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VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT
Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele 

toekomstige raadpleging.

WAARSCHUWING
• Deze netadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met 

elektronische instrumenten van Yamaha. Gebruik de netadapter 
niet voor andere doeleinden.

• Alleen voor binnenshuis gebruik. Niet gebruiken in vochtige 
omgevingen.

VOORZICHTIG
• Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact makkelijk 

toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar van het instrument bij 
storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker 
van de netadapter uit het stopcontact. Als de netadapter is 
aangesloten op de AC-uitgang, is er nog een minimale 
stroomdoorvoer, zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. 
Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, 
zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.

WAARSCHUWING
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg 
van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen 
houden in, maar zijn niet beperkt tot:

• Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals 
verwarming en kachels. Verbuig of beschadig het snoer ook niet en 
plaats geen zware voorwerpen op het snoer.

• Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische 
spanning. De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje 
van het instrument.

• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven adapter (pagina 48). Gebruik van 
een andere adapter kan beschadiging of oververhitting veroorzaken.

• Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vuil of stof 
dat zich erop heeft verzameld.

• Dit instrument bevat geen door de gebruiker te repareren 
onderdelen. Maak het instrument nooit open en probeer niet de 
inwendige onderdelen te demonteren of te wijzigen. Als het 
instrument defect lijkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan 
en laat u het instrument nakijken door bevoegd Yamaha-
servicepersoneel.

• Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de 
buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit 
voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op 
het instrument. Wanneer een vloeistof, zoals water, in het instrument 
lekt, schakelt u het instrument onmiddellijk uit en verwijdert u de 
stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken 
door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.

• Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer 
u natte handen hebt.

• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. 
Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

• Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Doet u dit niet, 
dan kan dit leiden tot ontploffing, brand, oververhitting of lekken 
van batterijvloeistof.
- Probeer batterijen nooit te openen of te demonteren.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Houd de batterijen uit de buurt van voorwerpen die metaal 

bevatten, zoals kettingen, haarspelden, munten en sleutels.
- Gebruik alleen het opgegeven batterijtype (pagina 48).
- Gebruik nieuwe batterijen en zorg dat alle batterijen van hetzelfde 

type en hetzelfde model zijn en door dezelfde fabrikant zijn 
gemaakt.

- Vergewis u er van dat de batterijen altijd op de juiste manier 
geplaatst worden (let op de + en - tekens).

- Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende een 
langere periode niet gebruikt.

- Als u Ni-MH-batterijen gebruikt, volgt u de aanwijzingen die bij 
de batterijen zijn geleverd. Gebruik voor het opladen alleen het 
aangegeven oplaadapparaat.

Voor netadapter

Voor reface CS/DX/CP/YC

Spanningsvoorziening/netadapter

Niet openen

Waarschuwing tegen water

Waarschuwing tegen brand

Batterij
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• Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen, die ze per ongeluk 
kunnen inslikken.

• Vermijd contact met de vloeistof uit lekke batterijen. Wanneer 
batterijvloeistof in contact komt met uw ogen, mond of huid, 
spoelt u het desbetreffende lichaamsdeel onmiddellijk met water 
en raadpleegt u een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan 
gezichtsverlies of chemische brandwonden veroorzaken.

• Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de 
POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker 
uit het stopcontact. (Als u batterijen gebruikt, verwijdert u alle 
batterijen uit het instrument.) Laat het instrument vervolgens 
nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
- Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd.
- Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt 

rook uit het instrument.
- Er is een voorwerp gevallen in het instrument.
- Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het 

instrument.

VOORZICHTIG
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen 
of beschadiging van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, 
maar zijn niet beperkt tot:

• Sluit het instrument niet via een verdeelstekker aan op het 
stopcontact. Dit kan leiden tot een verminderde geluidskwaliteit 
of oververhitting in het stopcontact.

• Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker 
verwijdert uit het instrument of het stopcontact. Het snoer kan 
beschadigd raken als u eraan trekt.

• Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als 
u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het 
per ongeluk kan omvallen.

• Verwijder voordat u het instrument verplaatst alle aangesloten 
snoeren, om beschadiging van de kabels te voorkomen en letsel bij 
personen die erover zouden kunnen struikelen.

• Let erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken 
stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. Als er een storing optreedt of 
het instrument niet correct werkt, schakelt u de POWER-schakelaar 
onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. 
Ook wanneer de POWER-schakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog 
een minimale hoeveelheid stroom naar het instrument. Verwijder 
de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere 
tijd niet gebruikt.

• Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het 
instrument aansluit op andere elektronische componenten. Stel alle 
volumeniveaus in op het laagste niveau voordat u de stroomtoevoer 
naar alle onderdelen in- of uitschakelt.

• Zorg dat het volume van alle componenten is ingesteld op het 
laagsteniveau en voer het volume tijdens het bespelen van het 
instrument geleidelijk op tot het gewenste niveau.

• Steek geen vinger of hand in de openingen van het instrument.
• Steek nooit papier, metaal of andere voorwerpen in de openingen van 

het paneel en laat deze nooit hierin vallen. Dit kan lichamelijk letsel 
bij u of anderen, schade aan het instrument of andere eigendommen 
of een verstoring van de werking veroorzaken.

• Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en 
ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.

• Gebruik het instrument/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een 
hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent 
gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw 
oren of gehoorverlies constateert.

Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt. 
Zelfs als de [ ] (Standby/On)-schakelaar op stand-by staat (aan/uit-lampje is uit/display is uit), loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom 
door het instrument. 
Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.
Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig te worden behandeld.

Als u onregelmatigheden opmerkt

Spanningsvoorziening/netadapter

Locatie

Aansluitingen

Zorgvuldig behandelen

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging 
van gegevens.
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(standby)

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om 
själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en 
stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van 
oude apparaten en gebruikte batterijen

Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat 
gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden gemengd 
met algemeen huishoudelijk afval. 

Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten 
en gebruikte batterijen deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming 
met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC en 2006/66/EC. 

Door deze producten en batterijen juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle 
rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de 
omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten en batterijen 
kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het 
verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht.

[Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie]
Mocht u elektrische en elektronisch apparatuur willen weggooien, neem dan alstublieft 
contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

[Informatie over verwijdering in ander landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, 
neem dan alstublieft contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie of dealer en vraag 
naar de juiste manier van verwijderen.

Opmerking bij het batterij teken (onderkant twee tekens voorbeelden):
Dit teken wordt mogelijk gebruikt in combinatie met een chemisch teken. In dat geval voldoet 
het aan de eis en de richtlijn, welke is opgesteld voor het betreffende chemisch product.

(weee_battery_eu_nl_01)

(battery)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den 
Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. 
Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.
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LET OP
Houd u aan onderstaande waarschuwingen om 
storingen/schade aan het apparaat en schade aan 
de gegevens of andere eigendommen te 
voorkomen.

 Behandeling
• Gebruik het instrument niet in de nabijheid 

van een tv, radio, stereoapparatuur, mobiele 
telefoon of andere elektrische apparaten. Het 
instrument, de tv of de radio kunnen bijgeluid 
genereren. Als u het instrument samen met 
een toepassing op uw iPad of iPhone gebruikt, 
adviseren we u om de vliegtuigmodus op dat 
apparaat aan te zetten, om bijgeluiden als 
gevolg van communicatie te vermijden.

• Stel het instrument niet bloot aan grote 
hoeveelheden stof of trillingen of aan extreme 
koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een 
verwarming of overdag in een auto), om 
eventuele vervorming van het bedieningspaneel, 
beschadiging van de interne componenten of 
instabiele werking te voorkomen.

• Plaats geen vinyl, plastic of rubberen 
voorwerpen op het instrument, aangezien dit 
verkleuring van het paneel of het keyboard tot 
gevolg kan hebben.

 Onderhoud
• Gebruik bij het schoonmaken een zachte 

en droge doek. Gebruik geen verfverdunners, 
oplosmiddelen, alcohol, schoonmaakmiddelen of 
chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.

 Gegevens opslaan
• Keyboardinstellingen (pagina 41) worden 

automatisch opgeslagen. Houd er echter 
rekening mee dat opgeslagen gegevens 
verloren kunnen gaan door foutieve werking, 
foutieve bediening en dergelijke.

• Loopfrasen die op de reface CS en reface DX 
worden opgenomen, kunnen niet worden 
opgeslagen.

• reface DX
- Voice-instellingen:

Als voice-instellingsgegevens niet worden 
opgeslagen, gaan ze verloren als het 
instrument wordt uitgeschakeld, of dat 
nu handmatig is of met de automatische 
uitschakelfunctie (pagina 8).

- MIDI- en systeeminstellingen:
MIDI- en systeeminstellingen gaan verloren 
als het instrument wordt uitgeschakeld, of dat 
nu handmatig is of met de automatische 
uitschakelfunctie, zonder dat het scherm 
eerst verandert. Houd er ook rekening mee 
dat opgeslagen gegevens verloren kunnen 
gaan door foutieve werking, foutieve 
bediening en dergelijke.

Informatie
 Auteursrechten

• Het kopiëren van commercieel verkrijgbare 
muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot 
MIDI-gegevens en/of audiogegevens, is strikt 
verboden, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik.

• Dit product bevat en gaat vergezeld van inhoud 
waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of 
waarvoor Yamaha over de licenties beschikt om 
gebruik te mogen maken van de auteursrechten 
van derden. Vanwege auteursrechtwetten en 
andere relevante wetten is het NIET toegestaan 
om media te distribueren waarop deze inhoud is 
opgeslagen of opgenomen indien deze 
nagenoeg niet verschillen van die in het product.

* Onder de hierboven beschreven inhoud vallen 
computerprogramma's, begeleidingsstijlgege-
vens, MIDI-gegevens, WAVE-gegevens, voice-
opnamegegevens, muzieknotaties, muziekno-
tatiegegevens enzovoort.

* U mag media distribueren waarop uw 
performance of muziekproductie, gemaakt 
met deze inhoud, is opgenomen. In dergelijke 
gevallen hebt u geen toestemming nodig van 
Yamaha Corporation.

 Over deze handleiding
• De afbeeldingen zoals deze in deze handleiding 

te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor 
instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins 
afwijken van de werkelijkheid.

• Apple, iTunes, Mac, Macintosh, iPhone en iPad 
zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de V.S. en andere landen.

• De namen van bedrijven en producten die in 
deze handleiding worden genoemd, 
zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

• De namen van knoppen, aansluitingen en 
dergelijke op het voor- en achterpaneel van het 
instrument staan tussen [    ] (vierkante haakjes).

