
 

PX-S1000 

คู่มือผู้ใช้ (พืน้ฐาน) 
โปรดเก็บรักษาข้อมลูทัง้หมดไว้เพ่ืออ้างอิงตอ่ไปในอนาคต 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้อา่น “ข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั” ที่แยกตา่งหาก และใช้เปียโนดิจิทลัอยา่งถกูวิธี 

 

 

 

 

● เม่ือเปียโนดิจิทลัท างานด้วยไฟถ่านเพียงอยา่งเดียว เสียงตวัโน้ตอาจผิดเพีย้นเม่ือบรรเลงหรือเลน่ซ า้เพลงที่ระดบัเสียงสงูสดุ สาเหตเุกิดจากความตา่ง

ระหวา่งหม้อแปลงไฟฟา้ AC และก าลงัไฟถ่าน และไมไ่ด้มาจากการท างานผิดปกติของเปียโนไฟฟา้ หากสงัเกตเห็นถึงความผิดเพีย้น ให้เปลี่ยนไปใช้หม้อ

แปลงไฟฟา้ AC หรือลดระดบัเสียงลง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH 

ค ำแนะน ำเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลโดนทั่วไปเก่ียวกับกำรท ำงำนของเปียโนดิจิทลั ส ำหรับข้อมูลรำยละเอียด 
เพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้บนเว็บไซต์ของ CASIO ซึ่งเข้ำถึงได้ผ่ำนทำง QR code ที่อยู่ถัดไปหรือ URL ด้ำนล่ำง 

https://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/ 

กำรท ำงำนที่สนับสนุน 

✔ โทนเสียง 18 โทนส ำหรับกำรบรรเลงคีย์บอร์ด      

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “การเลือกโทนเสียง” 

✔ กำรตอบสนองตำมกำรสัมผัสที่ปรับระดับได้ 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ปรับการตอบสนองของ 

คีย์บอร์ดตามการสมัผสั (การตอบสนองตามการสมัผสั (Touch Response)” 

✔ กำรจ ำลองรูปแบบห้องและเอฟเฟกต์โดยรอบ 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ใช้งานตวัเลอืกเสียง (Sound Mode)” 

✔ ใช้เคร่ืองเคำะจังหวะช่วยในกำรฝึก 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ใช้เคร่ืองเคาะจงัหวะ (Metronome)” 

✔ ตัวเลือกเล่นคู่กัน (Duet Mode) 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “แยกคีย์บอร์ดเพื่อการเลน่คูก่นั” 

✔ ท ำนองเพลงและกำรฝึกที่ติดตัง้มำด้วย 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ฟังเพลงเดโม (demo play)”, “ฟังเพลง (คลงัเพลง)” 

✔ กำรบันทกึกำรบรรเลงคีย์บอร์ด 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “บนัทกึและเลน่การบรรเลง (เคร่ืองบนัทกึเสียง MIDI)” 

✔ กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มกำรใช้งำน 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ตอ่กบัอปุกรณ์อจัฉริยะ (การใช้งานแอป (APP)” 

 

 

✔กำรเช่ือมต่อบลูทธูเพื่อเล่นเสียงอุปกรณ์ภำยนอกผ่ำน
ล ำโพงเปียโนดิจิทัล 

☞ ใช้ค าแนะน าเหลา่นี:้ “ใช้ดิจิทลัเปียโนเป็นระบบล าโพงบลทูธู” 

  ✔กำรใช้งำนอื่นๆที่มีประโยชน์ 

• กำรปรับระดับเสียง (pitch) คีย์บอร์ด (เปล่ียนคีย์ 
(Transpose), ปรับตัง้เสียง (Tuning), เปล่ียนเสียงคู่แปด 
(Octave Shift) 

•  เอฟเฟกต์ (ประสำนเสียง, เสียงสดใส) 
• กำรปรับลักษณะเสียงอะคูสติก (acoustic) ของเปียโน (ตัว

จ ำลองอะคูสติก (Acoustic Simulator) 
• ระดับเสียง (scales) 17 ระดับ รวมถึงกำรปรับระดับให้เท่ำกัน 

(equal temperament) (กำรปรับตัง้ระดับเสียง (Scale Tuning) 
• เช่ือมต่อเข้ำกับคอมพิวเตอร์เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลกำร

บรรเลง (ข้อมูล MIDI) 

☞ เว็บไซต์ CASIO: “คู่มือผู้ใช้”, “รำยช่ือฟังก์ชันคีย์บอร์ด”, 
“อุปกรณ์เสียงบลูทธู, และคู่มือกำรต่อเข้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

✔กำรแก้ปัญหำ 

☞ เว็บไซต์ CASIO: คู่มือผู้ใช้ 

 



 

 

 

 ปุ่ มเปิด (Power)     ELEC. PIANO ปุ่ มเลือกเปียโนไฟฟา้ 

 ปุ่ มปรับระดบัเสียง      PHONES ชอ่งเสียบหฟัูง 

 FUNCTION ปุ่ มปรับเลือกฟังก์ชนั    USB ชอ่งเสียบ USB 

SOUND MODE ปุ่ มปรับตวัเลือกเสียง    DAMPER PEDAL คนัเหยียบแดมเปอร์ 

 METRONOME ปุ่ มเปิดเคร่ืองเคาะจงัหวะ   PEDAL UNIT ชดุคนัเหยียบ 

 ปุ่ มเลน่/หยดุ     AUDIO IN ช่องเสียงเข้า 

ปุ่ มบนัทกึเสียง (REC)    LINE OUT R, L/MONO ชอ่งเสียงออกขวา, ซ้าย/โมโน  

 GRAND PIANO ปุ่ มเลือกแกรนด์เปียโน  DC 12V ที่เสียบหม้อแปลง DC 12V 

             

             

             

              

กำรใช้งำนทั่วไป 

กำรเตรียมขำตัง้โน้ตเพลง 

ขาตัง้โน้ตเพลง 

ช่ือและระดับเสียงของโน้ตคีย์บอร์ด 

ชื่อและระดบัเสียงของโน้ตคียบ๋อร์ดในค าแนะน านีเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โน้ต C กลางคือ C4 โน้ต C ที่ต ่าที่สดุคอื C1 และโน้ต C ที่สงูที่สดุคือ C8 ภาพ

ด้านลา่งแสดงให้เห็นชื่อปุ่ มกดโน้ตจาก C4 จนถึง C5 

ฟังก์ชนั  ตวัเลอืกเสยีง เคร่ืองเคาะจังหวะ เลน่/หยดุ ซ้าย ขวา แกรนด์เปียโน เปียโนไฟฟ้า 

หฟัูง 

ช่องเสยีบ USB 

ที่เสยีบคนัเหยียบ 

แดมเปอร์ 

ที่เสยีบชดุคนั

เหยียบ 
ช่องเสยีงเข้า ช่องเสยีงออก

ขวา ซ้าย/โมโน 

ที่เสยีบอะแดป

เตอร์ DC 12V 



การตัง้ค่าฟังก์ชนัสามารถท าได้โดยกดปุ่ มสมัผัสค้างไว้ในขณะที่กดแปน้คีย์บอร์ด ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดดรูายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ดจากเว็บไซต์ของ CASIO 

 ปุ่ม + แป้นกดคีย์บอร์ดของแกรนด์เปียโน 

 

 

แกรนด์เปียโน เสยีงสดใส 

เปียโนแจ๊ส 

เปียโนไฟฟ้า ดิจิทลั 1 

ฮาร์ปซิคอร์ด 

เครื่องสาย 1 

ไพพ์ออร์แกน 

ออร์แกนไฟฟ้า 1 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน การปิดเครื่องอตัโนมตัิ 

เปิด/ปิด บลทูธู 

แกรนด์เปียโน คอนเสริ์ต 

แกรนด์เปียโน เสยีงนุ่มนวล 

เปียโนร็อค 

เปียโนไฟฟ้า 

เปียโนไฟฟ้าดิจิทลั 2 

เปียโนไฟฟ้า ยคุ 60 

ไวบราโฟน 

เครื่องสาย 2 

 
แจ๊สออร์แกน 

ออร์แกนไฟฟ้า 1 

ตัง้ค่าจากโรงงาน 

ด าเนินการ 

เชือมต่อบลทูธู 

ลบประวตัิการเชื่อมต่อบลทูธู 

การปรับค่าให้เท่ากนั 

กำรเลือกโทนเสียง 

กำรเลือกปรับตัง้เสียงตำมระดบั
เสียง (Scale Tuning Selection) 

กำรเลือกปรับตัง้เสียงตำมโน้ตตวั
ฐำน (Scale Tuning Base Note) 

