצב 
איתו אתם מנגנים.

style לחצו על כפתור
הקישו את מספר הסגנון

 ”O.T.S“ המילה ,O.T.S לחצו על כפתור
תופיע בצד השמאלי התחתון של הצג.

לחצו על voice. הכלי שהותאם מראש לסגנון 
בו אתם מנגנים יופעל.

כדי לצאת ממצב ההתאמה בנגיעה אחת 
לחצו על O.T.S שוב

שימוש במטרונום
בחרו מספר פעימות )כפי שמוסבר בנושא 

“פונקציה”(, ואז לחצו על כפתור metro בכדי 
לנגן את מספר הפעימות בקצב הנוכחי.

 tempo לשינוי הקצב השתמשו בכפתורי
למעלה ולמטה.

לחצו על כפתור metro שוב כדי להפסיק את 
המטרונום.

.7

.1

.2

.3

.4

.5

•

•

כאשר משתמשים במכשיר להקלטה, 
המטרונום לא מוקלט.

פוקנציה
טרנספוזיציה

לחצו על כפתור function ועל צג ה-LCD יופיע 
הכיתוב “TPS 0”, אז השתמשו בכפתורי ]+[ ו-]-[ 

כדי לשנות את ערך הטרנספוזיציה מ-]6-[ ועד ]6[.

מספר פעימות
לחצו על כפתור function פעמיים ועל צג ה-
LCD יופיע הכיתוב “BET 4”, אז השתמשו 

בכפתורי ]+[ ו-]-[ כדי לשנות את מספר הפעימות 
ל-0, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 או 9.

MIDI ערוץ
לחצו על כפתור function 3 פעמים ועל צג ה-
LCD יופיע הכיתוב “CH XX”, אז השתמשו 
בכפתורי ]+[ ו-]-[ כדי לשנות את ערוץ יציאת 

המידי בין 01 ל-16.

•
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הקלטה ונגינה
ניתן להקליט קטע באורך של עד 37 תווים.

לחצו על record כדי להחל בהקלטה. המילה  
“REC” תופיע על הצד בצד שמאל למטה.

נגנו את התווים שברצונכם לנגן.
 record להפסקת ההקלטה לחצו על כפתור

שוב. המילה “REC” תעלם מהצג.
לחצו על כפתור play/stop להשמעת התווים 

שהוקלטו. המילה “PLAY” תופיע על הצג.

לחצו על כפתור play/stop להפסקת הנגינה.
עם כיבוי האורגנית ההקלטה תמחק.

מילון אקורדים
זוהי פונקציה שתסייע לכם ללמוד אקורדים 

במהירות.
לאחר שבחרתם סגנון ולפני השמעתו לחצו 

על כפתור chord direct. המילים “Cdict” ו-
”Chord Direct” יופיעו על גבי התצוגה.

נגנו על האורגנית את התווים שיופיעו על 
המקלדת המצויירת. על הצג יופיעו תו השורש 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

של האקורד, שם האקורד, ואופן כתיבת האקורד 
בתווים.

במידה ותנגנו את האקורדים כפי שהם מופיעים 
על הצג האורגנית תשמיע צליל של מחיאות 

כפיים.

זכרון/כלי הקשה
זכרון

לחצו על memory/percussion כדי ...............

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

Mn/padn ולחצו על ,write לחצו והחזיקו את
באותו זמן כדי לשמור בזכרון את הכלי, סגנון, 

קצב, ליווי, ווליום, מספר פעימות, השהייה, 
טרנספוזיציה או ערוץ מידי. שחררו את שני 

הכפתורים.
כאשר ברצונכם לחזור לקונפיגורציה זו, פשוט 

לחצו על כפתור הזכרון שבחרתם.
לאחר כיבוי המכשיר הזכרונות ימחקו.