• In sommige secties van deze handleiding wordt 
naar de reface CS, reface DX, reface CP en reface 
YC verwezen als resp. "CS", "DX", "CP", en "YC".

(bottom_nl_01)

Het modelnummer, het serienummer, de 
stroomvereisten, enz. worden vermeld op of in 
de nabijheid van het naamplaatje, dat zich aan de 
onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam 
dit serienummer in de hieronder gereserveerde 
ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als 
permanent aankoopbewijs om identificatie in geval 
van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer

Serienummer
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Welkom
Dank u voor de aanschaf van een Yamaha-refacesynthesizer. In deze handleiding worden 
vier refacemodellen besproken—namelijk de reface CS, reface DX, reface CP en reface YC.
Kijk welk model u hebt en lees deze handleiding dan zorgvuldig door om optimaal gebruik 
te maken van dit nieuwe instrument. Bewaar deze handleiding bovendien op een veilige plaats, 
zodat u deze later zo nodig kunt raadplegen.

Verpakkingsinhoud
 Gebruikershandleiding
 Netadapter (is mogelijk niet meegeleverd; afhankelijk van uw regio. Neem hiervoor contact op met 

uw Yamaha-dealer.)
 MIDI-breakoutkabel (mini-DIN naar MIDI IN/OUT)

Digitale handleidingen (PDF)
Naast de gebruikershandleiding zijn de volgende handleidingen in digitaal formaat beschikbaar voor 
dit instrument.

• Naslaggids
• MIDI Reference
• iPhone/iPad Connection Manual (Handleiding voor het aansluiten van een iPhone/iPad)

De hierboven genoemde handleidingen in digitaal formaat kunnen worden verkregen van de Yamaha 
Downloads-webpagina. Ga hiervoor via de volgende URL naar de webpagina, voer "reface" 
of "iPhone/iPad" in het veld "Modelnaam" in en klik op "Zoeken".

Yamaha Downloads: http://download.yamaha.com/

Voor het weergeven van PDF-bestanden moet Adobe Reader® op uw computer zijn geïnstalleerd. 
U kunt de meest recente versie gratis downloaden van de website van Adobe.

Belangrijkste eigenschappen
• De speciaal ontwikkelde toongenerator van een volledig muziekinstrument en een HQ-minikeyboard 

samen in een compacte behuizing.
• Ingebouwde luidsprekers en ondersteuning voor batterijen zodat u gemakkelijk altijd en overal muziek 

kunt maken.

• Echte synthesizergeluiden geproduceerd door 
analoge fysieke modellering (de AN-toongenerator)

• Gebruikersinterface met schuifregelaars voor 
rechtstreekse, intuïtieve besturing

• Vier krachtige en veelzijdige ingebouwde 
effecten

• Phrase Looper voor nieuwe vormen van 
muzikale expressie

• Zes klassieke keyboardgeluiden
• Zorgvuldig geselecteerde vintage effecten 

kunnen met de keyboardgeluiden worden 
gecombineerd voor een nog grotere afwisseling 
van geluid

• Duidelijk retrogevoel in design en besturing

• FM-toongenerator met een nieuw 
feedbackproces

• Zorgvuldig ontworpen FM-sectie voor 
eenvoudige FM-synthese, zelfs voor beginners

• Twee sleuven met elk een van de zeven 
krachtige en veelzijdige effecten

• Phrase Looper voor nieuwe vormen van 
muzikale expressie

• Vijf vintage orgelgeluiden geproduceerd door 
een Organ Flutes-toongenerator

• Orgelachtige additieve synthese mogelijk met 
FOOTAGE-schuifregelaars

• Intuïtieve regeling van het roterende-
luidsprekereffect met de ROTARY SPEED-
hendel

reface CS

reface CP

reface DX

reface YC
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Functies van componenten op het achterpaneel

qDC IN-aansluiting (pagina 6)
Voor het aansluiten van de meegeleverde 
netadapter.

w [ ] (Standby/On)-schakelaar 
(pagina 8)
Hiermee zet u het instrument op stand-by 
( ) of zet u het aan ( ).

e [FOOT CONTROLLER]- of 
[SUSTAIN]-aansluiting

 reface CS en reface YC:
Voor het aansluiten van een afzonderlijk 
verkochte voetregelaar (FC7) voor het 
aanpassen van het volume.

 reface DX:
Voor het aansluiten van een afzonderlijk 
verkochte voetschakelaar (FC4 of FC5) voor 
het toevoegen van sustain. Noten die worden 
gespeeld terwijl de voetschakelaar is ingedrukt, 
worden langer dan normaal aangehouden nadat 
u de corresponderende toetsen hebt losgelaten.
Als er een afzonderlijk verkocht FC3-
voetpedaal wordt aangesloten, kunnen MIDI-
berichten voor de halfdemperpositie worden 
verzonden naar een ander aangesloten MIDI-
apparaat of een aangesloten computer. Wijzig 
hiervoor "SUSTAIN" in het scherm System 
Settings van het instrument in "FC3". 
Houd er rekening mee dat de geluiden van 
de instrument niet worden beïnvloed door 
het halfdempereffect.

 reface CP:
Als er een afzonderlijk verkocht voetpedaal 
(FC3) wordt aangesloten, kan een sustaineffect 
worden toegepast dat overeenkomt met het 
halfdempereffect. Noten die worden gespeeld 
terwijl de voetschakelaar is ingedrukt, worden 
langer dan normaal aangehouden nadat u de 
corresponderende toetsen hebt losgelaten. 
De mate waarin de voetschakelaar wordt 
ingedrukt, bepaalt de lengte van de sustain.
Als er een afzonderlijk verkochte 
voetschakelaar (FC4 of FC5) wordt 
aangesloten, kan bovendien een sustaineffect 
worden toegepast dat niet gerelateerd is aan 
het halfdempereffect. In dat geval zet u het 
instrument aan door op de POWER-knop te 
drukken terwijl u de G2-toets op het keyboard 
ingedrukt houdt. Er gaan verschillende 
lampjes op het voorpaneel knipperen en de 
pedaalinstelling van het instrument verandert 
in "FC4/5". Zie pagina 41 voor meer 
informatie.