* โทนเสยีงที่ตัง้ไว้ส าหรับแปน้คีย์บอร์ด A0 ถงึ C♯2 เหมือนกนักบัเวลาที่ใช้ปุ่ มเปียโนไฟฟ้า (ELEC. PIANO) 

เลอืกโทนเสยีง 

รำยกำรฟังก์ชันคีย์บอร์ด 

 ปุ่มฟังก์ชัน + แป้นกดคีย์บอร์ด 



 

 

 

 

  

เพิ่มเสยีงขึน้ (+) 

เลือ่นคู่เสยีงแปดขึน้ (+) 

การตอบสนองตามการสมัผสั (ปิด) 

การตอบสนองตามการสมัผสั (2) 

การตอบสนองตามการสมัผสั (4) 

เสยีงเครื่องเคาะจังหวะ (-) 

เลือ่นคู่เสยีงแปดด้านซ้ายคีย์บอร์ด (-) 

เลือ่นคู่เสยีงแปดด้านขวาคีย์บอร์ด (-) 

การปรับตัง้เสยีง (442.0 Hz) 

ระดบัเสยีงคีย์บอร์ด (+) 

ระดบัเสยีง (-) 

ช่องสญั
ญ
าณ

คีย์บอร์ด (-) 

ต่อสญั
ญ
าณ

 MIDI ความละเอียดสงูออก เปิด/ปิด 

ความไวต่อสมัผสัปุ่มกด (-) 

แจ้งเตือนเปิดเครื่อง เปิด/ปิด 

ย้อนกลบัอตัโนมตัิ เปิด/ปิด 

ระดบัเสยีงเตือน (+) 

เพิ่มเสยีงขึน้ 1 ระดบั (-) 

เลือ่นคู่เสยีงแปด 1 ระดบั (-) 

เปลีย่นคีย์ (-) 

เปลีย่นคีย์ (+) 

การตอบสนองการสมัผสั (1) 

การตอบสนองการสมัผสั (3) 

การตอบสนองการสมัผสั (5) 

ระดบัเสยีงเครื่องเคาะจงัหวะ (+) 

ตวัเลอืกบรรเลงคู่ (ปิด/เปิด/ทัง้หมด) 

เลือ่นคู่เสยีงแปดด้านซ้ายคีย์บอร์ด (+) 

เลือ่นคู่เสยีงแปดด้านขวาคีย์บอร์ด (+) 

การปรับตัง้เสยีง (440.0 Hz) 

การปรับตัง้เสยีง (-0.1 Hz) 

การปรับตัง้เสยีง (+0.1 Hz) 

ระดบัเสยีงคีย์บอร์ด (-) 

ระดบัเสยีงเพลง (-) 

ระดบัเสยีงเพลง (+) 

ระดบัเสยีง (+) 

การควบคมุเฉพาะที่ เปิด/ปิด 

ช่องสญั
ญ
าณ

คีย์บอร์ด (+) 

ฟังก์ชนัคนัเหยียบ 

ความสว่างปุ่มกด 

ความไวต่อสมัผสัปุ่มกด (+) 

เลน่ออกล าโพง เปิด/ปิด 

ตัง้ค่าไฟแผงควบคมุ 

ระดบัเสยีงเตือน (-) 

การเลอืกชดุเสยีงเตือน 

การลอ็คแผงควบคมุ เปิด/ปิด 

 ตัง้ค่ำจงัหวะ ควำมเร็วเคร่ือง
เคำะจงัหวะ 

กำร
บรรเลง

คู่ 

กำร
ปรับตัง้
เสียง 

กำรตัง้ค่ำ
ระดบั
เสียง 

กำรตัง้
ค่ำ MIDI 

ปุ่มเคร่ืองเคำะจงัหวะ + แป้นคีย์บอร์ด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เก่ียวกับข้อมูลโน้ตเพลง 

คณุสามารถดาวน์โหลดข้อมลูโน้ตเพลงเป็นไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ของ 

CASIO ซึง่เข้าถงึได้ผ่านทาง URL หรือ QR code ด้านลา่ง คณุจะสามารถดู

โน้ตเพลงได้จากอปุกรณ์ของคณุ คณุสามารถข้ามจากสารบญัในไฟล์ PDF 

ไปยงัโน้ตเพลงที่ต้องการ คณุสามารถพิมพ์โน้ตเพลงตามต้องการได้ 

http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/ 

 

อุปกรณ์ที่อยู่ในชุด 

• ขาตัง้โน้ตเพลง 

• หม้อแปลง AC 

• คนัเหยียบ 

• แผ่นพบั 

o ข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั 

o อื่นๆ (ใบรับประกนั ฯลฯ) 

อปุกรณ์ที่อยู่ในชดุสามารถเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนลว่งหน้า 

 
อุปกรณ์เสริมแยกต่ำงหำก 

คณุสามารถดขู้อมลูเกี่ยวกบัอปุกรณ์เสริมแยกต่างหากส าหรับผลติภณัฑ์นีไ้ด้

จากรายการสนิค้าของ CASIO ที่ผู้ ค้าปลกี และจากเว็บไซต์ของ CASIO ตาม 

URL และ QR code ด้านลา่ง 

http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/ 

 

 

 

เตรียมแหล่งจ่ำยไฟ 

 กำรใช้หม้อแปลง AC 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุใช้เพียงแค่หม้อแปลง AC ที่เจาะจงส าหรับเปียโนดิจิทลัเท่านัน้ การใช้หม้อแปลง

แบบอื่นอาจท าให้เกิดการท างานผิดพลาดได้ 

หม้อแปลงที่เจำะจง: AD-A12150LW (ปล๊ักมำตรฐำนของ JEITA) 

 

ข้อส ำคัญ! 

• ห้ำมต่อหม้อแปลง AC (มำตรฐำน JEITA ที่มีปล๊ักขัว้เดยีว) ที่แถมมำกับเปียโนดิจทิลั
นีเ้ข้ำกับอุปกรณ์อื่นนอกจำกเปียโนดจิิทลั กำรกระท ำดงักล่ำวอำจเกิดควำมเส่ียงใน
กำรท ำงำนผิดพลำด 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปิดเคร่ืองเปียโนดจิิทลัก่อนเชื่อมต่อหรือถอดหม้อแปลง AC 

• หม้อแปลง AC อำจอุ่นขึน้เม่ือใช้งำนเป็นเวลำนำน กรณีนีเ้ป็นเร่ืองปกตแิละไม่ได้
บ่งชีก้ำรท ำงำนผิดพลำด 

 กำรใช้ถ่ำน 
ข้อส ำคัญ! 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปิดเคร่ืองแล้วก่อนใส่ถ่ำน 

• เป็นหน้ำที่ของคุณที่จะต้องเตรียมถ่ำนอัลคำไลน์หกก้อนที่มีขำยตำมท้องตลำดไว้ 

• โปรดรับทรำบข้อควรระวังต่อไปน่ีระหว่ำงคว ่ำหน้ำเปียโนดิจทิลัลงเพื่อใส่ถ่ำน 
- โปรดระมัดระวังเพื่อหลีกเล่ียงกำรบำดเจบ็จำกกำรใช้นิว้สอดใต้เคร่ืองเปียโน

ดจิทิลั 
- ระวังไม่ให้เปียโนดิจทิลัล้มหรือกระแทกอย่ำงแรง แรงกระแทกสำมำรถท ำให้

ปุ่มปรับระดบัเสียงและแป้นคีย์บอร์ดเสียหำยได้ 

1. เปิดที่ใส่ถ่ำนบริเวณใต้เปียโนดจิทิลั 

2. ใส่ถ่ำนขนำด AA หกก้อนเข้ำไปในช่องใส่ถ่ำน 

ตรวจให้แน่ใจว่าขัว้บวก  และขัว้ลบ  ของถ่านหนัเข้าหาเคร่ืองหมายบนเปียโนดิจิทลั 

 

3. ใส่แผงปิดช่องใส่ถ่ำนเข้ำไปในรูด้ำนข้ำงของช่องใส่ถ่ำน และปิดช่อง 

 
 
 
 

เตรียมควำมพร้อม 

ที่เสยีบหม้อแปลง DC 12V แหลง่จ่ายไฟภายในบ้าน 

สายไฟ 

หม้อแปลง AC 

http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/
http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 สัญญำณเตอืนถ่ำนหมด 

สญัญาณเตือนถ่านหมดเกิดขึน้เมื่อไฟบริเวณปุ่ มกดทกุปุ่ ม (ยกเว้น  FUNCTION) เร่ิมกะพริบ เมื่อ

เป็นเช่นนี ้ให้เปลีย่นถ่าน 

ข้อส ำคัญ! 