6

מהבהב
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6
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כלי הקשה
חמשת כפתורי הזכרון יכולים, בנוסף לשמירת 
הקונפיגורציה הנוכחית, לשמש כמקשי קיצור 

לצלילי תוף מסויימים. מקשי הזכרון יכולים 
לשמש קיצור לתוף בס, סנר, הי-האט פתוח, הי-

האט סגור, וטם טם.

לחצו על כפתור memory/percussion. המילה 
“PERC” תופיע בצד השמאלי התחתון של צג 

ה-LCD. המקלדת תשמיע את הצליל המבוקש 
כאשר תקישו על הקליד המתאים.

שימו לב שכאשר תכבו את האורגנית כל מקשי 
הקיצור ימחקו מהזכרון.

שלבים לקביעת מקש קיצור:

לחצו על voice והקישו את המספר “00” על 
מקשי המספרים כך שהמקלדת תשמיע צלילי 

תופים כאשר תקישו עליה.
בחרו את צליל התוף בו ברצונכם להשתמש 
)פשוט לחצו על כל אחד מ-49 הקלידים עד 

שתמצאו את הצליל המבוקש(.

.1

.2

החזיקו את כפתור הזכרון שברצונכם שינגן 
צליל זה ולחצו על הקליד המתאים.

שימוש במידי
האורגנית תומכת ב-MIDI, הסטנדרט העולמי 

לשליחה וקבלה של מידע מוזיקלי בין כלים 
אלקטרוניים. באמצעות שימוש במידי ניתן לנגן 

על האורגנית בעוד הצליל שיושמע יסונתז על ידי 
כלי אחר או תוכנת מחשב.

חיבור למחשב האישי
כדי לחבר את האורגנית למחשב האישי 

ולהשתמש ב-MIDI תזדקקו לכרטיס קול, תוכנה 
לעבודה ב-MIDI ואוזניות/רמקולים מחוברים 

למחשב.

כבו את המחשב והאורגנית. חברו את האורגנית 
למחשב עם כבל MIDI. הדליקו שוב את 

האורגנית והמחשב. ודאו שהווליום על 0 על ידי 
לחיצה על master vol למטה.

MIDI OUT
לחצו על כפתור function עד ש-”CH” יופיע על 

צג ה-LCD. שתי הספרות שמופיעות אחרי כן 
הן ערוץ המידי הנוכחי. בחרו את ערוץ המידי 
בו ברצונכם להשתמש באמצעות כפתורי ]+[ 

ו]-[. טווח הבחירה הוא בין 01 ל-16. ברגע 
 MIDI-שהמקלדת מחוברת למחשב אותות ה

ישלחו למחשב כשאתם מנגנים.

כאשר מבוצעת טרנספוזיציה, שינוי ערוץ מידי או 
כאשר דמו מתחיל לנגן האורגנית תשלח הודעת 

.all-note-off

.3

6
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MIDI כבל כניסת ג‘ויסטיק/MIDI. חברו 
את כבל ה-MIDI לחיבור זה

כרטיס קול עם 
MIDI-תמיכה ב

גב המחשב

MIDI OUT יציאת
MIDI-חברו את כבל ה

לחיבור זה



פסנתרים
Grand פסנתר
Bright פסנתר

פסנתר Grand חשמלי
הונקי-טונק

פסנתר חשמלי 1
פסנתר חשמלי 2

צ’מבלו
קלווינט

Mallet
צ’לסטה

פעמונייה
תיבת נגינה

ויברפון
מרימבה
קסילופון
פעמונים

סנטור
אורגנים

Drawbar אורגן
Percussion אורגן

אורגן רוק-נ’-רול
אורגן כנסייה
Reed אורגן

אקורדיון
מפוחית

אורגן טנגו
גיטרות

מיתרי ניילון
מיתרי ברזל
גיטרת ג’אז

חשמלית נקייה
צליל חסום
אוברדרייב
דיסטורשן
הרמוניקס

בס
בס אקוסטי
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בס מאוצבע
בס נפרט