• In deze handleiding wordt met de term 
"FC3" verwezen naar de FC3 en alle andere 
equivalente producten, zoals de FC3A.

• In deze handleiding wordt met de term 
"FC4" verwezen naar de FC4 en alle andere 
equivalente producten, zoals de FC4A.

q w e r t y

Netadapter 

DX en CP: 
FC3, FC4 of FC5

CS en YC: 
FC7

6,3-mm,
TS-telefoonaansluiting

3,5 mm, mini 
stereotelefoonaansluiting

Audiospeler

6,3-mm, 
stereotelefoonaansluiting(rechts) (links)

Keyboardversterker of 
versterker
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Functies van componenten op het achterpaneel

rOUTPUT [R]/[L/MONO]-aansluitingen
Voor het aansluiten van keyboardversterkers 
of versterkers. De uitvoer van deze standaard 
stereotelefoonaansluitingen is identiek aan 
die van de ingebouwde luidsprekers van het 
instrument. Als mono-uitvoer nodig is, moet 
alleen de [L/MONO]-aansluiting worden 
aangesloten.

t [PHONES]-aansluiting
Voor het aansluiten van een 
stereohoofdtelefoon met een standaard 
stereotelefoonaansluiting (6,3 mm). 
Als u een oortelefoon of hoofdtelefoon met 
een mini-stereotelefoonaansluiting (3,5 mm) 
wilt aansluiten op dit instrument, hebt 
u een 3,5-naar-6,3 mm-adapter nodig.
De ingebouwde luidsprekers van het 
instrument stoppen automatisch met 
het produceren van geluid zodra er een 
hoofdtelefoon wordt aangesloten op deze 
aansluiting. Via de OUTPUT-aansluitingen 
wordt echter nog steeds hetzelfde geluid 
uitgevoerd als via de [PHONES]-aansluiting.

y [AUX IN]-aansluiting
Voor het aansluiten van andere 
audioapparatuur. U kunt de geluidsuitvoer van 
aangesloten audioapparatuur mengen met die 
van dit instrument.

u [MIDI]-aansluiting (pagina 36)
Voor het aansluiten van andere MIDI-apparaten 
via de meegeleverde MIDI-breakoutkabel en 
standaard-MIDI-kabels (afzonderlijk verkocht). 
Via deze aansluiting kunnen MIDI-berichten 
zowel worden verzonden als ontvangen.

i [USB]-aansluiting (pagina 39)
Voor het aansluiten van een computer of een slim 
apparaat zoals een iPhone of iPad via een USB 
1.1- of 2.0-kabel. Via deze aansluiting kunnen 
MIDI-berichten zowel worden verzonden als 
ontvangen. Raadpleeg "Voorzorgsmaatregelen 
bij het gebruik van de [USB]-aansluiting" 
(pagina 39) voor meer informatie.

u i

USB-kabel

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI-breakoutkabel 
(mini-DIN naar MIDI IN/OUT)

Computer

MIDI IN-
aansluiting

MIDI OUT-
aansluiting

Hoofdtelefoon MIDI-apparaat

VOORZICHTIG
Vermijd langdurig gebruik op een hoog 
volume van de hoofdtelefoon om 
gehoorschade te voorkomen.

OPMERKING
Pas het volume van de aangesloten 
audioapparatuur aan om het volume van 
de twee apparaten in balans te brengen.

OPMERKING
Voor informatie over het aansluiten van een 
iPhone of iPad raadpleegt u de "iPhone/iPad 
Connection Manual (Handleiding voor het 
aansluiten van een iPhone/iPad)", die 
verkrijgbaar is via de website van Yamaha.

OUT

IN

MIDI IN-aansluiting

MIDI OUT-aansluiting

De afbeelding is van een reface CS, maar geldt voor alle modellen.
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Aan- en uitzetten
Dit instrument werkt zowel met een netadapter als met batterijen.

De netadapter gebruiken

qControleer of de schakelaar [ ] (Standby/
On) in de stand-bystand staat ( ).

w Steek de DC-stekker van de netadapter in 
de DC IN-aansluiting van het instrument.

e Steek de netadapter in een wandstopcontact.

OPMERKING
• Als u de netadapter wilt loskoppelen, 

zet u het instrument uit en voert u deze 
prodecure in omgekeerde volgorde uit.

• Als de netadapter is aangesloten, wordt deze 
gebruikt om het instrument van stroom 
te voorzien, ongeacht of het instrument 
batterijen bevat.