• กำรใช้งำนต่อไปเม่ือถ่ำนใกล้หมดจะท ำให้เปียโนดจิิทลัปิดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิน่ี
อำจท ำให้ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยควำมจ ำของเปียโนดจิิทลัเสียหำย หรือสูญหำย 

เปิดหรือปิดเคร่ือง 

1. ก่อนเปิดเคร่ือง หมุน  ปุ่มปรับระดบัเสียง ไปจดสุดตำมทศิทำงที่แสดงในภำพ
ด้ำนล่ำง 

 

 
2. กด  ปุ่มเปิด (Power) เพื่อเปิดเคร่ือง 

การกดปุ่ มเปิดเคร่ืองจะท าให้ไฟบริเวณแผงปุ่ มกดด้านหน้ามีแสงสว่างขึน้ตามล าดบัจาก

ด้านซ้ายไปด้านขวา (  FUNCTION ปุ่ มปรับเลอืกฟังก์ชนั ไปจนถงึ  ELEC. 

PIANO ปุ่ มเลอืกเปียโนไฟฟ้า) เปียโนดิจิทลัจะพร้อมส าหรับการเลน่เมื่อไฟปุ่ มกดทกุปุ่ ม

สอ่งสว่าง 

 

3. ใช้  ปุ่มปรับระดบัเสียง เพื่อปรับระดบัเสียง 

4. ในกำรปิดเคร่ือง กด  ปุ่มเปิด (Power) ค้ำงไว้จนกว่ำไฟปุ่มกดทุกปุ่มจะมืด
ลง 

หมำยเหตุ 

• เคร่ืองอาจไม่เปิดหากกด  ปุ่ มเปิด (Power) เบาเกินไป นี่ไมไ่ด้บง่ชีถ้งึการ

ท างานผิดพลาด หากเกิดขึน้ ให้ใช้แรงกดมากขึน้เมื่อกด  ปุ่ มเปิด (Power) 

• อนัท่ีจริงการกด  ปุ่ มเปิด (Power) เพื่อปิดเคร่ืองจะท าให้เปียโนดิจิทัลอยู่

ในสภาวะเตรียมพร้อม มีกระแสไฟฟ้าจ านวนเลก็น้อยผ่านเคร่ืองเปียโนเพื่อให้อยู่

ในสภาวะเตรียมพร้อม หากคณุไม่ได้วางแผนท่ีจะใช้เปียโนดิจิทลัเป็นเวลานาน 

หรือหากมีฝนฟ้าคะนองในพืน้ท่ีของคณุ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดหม้อแปลง 

AC ออกจากแหลง่จ่ายไฟแล้ว 

กำรใช้คันเหยยีบ 

 หวัเสียบคันเหยยีบแดมเปอร์ 

ต่อคนัเหยียบที่มีให้ (SP-3) เข้ากบัหวัเสยีบ  DAMPER PEDAL คันเหยยีบแดมเปอร์ คนัเหยียบนี ้

จะท างานเป็นคันเหยียบแดมเปอร์ตามการตัง้ค่าดัง้เดิมตัง้แต่ต้นของเปียโนดิจิทลั 

ส าหรับรายละเอียดวิธีการตัง้ค่าการท างานของคนัเหยียบนี ้โปรดศกึษาคู่มือผู้ใช้ที่มีให้บนเว็บไซต์ของ 

CASIO 

 

 

 

 หวัเสียบชุดคันเหยยีบ 

คณุสามารถต่อชดุคนัเหยียบ 3 อนั (SP-34) ที่สัง่เพิ่มเติมเข้ากบัหวัเสยีบ  PEDAL UNIT ชุดคัน

เหยยีบ บริเวณด้านหลงัของเปียโนดิจิทัล ด้วยวิธีนี ้คณุจะสามารถใช้คนัเหยียบส าหรับการบรรเลงที่

คล้ายกบัเปียโนอะคสูติก 

กำรใช้หฟัูง 

การใช้หฟัูงจะตดัเสยีงจากล าโพงที่ประกอบในตวัเคร่ือง ซึง่ท าให้คณุสามารถเลน่เปียโนได้แม้ในยามดกึ

โดยไม่รบกวนผู้อื่น 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลดระดบัเสยีงลงแล้วก่อนเชื่อมต่อหฟัูง 

หมำยเหตุ 

• หฟัูงไม่ได้แถมมากบัเปียโนดิจิทลั 

• ใช้หฟัูงที่มีขายตามท้องตลาด โปรดด ู“อปุกรณ์ที่มีให้แยกต่างหาก” เพื่อรับทราบข้อมลู

เกี่ยวกบัตวัเลอืกสินค้า 

ข้อส ำคัญ! 

• โปรดอย่ำฟังด้วยเสียงที่ดงัมำกผ่ำนหฟัูงเป็นเวลำนำน กำรท ำเช่นนีท้ ำให้เส่ียงที่
จะเกิดผลเสียทำงกำรได้ยนิ 

• หำกคุณใช้หฟัูงที่ต้องใช้ปล๊ักหม้อแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไม่ได้เสียบหม้อ
แปลงทิง้ไว้เม่ือถอดหฟัูงออกแล้ว หำกยงัเสียบไว้ เสียงจะไม่ออกผ่ำนล ำโพง 

 

 
ข้อส ำคัญ! 

• เม่ือใช้งำนปุ่มกด ให้กดด้วยแรงสม ่ำเสมอโดยใช้นิว้มือเปล่ำ ปุ่มกดจะไม่
ตอบสนองเม่ือคุณสวมถุงมือ 

 กำรท ำงำนของปุ่มกดเพยีงอย่ำงเดยีว 

การกดปุ่ มด้วยแรงสม ่าเสมอและปลอ่ยทนัทีจะสัง่ให้เคร่ืองท างานตามค าสัง่ที่ตัง้ค่าไว้ให้ปุ่ มกด 

ยกตวัอย่างเช่น การกด  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ จะเป็นการเลอืกโทนเสยีงของเปียโน

ไฟฟ้า ในขณะที่การกด  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ จะเป็นการเร่ิม (หรือหยดุ) 

เคร่ืองเคาะจงัหวะ 

 กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงปุ่มกด + แป้นคีย์บอร์ด 

การตัง้ค่าหลายอย่างของดิจิทลัเปียโนสามารถใช้ปุ่ มกด (ยกเว้น ปุ่ มบนัทกึเสยีง (REC) ร่วมกบั

แปน้คีย์บอร์ด ดงัตวัอย่าง ขัน้ตอนด้านลา่งแสดงวิธีเลอืกโทนเสยีงของแจ๊สออร์แกน (JAZZ ORGAN) 

1. กด  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน ค้ำงไว้ 

• จนกว่าจะปลอ่ย  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน ใน

ขัน้ตอนท่ี 3 ด้านลา่ง คณุสามารถใช้แปน้คีย์บอร์ดเพื่อเลอืกโทนเสยีงและ

ปอ้นการตัง้ค่าอื่นๆ ส าหรับข้อมลูเกี่ยวกบัการท างานท่ีสัง่ได้เมื่อ  

GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน ถกูกดไว้ โปรดด ู“รายการ

ฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

 

 

 
 

 

กำรท ำงำนของปุ่มกด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ปล่อย  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ 

• ในตอนนี ้เมื่อคณุกดปุ่ มคีย์บอร์ดเพื่อเลน่ ทัง้สองโทนเสยีงที่คณุเลอืกจะดงัพร้อมกนั 

 ในกำรใช้กำรเล่นแยกเพื่อเล่นโน้ตเบสในระยะปุ่มกดเสียงต ่ำ 

1. ใช้กระบวนกำรใน “กำรเลือกโทนเสียงโทนเดียว” เพื่อเลือกโทนในระยะที่สูงขึน้ 

2. ในระหว่ำงกด  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ ค้ำงไว้ กด D2 ในปุ่ม
คีย์บอร์ด 

นี่จะเป็นการปอ้นค าสัง่โทนเสยีงเบสให้กบัระยะปุ่ มกดเสยีงต ่า 

3. ปล่อย  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 

• การกด  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน หรือ  ELEC. PIANO ปุ่ม

เลือกเปียโนไฟฟ้ำ เป็นการเลอืกโทนเสยีงที่ตัง้ค่าให้กบัปุ่ มกด และเลกิเลน่ซ้อนเสยีง 

รวมทัง้เลกิเลน่แยก 

 