בס פרטלס
בס סלאפ

בס מסונתז 1
בס מסונתז 2

כלי מיתר
כינור
ויולה
צ’לו

קונטרה-בס
מיתרי טרמולו
מיתרי פיזיקטו
נבל תזמורתי

אנסמבל
אנסמבל כלי מיתר 1
אנסמבל כלי מיתר 2

כלי מיתר מסונתזים 1
כלי מיתר מסונתזים 2

“אהה” מקהלתי
קול מסונתז

כלי נשיפה
חצוצרה
טרומבון

טובה
חצוצרה מושתקת

קרן-יער
קבוצת כלי נשיפה

כלי נשיפה מסונתז 1
כלי נשיפה מסונתז 2

Reed
סקסופון סופרן
סקסופון אלט
סקסופון טנור

סקסופון בריטון
אבוב

קרן אנגלית
בסון
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קלרינט
Pipe

פיקולו
חליל

חלילית
חליל פאן

שאקיוהאצ’י
שריקה

אוקרינה
כלים מובילים

גל מרובע
גל משולש

עוגב
Chiff

צ’אראנג
קול

מרווח קווינטה
בס וקול מוביל

פדים
פנטזיה

חמים
פוליסינת’

מקהלה
קשתי

מתכתי
האלו
סוויפ
אפקטים
גשם

פסקול
קריסטלי

אטמוספרה
צלילות

גובלינים
הדים

דו-רה-מי
תופים

00 תופים
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נספח א’ - רשימת כלים



פופולאריים
Long, long ago

Old folks at home
Ave maria

Solveig‘s song
 Jeannie with the light

brown hair
 Bill bailey won‘t you

come home
Annie laurie

From the new world
The yellow rose of texas

Turkey in the straw
Deck the halls

America the beautiful
The sideway

The entertainer
 Carry me back to old

Viginia
Aloha oe

Camptown races
Grandfather‘s clock

Oh! Susanna
My old kentucky home

O‘solo mio
Jingle bells

 Battle hymne of the
republic

Silent night
 The blue-bells of scotland

שירי ילדים
 Angels we have heard on

 high
Skip to my lou

 London bridge is falling
down

Humpty dumpty
Home on the range

 This old man
Waltz of emperor
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Ten little indians
Twinkle twinkle little star

Polly-wolly-doodle
 Santa claus is coming to

town
La cucaracha

Home sweet home
Up on the house top

 Sippin cider through a
straw
שירי עם

§§§§§§
§§§§§|

Aula lee
House of the rising son

My bonnie
In the rain

Cielito lindo
Red river valley
Yankee doodle

She wore a yellow ribbon
Auld lang syne

Starlight on the rail
 When the saints go

marching in
Amazing grace
Little brown jug

 I‘ve been working on the
railroad

The stagecoach
Old king cole

 If you‘re happy and you
know it, clap your hands

Londonderry air
 Michael row the boat

ashore
 When ’johnny comes

marching home
Happy birthday to you
My darling clementine
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Santa lucia
Szla dziewecaka
Jamaica farewell

The old gray mare
American patrol
Green sleeves

Oh christmas tree
Waltzing matilda

Oh breneli
Rasa sayany

 Believe me, if all those
endearing young charms

יצירות קלאסיות
Cannon

Pizzicato polka
Valse des fleurs

Thais meditation
Old france

Joy to the world
Humoreske
Ode to joy

March
Wiegenlied

he surprise“ symphony”
Swan lake

Heidenroslein
Fruhlingslied

”Habanera from “Carmen
Die forelle

Kuckuckswalzer
Minuet 1

Toy symphony
Minuet 2

מקצבים
Kulzak
Samba

Tango of cuba
Polka

Russian .00
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נספח ג’ - רשימת שירים



נספח ד’ - טבלאות אקורדים
זיהוי אצבוע סטנדרטי





זיהוי אצבע