• Sluit de DC-stekker niet aan en verwijder 
deze niet als de schakelaar [ ] (Standby/
On) in de stand On staat ( ). Het negeren 
van deze waarschuwing kan leiden tot 
storingen.

q [ ] (Standby/On)-schakelaar

Gelijkstroomstekker

w DC IN-aansluiting

Wandstopcontact

e Netadapter

WAARSCHUWING
• Zorg dat u alleen de juiste netadapter 

gebruikt (pagina 48). Als u een andere 
adapter gebruikt, kan het instrument 
worden beschadigd, kan het oververhit 
raken of kan er brand ontstaan. 
In dergelijke gevallen vervalt de 
productgarantie onmiddellijk, zelfs als 
de garantieperiode nog niet is verlopen.

• Controleer of de meegeleverde 
netadapter wordt aangesloten op een 
wandstopcontact met de juiste spanning.

• Als uw netadapter een losse stekker 
heeft, zorgt u dat u die altijd gebruikt en 
bewaart u de adapter met de stekker 
eraan gekoppeld. Als u alleen het 
stekkergedeelte in een wandstopcontact 
steekt, kan dat een elektrische schok 
veroorzaken of brandgevaar opleveren.

• Als de stekker losraakt van de netadapter, 
schuift u deze weer terug totdat deze op 
zijn plaats klikt. Zorg dat u geen interne 
metalen onderdelen aanraakt. Zorg er ook 
voor dat er geen vreemde voorwerpen 
in de netadapter terecht kunnen komen. 
Het negeren van deze waarschuwing 
kan leiden tot een elektrische schok, 
kortsluiting of storingen.

VOORZICHTIG
Als u iets ongewoons merkt als 
u dit instrument in de buurt van een 
wandstopcontact gebruikt, zet u het 
onmiddellijk uit en haalt u de stekker 
uit het wandstopcontact.

Stekker

Plaatsen door in de 
richting van de pijl 
te schuiven
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Aan- en uitzetten

Batterijen gebruiken

Dit instrument kan van stroom worden voorzien 
met alkaline-, zinkkoolstof- of oplaadbare 
Ni-MH-batterijen van AA-formaat. In sommige 
gebruiksmodi kan het stroomverbruik echter 
groot zijn, dus wij raden u aan alkaline- of 
oplaadbare batterijen te gebruiken.

qControleer of het instrument is uitgeschakeld.
w Leg het instrument ondersteboven op een 

zachte doek of iets dergelijks en verwijder 
het batterijklepje.

e Plaats zes batterijen. Let daarbij op de 
polariteitsaanduidingen in de volgende 
afbeelding.

r Sluit het batterijklepje.

Het instrument gedraagt zich als volgt als de 
batterijen versleten zijn.

 reface CS

Het OSC-lampje gaat knipperen.

 reface DX

Het bericht “Battery Low!” wordt 
weergegeven op het scherm.

 reface CP

Het TYPE-lampje gaat knipperen.

 reface YC

Het WAVE-lampje gaat knipperen.

LET OP
• Als u de netadapter aansluit of loskoppelt 

terwijl het instrument is ingeschakeld en 
van stroom wordt voorzien met batterijen, 
wordt het instrument mogelijk 
uitgeschakeld. Houd er rekening met 
dat in zo'n geval gegevens die worden 
opgenomen of die nog niet zijn 
opgeslagen, verloren gaan.

• Wij raden u aan versleten batterijen zo 
snel mogelijk te vervangen. Als batterijen 
versleten raken, kan het uitgangsvolume 
lager worden, de geluidskwaliteit 
verslechteren of werkt het instrument 
mogelijk niet goed meer. In dergelijke 
gevallen moeten alle batterijen worden 
vervangen (bij niet-oplaadbare batterijen) 
of worden opgeladen (bij oplaadbare 
batterijen).

• Als u oplaadbare batterijen gebruikt en 
er lampjes gaan knipperen of het bericht 
wordt weergegeven dat ze versleten zijn, 
dient u de batterijen meteen te vervangen. 
Als u oplaadbare batterijen in deze 
toestand blijft gebruiken, heeft dat 
negatieve gevolgen voor hun levensduur.

OPMERKING
• Gebruik een speciale, aparte lader voor 

oplaadbare batterijen. Met dit instrument 
worden de batterijen niet opgeladen.

• Als de netadapter is aangesloten op dit 
instrument terwijl er batterijen in zitten, wordt 
het van stroom voorzien via de adapter.
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Aan- en uitzetten

Aanzetten

q Schuif de schuifregelaar [VOLUME] of [VOL] 
helemaal omlaag om het uitvoervolume zo laag 
mogelijk te zetten. Als er luidsprekers of andere 
apparatuur, zoals een keyboard, zijn 
aangesloten, zet u het volume op die apparaten 
ook helemaal omlaag.

wDuw de schakelaar [ ] (Standby/On), 
die zich op het achterpaneel van het 
instrument bevindt, in de positie On ( ).

 reface CS, reface CP en reface YC
Er gaan meerdere lampjes op het voorpaneel 
branden.

 reface DX
De display wordt ingeschakeld.

e Schakel aangesloten luidsprekers of andere 
apparatuur, zoals een keyboard, in.

Zet het volume langzaam hoger terwijl u het 
keyboard bespeelt om te controleren hoe hard 
het instrument klinkt.

Uitzetten

q Zet het volume van dit instrument en alle 
aangesloten apparaten helemaal laag.

w Zet de andere apparatuur uit.
e Duw de schakelaar [ ] (Standby/On), die zich 

op het achterpaneel van het instrument bevindt, 
in de positie Standby ( ).