1. กด  FUNCTION ปุ่มปรับเลือกฟังก์ชัน ค้ำงไว้ 

นี่จะท าให้  FUNCTION ปุ่มปรับเลือกฟังก์ชัน และไฟเดโม (DEMO) กะพริบ และ

ไฟ SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง ติด 

2. กด SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง 

นี่จะท าให้ไฟ ปุ่มเล่น/หยุด และปุ่ มเดโม (DEMO) ติด และเร่ิมเลน่เพลงเดโม

หนึง่เพลง (และไฟปุ่ มกดยกเว้น ปุ่มเล่น/หยุด ดบั) หลงัจากเลน่เพลงเดโม

เสร็จแล้ว เคร่ืองจะเลน่เพลงในคลงัเพลง (Music Library) ต่อ 

• การใช้งานด้านลา่งสามารถใช้งานได้ระหว่างเลน่เดโม 

เพื่อป้อนค ำส่ังนี:้ ท ำตำมขัน้ตอนดงันี:้ 
ข้ามไปยงัเพลงถดัไป ขณะที่กด ปุ่มเล่น/หยุด ค้างอยู่ ให้กด 

B0 บนปุ่ มคีย์บอร์ด 

ข้ามกลบัไปยงัเพลงก่อน
หน้า 

ขณะที่กด ปุ่มเล่น/หยุด ให้กด B♭0 บน
ปุ่ มคีย์บอร์ด 

ข้ามไปยงัเพลงหนึ่งๆ ขณะที่กด ปุ่มเล่น/หยุด ให้กดปุ่ มหนึง่
บนคีย์บอร์ด ระหว่าง C1 ถงึ B5* 

หยดุเลน่เพลงเดโม กด ปุ่มเล่น/หยุด 

 

• ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัเพลงที่ใสใ่นเคร่ือง โปรดด ู“รายการคลงัเพลง” 

 

 

2.  กดปุ่ม B1 บนคีย์บอร์ด 

นี่จะเป็นการเลอืกโทนเสยีงแจ๊สออร์แกน (JAZZ ORGAN) และท าให้โทนเสยีงที่ยืนยนัดังออกมาเป็น

เสยีงแจ๊สออร์แกน (JAZZ ORGAN) 

3. ปล่อย  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน 

• ขณะนีค้ณุจะสามารถเลน่คีย์บอร์ดด้วยโทนเสยีงของแจ๊สออร์แกน (JAZZ ORGAN) ได้ 

 

เปียโนดิจิทลัของคณุมาพร้อมกบั 17 โทนเสยีงที่ถกูตัง้ค่าไว้ทัว่แผงคีย์บอร์ด นอกจากนัน้ยงัมีหนึง่โทน

เสยีงเบสที่ตัง้ค่าไว้ส าหรับช่วงเสยีงต ่าเท่านัน้ 

กำรเลือกโทนเสียงโทนเดยีว 

 ในกำรเลือกโทนเสียงหน่ึงโดยใช้แป้นคีย์บอร์ด 

1. ในระหว่ำงกด  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน ค้ำงไว้ ให้กดคีย์บอร์ด

หน่ึงปุ่มตัง้แต่ปุ่ม A0 จนถึง C♯2 

• ยกตวัอย่างเช่น การกดปุ่ ม  F♯1 จะเป็นการเลอืกโทนเสยีงของฮาร์ปซิคอร์ด 

(HARPSICHORD) และเลน่โทนเสยีงที่ยืนยนัแล้วด้วยโทนเสยีงของฮาร์ปซิคอร์ด 

(HARPSICHORD)  

• ส าหรับข้อมลูเกี่ยวกบัโทนเสยีงที่ตัง้ไว้ส าหรับแต่ละปุ่ มคีย์บอร์ด โปรดดสูว่นของ “ปุ่ มแก

รนด์เปียโน (GRAND PIANO) + ปุ่ มคีย์บอร์ด” ใน “รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

2. ปล่อย  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน 

 ในกำรเลือกโทนเสียงด้วยปุ่มกด 

เพื่อเลือกเสียงนี ้ กด: 
แกรนด์เปียโนคอนเสร์ิต (GRAND PIANO 
CONCERT) 

 GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน 

เปียโนไฟฟ้า (ELEC.PIANO)  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ 

 

กำรเล่นซ้อนเสียงและกำรเล่นแยก 

คณุสามารถปอ้นค าสัง่ให้คีย์บอร์ดเลน่โทนเสยีงสองโทนที่แตกต่างกันได้พร้อมกนัรวดเดียวในระยะ

ปุ่ มกดทัง้หมด (เลน่ซ้อนเสยีง) หรือเลน่หลายโทนเสียงที่แตกต่างกนัในระยะปุ่ มด้านซ้ายและด้านขวา 

(เลน่แยก) 

 เพื่อซ้อนโทนเสียงสองโทน 

1. ใชก้ระบวนการใน “การเลอืกโทนเสยีงโทนเดยีว” เพือ่เลอืกโทนเสยีงทีส่งูข ึน้ไปอกี 1 
เสยีง (Upper 1 Tone) 

2. กด  ELEC. PIANO ปุ่มเลือกเปียโนไฟฟ้ำ ค้ำงไว้จนกว่ำจะถึงขัน้ตอนที่ 5 
ด้ำนล่ำง 

3. กดปุ่มคีย์บอร์ด C7 เพื่อเปิดใช้งำนกำรซ้อนโทนเสียง 

• การกด C7 แต่ละครัง้สลบัการซอ้นโทนเสยีงระหว่างการเปิดใชง้านและ
ปิดใชง้าน 

4. กดปุ่ มหน่ึงบนคียบ์อรด์ในระยะ A0 จนถงึ C♯2 เพื่อให้เล่นทัง้สองเสียงในเวลำ

เดยีวกัน 

• ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัโทนเสยีงทีต่ัง้คา่ไวใ้นแต่ละปุ่ มของคยี์บอรด์ โปรด

ดสูว่นของ “ปุ่ มแกรนด์เปียโน (GRAND PIANO) + ปุ่ มคีย์บอร์ด” ใน 

“รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

 

 

 

กำรเลือกโทนเสียง 

กำรฟังเพลงเดโม (DEMO) 
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การตอบสนองต่อการสมัผสัปรับเปลีย่นความดงัของโทนเสยีงไปตามแรงกด (ความเร็วที่กด) ลงไปยัง

คีย์บอร์ด นี่จะท าให้สามารถแสดงออกในการบรรเลงได้เหมือนกบัอะคสูติกเปียโน 

 ในกำรเปล่ียนควำมไวในกำรตอบสนองต่อสัมผัส 

1. ในระหว่ำงกด  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน ค้ำงไว้ ให้กดคีย์บอร์ด

หน่ึงปุ่มตัง้แต่ปุ่ม F♯7 ถึง B7 

กดปุ่มนี:้ เลือกกำรตัง้ค่ำนี:้ ซึ่งจะท ำให้เกิดส่ิงนี:้ 

F♯7 ปิด (Off) ปิดการใช้งานการตอบสนองต่อสมัผัส ระดบัเสยีงจะคงที่
ไม่ว่าจะกดด้วยความเร็วแค่ไหน 

G7 1: เบา (Light) ท าให้สร้างเสยีงที่ดังได้ง่ายขึน้ ดังนัน้สมัผัสจะเบากว่า
ระดบั “ปกติ” A♭7 2: กลาง (Medium) 

เบา (Light) 
A7 3: ปกติ (Normal) ความไวต่อสมัผสัระดบัปกติ 

B♭7 4: กลาง (Medium) 
หนกั (Heavy) 

ท าให้สร้างเสยีงที่ดังได้ยากขึน้ ดงันัน้การสมัผสัจะรู้สกึ
หนกักว่าระดบั “ปกติ” 

B7 5: หนกั (Heavy) 
 

2. ปล่อย  GRAND PIANO ปุ่มเลือกแกรนด์เปียโน 

 

 

เคร่ืองเคาะจงัหวะ (Metronome) ให้เสยีงระดับทัว่ๆไปเพื่อก าหนดเวลา ใช้เคร่ืองเคาะจงัหวะเมื่อคณุ

ต้องการฝึกเลน่ท่ีจงัหวะทัว่ไป 

 ในกำรเร่ิมหรือหยุดเคร่ืองเคำะจงัหวะ 

นี่จะเป็นการเร่ิมเคร่ืองเคาะจงัหวะ 

1. กด  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ 

• หลอดไฟ LED เหนือ ปุ่มเล่น/หยุด กะพริบเป็นสีเหลอืง (จงัหวะแรก) และแดง 

(จงัหวะท่ีเหลอื) ในเวลาเดียวกนักับจงัหวะของเคร่ืองเคาะจงัหวะ 

2. ในกำรปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ กด  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ
อกีครัง้ 
 

 

 ในกำรเปล่ียนจงัหวะของเคร่ืองเคำะจงัหวะ 

1. ในขณะที่กด  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ ค้ำงไว้ ให้กดปุ่มบน
คีย์บอร์ดหน่ึงปุ่ม ตัง้แต่ C2 ถึง A2 

กดปุ่มนี:้ เลือกกำรตัง้ค่ำนี:้ ซึ่งจะท ำให้เกิดส่ิงนี:้ 
C2 ปิด (Off) เสยีงดังคลกิส าหรับทกุจงัหวะ 