Automatische 
uitschakelfunctie

Dit instrument beschikt over een automatische 
uitschakelfunctie die u helpt energie te besparen 
in het geval u zelf vergeet het instrument uit 
te schakelen. Met deze functie wordt het 
instrument automatisch uitgeschakeld wanneer 
het 30 minuten niet is gebruikt. De instelling 
voor automatisch uitschakelen blijft behouden 
als het instrument wordt uitgezet. 
Als dit instrument is aangesloten op andere 
apparatuur, zoals versterkers, luidsprekers 
of een computer, en u het een bepaalde tijd 
niet gaat gebruiken, adviseren we u om alle 
apparaten uit te schakelen zoals in de 
bijbehorende gebruikershandleidingen wordt 
beschreven. Op die manier vermijdt u het risico 
dat de andere apparatuur wordt beschadigd. 
Schakel de automatische uitschakelfunctie uit 
als u niet wilt dat het instrument automatisch 
wordt uitgeschakeld wanneer het op andere 
apparatuur is aangesloten.

VOORZICHTIG
Dit instrument blijft geladen en verbruikt 
een kleine hoeveelheid stroom, zelfs 
wanneer het is uitgeschakeld. 
Haal de stekker van de adapter uit het 
wandstopcontact tijdens onweersbuien of 
als u het instrument gedurende een lange 
tijd niet gebruikt. In dergelijke gevallen 
moeten de batterijen ook uit het instrument 
worden verwijderd.

LET OP
• reface CS:

Loopfrasen gaan verloren als het 
instrument wordt uitgeschakeld.

• reface DX:
Loopfrasen en parameterinstellingen die 
nog niet zijn opgeslagen, gaan verloren 
als het instrument wordt uitgeschakeld.

LET OP
• In bepaalde bedieningsmodi schakelt 

de automatische uitschakelfunctie het 
instrument niet uit als er 30 minuten zijn 
verstreken. Wij raden u daarom aan het 
instrument altijd handmatig uit te schakelen 
als u klaar bent met het gebruik ervan.

• alleen reface DX: 
Als het instrument wordt uitgeschakeld met 
de automatische uitschakelfunctie, gaan alle 
niet-opgeslagen voice-instellingen verloren.

OPMERKING
Als u het instrument weer wilt inschakelen nadat 
het met de automatische uitschakelfunctie is 
uitgeschakeld, drukt u eenmaal op de schakelaar 
[ ] (Standby/On) om deze in de positie Standby te 
zetten en drukt u nog een keer om de schakelaar in 
de positie On te zetten.
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Aan- en uitzetten

De functie Automatische 
uitschakelen uitzetten

qControleer of het instrument is uitgeschakeld.
w Zet het instrument aan terwijl u de meest 

linkse toets op het keyboard ingedrukt houdt.

 reface CS, reface CP en reface YC
Er gaan meerdere lampjes op het voorpaneel 
knipperen.

 reface DX 
Het bericht "Auto power off disabled" wordt 
weergegeven op het scherm.

eAls de lampjes stoppen met knipperen of het 
bericht niet meer wordt weergegeven, haalt 
u uw vinger van het keyboard.

 reface DX:
U kunt de functie Automatisch uitschakelen ook 
uitzetten met de knop [FUNCTION].

q Selecteer het scherm System Settings door 
op de knop [FUNCTION] te drukken.

w Tik op de meest linkse schakelaar in het 
gedeelte DATA ENTRY.
De instelling "ON" voor de parameter 
"AUTO P.OFF" links in het scherm verandert 
in "off".

De automatische 
uitschakelfunctie 
aanzetten

Als u de automatische uitschakelfunctie 
wilt aanzetten nadat deze is uitgezet, 
zet u de fabrieksinstellingen terug. Raadpleeg 
"De standaardfabrieksinstellingen terugzetten 
(Factory Reset)" (pagina 40) voor meer 
informatie.

 reface DX:
U kunt de functie Automatisch uitschakelen 
ook aanzetten met de knop [FUNCTION].

q Selecteer het scherm System Settings door 
op de knop [FUNCTION] te drukken.

w Tik op de meest linkse schakelaar in het 
gedeelte DATA ENTRY.
De instelling "off" voor de parameter "AUTO 
P.OFF" links in het scherm verandert in "ON".

Meest linkse toets
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Functies van componenten op het voorpaneel

q Ingebouwde luidsprekers
Voor het uitvoeren van de geluiden van het 
instrument. Als u niet wilt dat er geluid wordt 
uitgevoerd via deze luidsprekers, schakelt 
u het instrument in terwijl u de D2-toets op 
het keyboard ingedrukt houdt. Zie pagina 41 
voor details.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de 
ingebouwde luidsprekers als er een 
hoofdtelefoon is aangesloten.

w [PITCH BEND]-hendel
Hiermee kunt u de toonhoogte van het 
instrument soepel variëren. De toonhoogte 
wordt hoger als u de hendel omhoog beweegt 
en lager als u de hendel omlaag beweegt.
Door te wisselen in de richting waarin de 
toonhoogte van de noten wordt veranderd 
met de [PITCH BEND]-hendel, kunt 
u gitaarachtige bendeffecten produceren als 
u de reface CS als keytar bespeelt. Als u het 
pitchbendbereik omkeert, wordt de toonhoogte 
hoger als u de hendel omlaag beweegt en lager 
als u de hendel omhoog beweegt. Raadpleeg 
"Keyboardinstellingen" (pagina 41) voor meer 
informatie. 