C♯2 1 เสยีงระฆงัส าหรับทกุจงัหวะ 

D2 2 ปุ่ มเหลา่นีห้มายถงึการตัง้ค่าจงัหวะ 2 ถงึ 9 
จงัหวะแรกของแต่ละระดบัเป็นเสยีงระฆงั โดยที่
จงัหวะท่ีเหลอืเป็นเสยีงคลกิ 

E♭2 3 

E2 4 
F2 5 

F♯2 6 

G2 7 

A♭2 8 

A2 9 

• ส าหรับต าแหน่งของแต่ละปุ่ มคีย์บอร์ดที่ตัง้ค่าเคร่ืองเคาะจงัหวะ โปรดด ู“ปุ่ มเปิดเคร่ือง

เคาะจงัหวะ (METRONOME)+ปุ่ มคีย์บอร์ด” ในสว่นของ “รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

2. ปลอ่ย  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ 

 

 

เมื่อใช้เคร่ืองเคาะจงัหวะหรือเมื่อเลน่เพลงจากคลงัเพลง คณุสามารถก าหนดตัง้ค่าจงัหวะในระหว่าง 20 

ถงึ 255 จงัหวะต่อนาที (beats per minute – bpm) 

ส าหรับต าแหน่งของแต่ละปุ่ มคีย์บอร์ดที่ตัง้ค่าจงัหวะ โปรดด ู“ปุ่ มเปิดเคร่ืองเคาะจงัหวะ 

(METRONOME) + ปุ่ มคีย์บอร์ด” ใน “รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

 ในกำรใส่ค่ำจงัหวะ 

1. ในระหว่ำงที่กด  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะจงัหวะ ค้ำงไว้ ใช้ปุ่ม

คีย์บอร์ดตัง้แต่ B0 ถึง A♭1 เพื่อใสค่่าจงัหวะ 

• ใสต่วัเลขสามหลกัเป็นค่าจงัหวะ ในการก าหนดจงัหวะที่มีค่าน้อยกว่าเลขสามหลกั ใสเ่ลบ

ศนูย์ (0) แทนที่หลกัด้านหน้าที่ไม่มีค่า ยกตวัอย่างเช่น ในการก าหนดจงัหวะ 80 bpm ให้

กดปุ่ มคีย์บอร์ดตามล าดบัต่อไปนี:้ B0 (0) →G1 (8) → B0 (0) เสยีงสญัญาณจบจะดงั

ขึน้เมื่อคณุใสเ่ลขหลกัที่สาม  

• ในการีนี ้คณุสามารถใช้ปุ่ มคีย์บอร์ด A0 (-) หรือ B♭0 (+) เพื่อเพิ่มหรือลดจงัหวะลง 1 ขัน้

ในแต่ละครัง้ที่กด 

2. หลังจำกตัง้ค่ำได้ตำมต้องกำร ให้ปล่อย  METRONOME ปุ่มเปิดเคร่ืองเคำะ
จงัหวะ 

 

กำรเปลี่ยนให้กำรตอบสนองของคีย์บอร์ดเป็นไปตำมแรง
สัมผัส 

กำรใช้เคร่ืองเคำะจังหวะ (Metronome) 

กำรก ำหนดค่ำจังหวะ 



   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

คณุสามารถใช้  SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง เพื่อเปิดใช้งานและปิดใช้งานเอฟเฟกต์ที่

บรรยายไว้ด้านลา่ง 

●กำรจ ำลองรูปแบบห้อง 

เอฟเฟกต์การจ าลองรูปแบบห้องจะจ าลองความสว่าง ความคมชดั และคณุสมบติัทางเสยีงที่โดดเด่น

อื่นๆของคอนเสร์ิตฮอลล์และสิ่งก่อสร้างในระดบัโลก คณุยงัสามารถปรับความลกึของเอฟเฟกต์จ าลอง

รูปแบบห้องได้อีกด้วย 

● เสียงรอบทศิทำง 
เอฟเฟกต์เสยีงรอบทิศทางสร้างรูปแบบเสยีงที่ท าให้เสยีงจากล าโพงดเูหมือนดงัจากหลายทิศทาง (เสยีง

รอบด้านเสมือนจริง) 

หมำยเหตุ 

• เอฟเฟกต์เสยีงรอบทิศทางไม่สามารถใช้กบัเสยีงที่ออกจากหวัเสยีบ  PHONES ช่อง

เสียบหฟัูง หรือหวัเสยีบ  LINE OUT R, L/MONO ช่องเสียงออกขวำ, ซ้ำย/โมโน 

 ในกำรเปิดใช้งำน หรือปิดใช้งำน กำรจ ำลองรูปแบบห้อง และเอฟเฟกต์เสียงรอบทศิทำง 

1. กด  SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง 

• การกดแต่ละครัง้จะสลบัวนระหว่างการตัง้ค่าต่างๆ และการตัง้ค่าปัจจบุนัจะดไูด้จากไฟ 

LED ตามภาพดานลา่ง 

 

 ในกำรเลือกประเภทกำรจ ำลองรูปแบบห้อง 

1. ในขณะที่กด  SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง ค้างไว้ กดปุ่ มคีย์บอร์ดหนึ่ง

ปุ่ ม ตัง้แต่ปุ่ ม A0 ถงึ C1 

กดปุ่มนี:้ เลือกกำรตัง้ค่ำนี:้ ค ำอธิบำย 
A0 1: ฮอลล์มาตรฐาน คอนเสร์ิต ฮอลล์แบบมาตรฐาน 

B♭0 2: โอเปร่าฮอลล์ ซิดนีย์คอนเสร์ิตฮอลล์ที่มีรูปร่างโดดเด่น 

B0 3: เบอร์ลนิฮอลล์ คอนเสร์ิตฮอลล์ดัง้เดิมแบบเวทีเบอร์ลนิ 
C1 4: บริติช สเตเดียม สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ชานเมือง

ลอนดอน 
 

2. ปลอ่ย  SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง 

 

 ในกำรเลือกประเภทเสียงรอบทศิทำง 

1. ในขณะที่กด  SOUND MODE ปุ่มปรับตวัเลือกเสียง ค้างไว้ กด F1 (เสยีงรอบ

ทิศทางประเภท 1) หรือ F♯1 (เสยีงรอบทิศทางประเภท 2) บนปุ่ มคีย์บอร์ด 

 

 

คณุสามารถแบง่คีย์บอร์ดตรงกลางเพื่อการบรรเลงคู่ ให้ด้านขวาและด้านซ้ายมีชดุเสียงเดียวกนั 

ตวัเลอืกการบรรเลงคู่ (Duet Mode) เป็นทางเลอืกที่สมบรูณ์แบบในการสร้างบทเรียน โดยให้ครูเลน่ท่ีฝ่ัง

ซ้ายขณะที่นกัเรียนเลน่เพลงเดียวกันท่ีฝ่ังขวา 

 

 กำรท ำงำนของคันเหยยีบเม่ือบรรเลงคู่ 

• หากคณุใช้ชดุคนัเหยียบ SP-34 ที่แยกมาให้ต่างหาก คนัเหยียบทางซ้ายสดุจะเป็นคนั

เหยียบแดมเปอร์ของคีย์บอร์ดด้านซ้าย ในขณะที่คันเหยียบด้านขวาสดุจะเป็นคนัเหยียบ

แดมเปอร์ของคีย์บอร์ดด้านขวา เฉพาะคนัเหยียบแดมเปอร์ของคีย์บอร์ดด้านขวาเท่านัน้ 

ที่สนบัสนนุการท างานของคนัเหยียบคร่ึงเสยีง  

• ในการใช้คนัเหยียบ SP-3 ที่ให้มาด้วยเป็นคนัเหยียบแดมเปอร์ที่ท างานกับทัง้คีย์บอร์ด

ด้านซ้ายและด้านขวา ให้เชื่อมต่อคนัเหยียบเข้ากับหวัเสยีบ  DAMPER PEDAL คัน

เหยยีบแดมเปอร์ การท างานของคนัเหยียบคร่ึงเสียงจะไม่สนบัสนนุในกรณีนี ้

 

กำรใช้ตวัเลือกเสียง (Sound Mode) 

ตวัเลอืกเสยีง ตวัเลอืกเสยีง ตวัเลอืกเสยีง 

เปิดใช้การจ าลอง

รูปแบบห้อง ปิด

เสยีงรอบทิศทาง 

(การตัง้ค่าเร่ิมต้น) 

เปิดใช้การจ าลอง

รูปแบบห้อง เปิดใช้

เสยีงรอบทิศทาง  

ปิดการจ าลอง

รูปแบบห้อง ปิด

เสยีงรอบทิศทาง  

กำรแยกคีย์บอร์ดเพื่อบรรเลงคู่  

จดุแบง่คร่ึง 

คีย์บอร์ดด้านซ้าย คีย์บอร์ดด้านขวา 

(โน้ต C กลาง) (โน้ต C กลาง) 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ในกำรใช้ตวัเลือกกำรบรรเลงคู่ 

หมำยเหตุ 

• ส าหรับต าแหน่งของปุ่ มคีย์บอร์ดที่ใช้ตัง้ค่าด้านลา่ง โปรดดสูว่นของ “ปุ่ มฟังก์ชนั + ปุ่ ม

คีย์บอร์ด)” ใน “รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

1. ในขณะที่กด  FUNCTION ปุ่มปรับเลือกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม C4 บนคีย์บอร์ด 
แต่ละครัง้ที่ปุ่ ม C4 บนคีย์บอร์ดถกูกดเพื่อเปลีย่นการตัง้ค่านี ้เสยีงเตือนจะดงัขึน้เพื่อบอก

ถงึการตัง้ค่าที่ถกูเลอืกใหม่ 

เสียงเตอืน กำรตัง้ค่ำ ค ำอธิบำย 
เสยีงปิด ปิด ออกจากตวัเลอืกการบรรเลงคู่ 

เสยีงตวัเลอืก x 1 เปิด เข้าสูต่วัเลอืกการบรรเลงคู่ 

เสยีงตวัเลอืก x 2 ทัง้หมด (Pan) โน้ตของคีย์บอร์ดด้านซ้ายดงัจากล าโพง
ด้านซ้าย โน้ตจากคีย์บอร์ดด้านขวาดังจาก
ล าโพงด้านขวา ขณะที่อยู่ในตวัเลอืกการ
บรรเลงคู่ 

 

2. หลังจำกที่ตัง้ค่ำได้ตำมต้องกำรแล้ว ให้ปล่อย  FUNCTION ปุ่มปรับเลือก
ฟังก์ชัน 

 

 

เปียโนดิจิทลัมาพร้อมกบัคลงัเพลงเปียโนซึง่เป็นท่ีรู้จกั คณุสามารถเลน่เพลงเพื่อความเพลดิเพลนิได้ คณุ

ยงัสามารถปิดสว่นที่เลน่ด้วยมือซ้าย หรือสว่นทีเลน่ด้วยมือขวาในเพลงที่ใสม่าด้วยและเลน่ไปพร้อมกนั

บนคีย์บอร์ด 

 ในกำรฟังเพลงจำกคลังเพลง 

1. ในขณะที่กด ปุ่มเล่น/หยุด ค้ำงไว้ กดปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มหน่ึงด้ำนล่ำงเพื่อ
เลือกเพลงที่คุณต้องกำร 

กดปุ่มนี ้ ท ำให้เกิดส่ิงนี:้ 
C1 ถงึ B5 เลอืกเพลงที่ติดตัง้มาด้วย (เพลงหมายเลข 1 ถึง 60) ที่ตรงกบัปุ่ มคีย์บอร์ด

ที่กด 

B0 เลอืกเพลงหมายเลขถัดไป 

B♭0 เลอืกเพลงหมายเลขก่อนหน้า 

 

• ส าหรับข้อมลูเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของปุ่ มคีย์บอร์ด หมายเลขเพลง และชื่อเพลง โปรดด ู

“รายการคลงัเพลง” 

 

2. หลังจำกเลือกเพลง ให้ปล่อย ปุ่มเล่น/หยุด  

3. เพื่อเร่ิมเล่นเพลงเดโม กด ปุ่มเล่น/หยุด 

• เพลงจะหยดุโดยอตัโนมติัเมื่อเลน่จบเพลง ในการหยดุเลน่เพลง กด ปุ่มเล่น/

หยุด 

 

 ในกำรเลือกส่วนของเพลงที่เล่น และเล่นเพลง 

1. ท ำตำมขัน้ตอน 1 และ 2 ในเร่ือง “ในกำรฟังเพลงจำกคลังเพลง” เพื่อเลือกเพลงที่
คุณต้องกำรฝึก 

2. ดงัที่ขอ ท ำตำมขัน้ตอนของ “กำรก ำหนดค่ำจงัหวะ” เพื่อก ำหนดค่ำจงัหวะให้กับ
เพลง 

3. เลือกส่วนของเพลงที่เล่น (ส่วนของมือขวำ หรือมือซ้ำย) 

(1) ในขณะที่กด ปุ่มเล่น/หยุด ค้างไว้ ให้กดปุ่ ม A0 บนคีย์บอร์ด (ปุ่ มสี

ขาวด้านซ้ายสดุ) 

การกดปุ่ ม A0 บนคีย์บอร์ดแต่ละครัง้จะวนสลบักนัไปยงัการตัง้ค่าที่แสดงด้านลา่ง 

ซ้าย (L) เท่านัน้สว่าง: สว่นของมือซ้ายถกูเลน่ สว่นของมือขวาถกูปิดเสยีง 

ขวา (R) เท่านัน้สว่าง: สว่นของมือขวาถกูเลน่ สว่นของมือซ้ายถกูปิดเสยีง 

ทัง้ขวาและซ้าย (LR) สว่าง: ทัง้สองสว่นท้ายมือขวาและซ้ายถกูเลน่ 

(2) ปลอ่ย ปุ่มเล่น/หยุด 

4. เพื่อเร่ิมเล่นเพลงเดโม กด ปุ่มเล่น/หยุด 

• เลน่สว่นท่ีถกูปิดเสยีงควบคู่ไปกับเพลงที่เลน่ 

 

 

 

เปียโนดิจิทลัของคณุสามารถบนัทกึสิ่งที่คณุเล่นบนคีย์บอร์ด และเลน่เสยีงบนัทกึเมื่อคณุต้องการ 

ข้อส ำคัญ! 

• บริษัท คำสิโอ คอมพวิเตอร์ จ ำกัด (CASIO COMPUTER CO., LTD.) ไม่
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย กำรเสียผลประโยชน์ หรือกำรเรียกร้องโดยบุคคลที่
สำมอันเกิดขึน้จำกกำรลบข้อมูลที่บันทกึไว้อันเป็นสำเหตุจำกกำรท ำงำนผิดพลำด 
กำรซ่อม หรือเหตุผลอื่น 

• หำกไฟดบัในขณะที่บันทกึเสียง ข้อมูลในเพลงที่คุณก ำลังบันทกึทัง้หมดจะถูกลบ 

•  

หมำยเหตุ 

• เคร่ืองบนัทกึเสยีง MIDI ของเปียโนดิจิทัลสามารถบนัทกึเพลงบรรเลงของมือขวาแยกจาก

เพลงบรรเลงของมือซ้าย และหลงัจากนัน้ เพลงบรรเลงทัง้สองชิน้สามารถน ามารวมกนั

เป็นเพลงเดียวได้ ในที่นี ้เราจะน าเสนอการท างานขัน้พืน้ฐานที่ใช้บนัทกึเพลงบรรเลงของ

มือซ้ายเท่านัน้ ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการบนัทกึ โปรดดคูู่มือผู้ใช้ที่มีให้บน

เว็บไซต์ของ CASIO 

• ตวัโน้ตโดยประมาณมากถงึ 10,000 ตวัโน้ต (ทัง้หมดในเพลงบรรเลงทัง้สองชิน้) สามารถ

ถกูบนัทกึไว้ส าหรับหนึ่งเพลง  

ฟังเพลง (คลังเพลง) 

ประสิทธิภำพกำรเล่นเพลงและอัดเสียง (เคร่ืองอัดเสียง 
MIDI) 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกำรบันทกึกำรบรรเลงคีย์บอร์ด 

1. กด ปุ่มบันทกึเสียง (REC) เพื่อให้ไฟสีขำวติด 

นี่จะเป็นการเข้าสูก่ารพร้อมอดั ซึง่ดไูด้จากไฟกะพริบที่ ปุ่มบันทกึเสียง (REC) 

(แดง) และ  ปุ่มเล่น/หยุด (ขาว) 

 

2. ในกำรเร่ิมบันทกึ ให้บรรเลงลงไปยงัคีย์บอร์ด 

นี่จะท าให้ไฟ ปุ่มบันทกึเสียง (REC) (แดง) เปลีย่นจากกะพริบเป็นติด เป็นการ

บอกว่าก าลงับนัทกึ 

• หากในระหว่างการบนัทกึ จ านวนตวัโน้ตที่เหลอืให้บนัทกึได้อยู่ที่ 100 หรือ

น้อยกว่า ไฟบริเวณซ้าย (L) จะเร่ิมกะพริบเร็วขึน้ การบนัทกึจะหยดุโดย

อตัโนมติัเมื่อตวัโน้ตที่บนัทกึได้มีจ านวน 0 

3. เม่ือคุณเสร็จสิน้กำรบันทกึ กด ปุ่มบันทกึเสียง (REC) หรือ ปุ่ม
เล่น/หยุด 

นี่จะท าให้ไฟ ปุ่มบันทกึเสียง (REC) เป็นสขีาวอีกครัง้ 

 