e [VOLUME]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het totaalvolume van 
het instrument aanpassen. Als u de 
schuifregelaar omhoog beweegt, wordt het 
geluid dat via de ingebouwde luidsprekers, 
de OUTPUT [R]/[L/MONO]-aansluitingen 
en de [PHONES]-aansluiting wordt 
uitgevoerd, harder.

r [OCTAVE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het keyboard transponeren in 
eenheden van 1 octaaf. Bij de instelling "+" 
wordt bijvoorbeeld de noot C4 geproduceerd 
als u C3 speelt op het keyboard (zie de 
afbeelding hierboven). De beschikbare 
instellingen zijn "++" (2 octaven omhoog), 
"+" (1 octaaf omhoog), "0" (geen verandering 
in de toonhoogte), "-" (1 octaaf omlaag) en "-
-" (2 octaven omlaag).

tLOOPER-sectie
Hiermee kunt u de Phrase Looper bedienen, 
waarmee u meerdere loopfrasen over elkaar 
heen kunt opnemen en afspelen. Frasen die 
maximaal 2000 noten of tien minuten bij 
120 BPM bevatten, kunnen via deze sectie 
tijdelijk worden opgenomen als MIDI-
gegevens. Raadpleeg pagina 14 voor meer 
informatie over het gebruik van de Phrase 
Looper.

q

t-2 y-1 y-2 y-3 i-1 o-1 o-2i-2 i-3t-1

w e ur t y i o

C3 C4C2

OPMERKING
• Als u het instrument uitzet, gaan alle 

loopfrasen verloren die in de Phrase Looper 
zijn opgenomen.

• Als het totale aantal noten dat gelijktijdig 
wordt geproduceerd door de Phrase Looper 
en door het keyboard te bespelen, groter is 
dan acht, stopt het afspelen van de oudste 
noten (er wordt prioriteit gegeven aan de 
nieuwste). 

reface CS
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Functies van componenten op het voorpaneel

C
Sq

!0-1 !0-2 !1-1
!0-3

!0-4
!0-5

!0 !1

!1-3!1-2

C5

t-1. LOOPER-schuifregelaar

CLEAR
Hiermee verwijdert u opgenomen 
loopfrasen.

REC

Bij het opnemen van de 

eerste frase:

Hiermee zet u de Phrase Looper 
in de modus Recording Standby.
De opname start zodra u het 
keyboard bespeelt terwijl REC 
is geselecteerd.

Bij het opnemen van de tweede 

en volgende frasen (overdubben):

De opname start zodra u de 
schuifregelaar in de positie REC zet.

PLAY

Met deze toets start u het afspelen. 
Als u van REC naar PLAY 
schakelt, stopt de opname en start 
het afspelen van de opgenomen 
loopfrase(n). Als u van PAUSE 
naar PLAY schakelt, begint loop-
afspelen vanaf de volgende tel.
Als u van STOP naar PLAY 
schakelt, begint loop-afspelen 
vanaf het begin van de loop.

PAUSE

Als u van PLAY naar PAUSE 
schakelt, wordt het loop-afspelen 
onderbroken.

STOP Stopt het afspelen.

t-2. [TEMPO]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het tempo van loop-afspelen 
aanpassen. Als de schuifregelaar zo laag 
mogelijk staat, is het tempo 30 BPM; als deze 
zo hoog mogelijk staat is dat 300 BPM.

yLFO-sectie
Hiermee kunt u de instellingen van de 
oscillator voor lage frequenties (LFO) 
aanpassen.

y-1. [ASSIGN]-schuifregelaar
Hiermee kunt u selecteren wat er met de LFO 
wordt gemoduleerd.

y-2. [DEPTH]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de diepte van de LFO 
(de mate van het effect) aanpassen.

y-3. [SPEED]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de snelheid (of frequentie) 
van de LFO aanpassen.

u [PORTAMENTO]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de portamentotijd en de 
afspeelmodus van het instrument als geheel 
instellen.

OSC

(Oscillator)

Unieke oscillatorparameter 
wordt gemoduleerd. Welke 
parameters worden 
gemoduleerd, is afhankelijke 
van de instelling van de 
schuifregelaar OSC [TYPE].

PITCH
De toonhoogte van de 
oscillator wordt gemoduleerd.

FILTER
De filterafkapfrequentie wordt 
gemoduleerd.

AMP
Het volume van de oscillator 
wordt gemoduleerd.

UIT De LFO heeft geen effect.

Hiermee zet u het instrument 
in de modus Monophonic 
(monofoon) en past u de 
portamentotijd aan. 

MONO

Hiermee zet u het instrument 
in de modus Monophonic 
(monofoon).

POLY

Hiermee zet u het instrument 
in de modus Polyphonic 
(polyfoon). Portamento wordt 
niet toegepast.
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Functies van componenten op het voorpaneel

iOSC (Oscillator)-sectie
Hiermee kunt u de oscillator(en) instellen. 
U kunt een voice maken met de drie 
schuifregelaars in deze sectie. Bovendien 
kan de voice verder worden aangepast door 
de schuifregelaar [ASSIGN] in de sectie 
LFO (y-1) in te stellen op "OSC" en de 
schuifregelaars [DEPTH] en [SPEED] 
aan te passen.

i-1. [TYPE]-schuifregelaar
i-2. [TEXTURE]-schuifregelaar
i-3. [MOD] (Modulation)-

schuifregelaar
* In de rijen "LFO (OSC)" in de volgende tabellen 

wordt aangegeven wat kan worden gedaan als de 
LFO-sectie is ingesteld op "OSC".