4. เพื่อเล่นเพลงที่บันทกึไว้ กด  ปุ่มเล่น/หยุด 

ในกำรเล่นเพลงที่อัดไว้ 

1. ในระหว่ำงที่กด  ปุ่มเล่น/หยุด ค้ำงไว้ ให้กดปุ่ม C7 บนคีย์บอร์ด 

2. ปล่อย  ปุ่มเล่น/หยุด 

3. ในกำรเร่ิมเล่นเพลง กด  ปุ่มเล่น/หยุด 

• เพลงจะหยดุโดยอตัโนมติัเมื่อจบเพลง ในการหยดุการเลน่ด้วยตวัเอง กด 

 ปุ่มเล่น/หยุด 

 

 

เปียโนดิจิทลัสามารถใช้เป็นระบบล าโพงบลทูธูได้ หลงัจากคณุเชื่อมต่อเปียโนดิจิทลัเข้ากบัอปุกรณ์

ภายนอกที่สามารถใช้ระบบเสยีงบลทูธูได้ คณุสามารถเลน่บนัทกึเสยีงจากอปุกรณ์ภายนอกผ่านล าโพง

ของเปียโนดิจิทัล 

ข้อส ำคัญ! 

• ก่อนด ำเนินกำรเชื่อมต่อ โปรดลดระดบัเสียงของเปียโนดจิทิลัและอุปกรณ์
ภำยนอก 

• หำกตวัโน้ตของอุปกรณ์ภำยนอกที่เล่นผ่ำนล ำโพงของเปียโนดจิทิัลผิดเพีย้นไป 
ให้ลดระดบัเสียงในกำรตัง้ค่ำของอุปกรณ์ภำยนอก 
 

 

 ในกำรเชื่อมต่อเปียโนดจิทิลัเข้ำกับอุปกรณ์เสียงบลูทธู 

หมำยเหตุ 

• ส าหรับต าแหน่งของปุ่ มคีย์บอร์ดที่ใช้ตัง้ค่าด้านลา่ง โปรดดสูว่นของ “ปุ่ มฟังก์ชนั + ปุ่ ม

คีย์บอร์ด” ใน “รายการฟังก์ชนัคีย์บอร์ด” 

• เปียโนดิจิทลัสามารถเก็บข้อมลูการเชื่อมต่อส าหรับอปุกรณ์เสยีงบลทูธูมากถงึแปดชิน้ 

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอปุกรณ์หนึง่เคร่ืองเท่านัน้สามารถเชื่อมต่อเข้ากบัเปียโน

ดิจิทลัได้ในแต่ละครัง้ 

1. ในหน้ำจอตัง้ค่ำบลูทธู (Bluetooth) ที่ปรำกฏบนอุปกรณ์ภำยนอก ให้เปิดใช้
งำนบลูทธูหำกยงัปิดใช้งำนอยู่ 

2. บนเคร่ืองเปียโนดจิทิลั กด  FUNCTION ปุ่มปรับเลือกฟังก์ชัน ใน

ขณะเดยีวกันกับที่กดปุ่ม D1 บนคีย์บอร์ด กด  FUNCTION ปุ่มปรับเลือก
ฟังก์ชัน ค้ำงไว้จนกว่ำจะถึงขัน้ตอนที่ 4 ด้ำนล่ำง 

นี่จะท าให้ไฟสญัลกัษณ์บลทูธู ( ) ของเปียโนดิจิทลักะพริบ ซึง่หมายถงึการพร้อม

เชื่อมต่อ 

• หากบลทูธูของเปียโนดิจิทลัถกูปิดไว้ บลทูธูจะเปิดโดยอตัโนมติัในขัน้ตอน

นี ้

3. ในหน้ำจอตัง้ค่ำบลูทธูของอุปกรณ์ภำยนอก เลือก “คำสิโอ พรีเวีย (CASIO Privia) 
(เปียโนดจิทิัลนี)้ 

• นี่จะท าให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบรูณ์ ซึง่ท าให้ไฟสญัลกัษณ์บลทูธู ( ) 

ของเปียโนดิจิทัลเปลีย่นจากกะพริบเป็นติด 

• ตอนนีเ้สยีงจากอปุกรณ์ภายนอกจะดงัผ่านล าโพงของเปียโนดิจิทัล 

4. ปล่อย  FUNCTION ปุ่มปรับเลือกฟังก์ชัน 

  

 

 

คณุสามารถใช้ฟังก์ชนัแอป (APP Function) เพื่อเชื่อมต่อเปียโนดิจิทลัเข้ากบัโทรศพัท์ แทปเล็ต หรือ

อปุกรณ์อจัฉริยะอื่นๆ และด าเนินการตามทีร่ะบไุว้ด้านลา่ง 

• ควบคมุเปียโนดิจิทลัจากโทรศพัท์ (รีโมตคอนโทรลเปียโน) 

• ย้ายข้อมลูเพลงจากอปุกรณ์อจัฉริยะ 

 ในกำรดำวน์โหลดแอปส ำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 

ดาวน์โหลดแอป Chordana Play for Piano ได้จากเว็บไซต์ของ CASIO และติดตัง้ลงบนอปุกรณ์

อจัฉริยะ 

http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/ 

 

กำรใช้เปียโนดิจิทัลเป็นระบบล ำโพงบลทููธ 
กำรต่อเข้ำกบัอุปกรณ์อัจฉริยะ (ฟังก์ชนัแอป (APP 
Function) 

http://support.casio.com/global/en/emi/manual/PX-S1000/


 

  

รำยกำรห้องสมุดเพลง 

ท่ี ท่ี ชื่อเพลง ชื่อเพลง 

*ชื่อโน้ตบนปุ่ มคีย์บอร์ด 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านและปฏิบติัตามข้อควรระวงัในการใช้งานต่อไปนี ้
 
สถำนที่ 
หลกีเลีย่งสถานท่ีต่อไปนีส้ าหรับผลติภณัฑ์นี ้
• พืน้ท่ีที่สมัผสักบัแสงแดดโดยตรงและมีความชืน้สงู 
• พืน้ท่ีที่อยู่ภายใต้อณุหภมูิที่สงูมาก 
• ใกล้กบัวิทย,ุ โทรทศัน์, เคร่ืองเลน่วิดีโอ, หรือเคร่ืองปรับเสยีง 
อปุกรณ์ข้างต้นไม่ท าให้เกิดการท างานท่ีผิดปกติของผลิตภณัฑ์ แต่ผลติภณัฑ์อาจท าให้เกิด 
สญัญาณรบกวนในเสยีงหรือวิดีโอของอปุกรณ์ที่อยูใ่กล้เคียงได้ 
 
กำรบ ำรุงรักษำของผู้ใช้ 
• ห้ามใช้เบนซิน, แอลกอฮอล์, ทินเนอร์, หรือสารเคมีชนิดอื่น ๆ ในการท าความสะอาด 
ผลติภณัฑ์ 
• หากต้องการท าความสะอาดผลติภณัฑ์หรือคีย์บอร์ด ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชบุน า้และสารละลาย 
ของน า้กบัสารซกัล้างที่มีฤทธ์ิเป็นกลางอ่อน ๆ บดิผ้าให้หมาดก่อนท่ีจะเช็ด 
 
อุปกรณ์เสริมที่ให้มำและอุปกรณ์ที่เลือกได้ 
ใช้เฉพาะอปุกรณ์เสริมที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้งานกบัผลิตภณัฑ์นีเ้ท่านัน้ การใช้อปุกรณ์เสริมทีไ่ม ่
เกี่ยวข้องจะท าให้เกิดความเสีย่งจากไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, และการบาดเจ็บสว่นบคุคล 
 
รอยเชื่อมประสำน 
รอยเชือ่มอาจมองเห็นได้จากด้านนอกของผลติภณัฑ์ สิง่เหลา่นีคื้อ "รอยเชื่อม" ที่เป็นผลมาจาก 
กระบวนการขึน้รูปพลาสติก ไม่ใช่รอยแตกหรือรอยขีดข่วน 
 
มำรยำทของเคร่ืองดนตรี 
โปรดรับรู้ว่ามีผู้อื่นรอบตวัคณุเมื่อใดก็ตามที่ใช้ผลติภณัฑ์นี ้ควรใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษเมื่อม ี
การเลน่ในช่วงดกึโดยรักษาระดบัเสยีงให้อยู่ในระดบัที่ไม่รบกวนผู้อื่น ขัน้ตอนอื่น ๆ ที่คณุสามารถ 
ท าได้เมื่อเลน่ในเวลากลางคืน คือ การปิดหน้าต่างและใช้หฟัูง 

ข้อควรระวังในกำรจดักำรกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ AC 
• ห้ามใสโ่ลหะ, ดินสอ, หรือวตัถอุื่น ๆ เข้าไปในขัว้ปลาย DC12 โวลต์ ของผลติภณัฑ์ การกระ 
ท าเช่นนีท้ าให้เกิดความเสีย่งในการเกิดอบุติัเหตุ 
• อย่าลองใช้สายไฟที่มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์ของอปุกรณ์อื่น 
• ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่สามารถเข้าถงึได้ง่ายเพื่อให้คณุสามารถถอดปลัก๊หม้อแปลงไฟฟ้า AC ได้ 
เมื่อเกิดการท างานท่ีผิดปกติขึน้หรือเมื่อใดก็ตามที่คณุจ าเป็นต้องท าเช่นนัน้ 
• หม้อแปลงไฟฟ้า AC มีไว้ใช้งานภายในอาคารเท่านัน้ ห้ามใช้ในที่ท่ีอาจสมัผสักบัการ 
กระเด็นหรือความชืน้ ห้ามวางภาชนะบรรจใุด ๆ เชน่ แจกนัดอกไม้ทีม่ีของเหลว บนหม้อ 
แปลงไฟฟ้า AC 
• ห้ามคลมุหม้อแปลงไฟฟ้า AC ด้วยหนงัสอืพิมพ์, ผ้าปโูต๊ะ, ผ้าม่าน, หรือสิง่อื่น ๆ ที ่
คล้ายคลงึกนั 
• ถอดปลัก๊หม้อแปลงไฟฟ้า AC ออกจากเต้าเสยีบไฟฟ้าหากคณุไมไ่ด้วางแผนท่ีจะใช้เปียโน 
ดิจิทลัเป็นเวลานาน 
• หม้อแปลงไฟฟ้า AC ไม่สามารถซอ่มแซมได้ หม้อแปลงไฟฟ้า AC ท างานผิดปกติ 
หรือเกิดความเสยีหาย คณุจ าเป็นต้องซือ้อปุกรณ์ชิน้ใหม่ 
• สภาพแวดล้อมการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า AC 
อณุหภมูิ: 0 ถงึ 40°C 
ความชืน้: 10% ถงึ 90% RH 

• ขัว้ต่อเอาต์พตุ:  

 

 

ข้อควรระวังในกำรใช้งำน 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

ส ำคัญ! 
โปรดทราบข้อมลูส าคญัต่อไปนีก้่อนท่ีจะใช้ผลติภณัฑ์นี ้
• ก่อนท่ีจะใช้หม้อแปลงไฟฟ้า AD-A12150LW เพื่อจ่ายไฟให้กบัเคร่ือง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า AC เพื่อหาความเสยีหายใด ๆ ก่อน ตรวจสอบสายไฟอย่าง 
ระมดัระวงัเพื่อหารอยแตกร้าว, รอยตดั, สายไฟที่เปิดออกและความเสยีหายร้ายแรงอื่น ๆ อย่าปลอ่ยให้เด็ก ๆ ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า AC ทีไ่ด้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
• ผลติภณัฑ์นีไ้มไ่ด้มีไว้ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 3 ปี 
• ใช้เฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า AD-A12150LW ของ CASIO เท่านัน้ 
• หม้อแปลงไฟฟ้า AC ไม่ใช่ของเลน่ 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอปุกรณ์แปลงไฟฟ้า AC ออกแล้วก่อนท าความสะอาดผลติภณัฑ์    

   

                                   การแสดงความสอดคล้องตามระเบยีบข้อบงัคับของสหภาพยโุรป    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

ท่ี ชื่อเพลง 

กำรแสดงควำมสอดคล้อง 
หมายเลขรุ่น: PX-S1000 
ชื่อทางการค้า: CASIO COMPUTER CO., LTD. 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ: CASIO AMERICA, INC. 
ที่อยู่: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801 
หมายเลขโทรศพัท์: 973-361-5400 
อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามสว่นท่ี 15 ของกฎ FCC การปฏิบติังานจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขสองประการดงัต่อไปนี:้ 
(1) อปุกรณ์นีอ้าจไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ที่ได้รับรวมถงึการรบกวนท่ีอาจท าให้เกิดการท างานท่ีไม่พงึประสงค์ 

  ผู้ผลติ: 
  CASIO COMPUTER CO., LTD. 
  6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 
  รับผิดชอบภายในสหภาพยโุรป: 
  Casio Europe GmbH 
  Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany 
  www.casio-europe.com 

ข้อสังเกต 
อปุกรณ์นีไ้ด้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจ ากดัส าหรับอปุกรณ์ดิจิทลั Class B ตามสว่นท่ี 15 ของกฎ FCC ขีดจ ากดัเหลา่นีไ้ด้รับการออกแบบมาเพื่อปอ้งกนัการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย 
ในการติดตัง้ภายในท่ีอยู่อาศยั อปุกรณ์นีส้ร้าง, ใช้, และสามารถแผ่พลงังานคลืน่ความถี่วิทย ุหากไม่ได้ติดตัง้และใช้งานตามค าแนะน าอาจท าให้เกิดสญัญาณรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการสือ่สาร 
ทางวิทย ุอย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกนัว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึน้ในการติดตัง้เฉพาะจดุ หากอปุกรณ์นีท้ าให้เกิดสญัญาณรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการรับสญัญาณวิทยหุรือโทรทศัน์ซึง่ 
สามารถก าหนดได้โดยการปิดและเปิดอปุกรณ์ ผู้ใช้จะได้รับการสนบัสนนุให้พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึง่ต่อไปนี:้ 
• เปลีย่นแปลงหรือย้ายเสาอากาศรับสญัญาณ 
• เพิ่มการแบง่แยกระหว่างอปุกรณ์และตวัรับ 
• เชื่อมต่ออปุกรณ์เข้ากบัเต้าเสยีบบนวงจรที่แตกต่างจากที่ตวัรับสญัญาณเชื่อมต่ออยู่ 
• ปรึกษากบัตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างเทคนิควิทย/ุโทรทศัน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลอื 
 

ข้อควรระวังของ FCC 
การเปลีย่นแปลงหรือการปรับเปลีย่นท่ีไม่ได้รับการอนมุติัโดยชดัแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบยีบอาจท าให้อ านาจของผู้ใช้ในการด าเนินการกบัอปุกรณ์เป็นโมฆะได้ 

ชื่อบริษัทและผลติภณัฑ์ที่ใช้ในคู่มือเลม่นีอ้าจเป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบยีน 
ของผู้อื่น 



 
■ เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ AC ที่มำพร้อมกับเปียโนดจิทิลั 
โปรดจดจ าข้อควรระวงัที่ส าคญัต่อไปนีเ้พื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้า AC และสายไฟ 
• ห้ามดงึสายไฟด้วยแรงมากเกินไป 
• ห้ามดงึสายไฟซ า้ ๆ 
• ห้ามบดิสายไฟที่ฐานของปลัก๊หรือตวัเชื่อมต่อ 
• ก่อนท่ีจะย้ายเปียโนดิจิทลั ต้องแน่ใจว่าได้ถอดหม้อแปลงไฟฟ้า AC ออกจากเต้าเสยีบไฟแล้ว 
• ม้วนและรวมชดุสายไฟ แต่ไม่ต้องพนัรอบหม้อแปลงไฟฟ้า AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ห้ามท าซ า้เนือ้หาใด ๆ ในคู่มือฉบบันีไ้ม่ว่าจะเป็นบางสว่นหรือทัง้หมด ยกเว้นการใช้งานสว่นตวัของคุณเอง การใช้เนือ้หาของคู่มือนีโ้ดยไมไ่ด้รับความยินยอมจาก CASIO เป็นสิง่ต้องห้าม
ภายใต้กฎหมายลขิสทิธ์ิ 
• ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม CASIO จะไมรั่บผิดชอบต่อความเสยีหายใด ๆ (รวมถงึการไม่จ ากดัความเสยีหายส าหรับการสญูเสยีผลก าไร, การหยดุชะงกัของธุรกิจ, การสญูเสยีข้อมลู) ที่เกิดขึน้จาก
การใช้หรือไม่สามารถใช้คูม่ือหรือผลติภณัฑ์นีไ้ด้แม้ว่า CASIO จะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ของความเสยีหายดงักลา่ว 
• เนือ้หาในคู่มือนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ล าดบัของฉลากติดอยู่บริเวณใต้ผลติภณัฑ์ 

พิมพ์ในประเทศจีน 