(Multi-saw)

Omschrij-

ving

Produceert een basissynthesizervoice 
met zaagtandgolven. Meerdere zaag-
tandgolven kunnen worden gelaagd 
om zo dikkere voices te maken, of 
u kunt een "sub-oscillator" die 1 octaaf 
lager speelt toevoegen om het geluid 
dikker te maken.

[TEXTURE]
Hiermee voegt u een sub-oscillator 
toe om het geluid dikker te maken.

[MOD]
Hiermee worden meerdere 
zaagtandgolven gelaagd voor 
een dikker, golvender geluid.

LFO (OSC)
De LFO moduleert de toonhoogte van 
de oscillator. Deze instelling heeft 
geen invloed op de sub-oscillator.

Gebruiks-

modus

Ideaal voor het maken van trancepads, 
technobases en andere soortgelijke 
geluiden.

(Pulse)

Omschrij-

ving

Produceert een basissynthesizer-
voice met blokgolven. Twee 
blokgolven met verschillende toon-
hoogten kunnen worden gelaagd 
om het geluid complexer te maken.

[TEXTURE]
Hiermee wordt de toonhoogte van 
de tweede blokgolf gewijzigd.

[MOD]

Hiermee wordt de pulsbreedte 
gewijzigd. Als u de schuifregelaar 
omhoog schuift, wordt een 
onderscheidend dunner geluid 
geproduceerd.

LFO (OSC)

De LFO moduleert de pulsbreedte. 
Hierdoor kunt u een onderscheidend 
effect maken dat "pulsbreedtemodulatie" 
wordt genoemd.

Gebruiks-

modus

Ideaal voor het maken van leads, 
pads, synth-bases en andere 
soortgelijke geluiden.

(Oscillator Sync)

Omschrij-

ving

Produceert voices met twee 
ocscillatoren (OSC1 en OSC2), waarbij 
OSC2 synchroon is vergrendeld met 
OSC1. U kunt intense harmonische 
geluiden genereren door de 
toonhoogte en toon van OSC2 
te wijzigen, waardoor u zeer 
onderscheidende, opvallende 
geluiden kunt maken.

[TEXTURE]

Verandert de toonhoogte en toon 
van OSC2. Hierdoor worden de 
gegenereerde harmonische 
geluiden zachter.

[MOD]
Stelt de mate in waarin de toonhoogte 
van OSC2 wordt gewijzigd.

LFO (OSC)
De LFO moduleert de toonhoogte 
van OSC2.

Gebruiks-

modus

Ideaal voor leadvoices die worden 
gebruikt om solo's te spelen 
en andere soortgelijke geluiden.

(Ring Modulation)

Omschrij-

ving

Produceert voices door de signalen 
van twee oscillatoren (OSC1 en 
OSC2) te vermenigvuldigen. U kunt 
metalige voices zonder duidelijke 
toonhoogte maken door de toonhoogte 
van de oscillatoren te wijzigen.

[TEXTURE] Wijzigt de toonhoogte van OSC1.

[MOD] Wijzigt de toonhoogte van OSC2.

LFO (OSC)
De LFO moduleert de toonhoogte 
van OSC2.

Gebruiks-

modus

Ideaal voor extreme basgeluiden 
en geluidseffecten.

(Frequency Modulation)

Omschrij-

ving

Produceert voices met twee 
ocscillatoren (OSC1 en OSC2), 
waarbij de frequentie van OSC1 
wordt gemoduleerde door OSC2. 
Hierdoor kunt u voices met intense 
harmonische geluiden maken, zoals 
de voices van de Yamaha DX7 en 
andere FM-synthesizers.

[TEXTURE]
Stelt de mate in waarin modulatie wordt 
toegepast.

[MOD]
Wijzigt de toonhoogte van de 
modulerende oscillator (OSC2).

LFO (OSC)
De LFO kan de mate moduleren 
waarin frequentiemodulatie wordt 
toegepast.

Gebruiks-

modus

Ideaal voor leads, synth-comping 
voices en geluidseffecten. Als de 
schuifregelaar [MOD] helemaal 
omhoog is geschoven, kunt u ook ruis 
en elektronische snaredrumgeluiden 
maken.
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Functies van componenten op het voorpaneel

C
S

oFILTER-sectie
Hiermee kunt u het filter instellen.

o-1. [CUTOFF]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de afsnijfrequentie van het 
laagdoorlaatfilter (LPF; 24 dB per octaaf) 
instellen. U kunt het geluid helderder maken 
door de schuifregelaar omhoog te schuiven, 
of donkerder door de schuifregelaar omlaag 
te schuiven.

o-2. [RESONANCE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de resonantie, waarmee 
het karakter van het geluid wordt gewijzigd, 
instellen. U kunt dit effect meer uitgesproken 
maken door de schuifregelaar omhoog te 
schuiven, of minder uitgesproken door de 
schuifregelaar omlaag te schuiven.

!0EG-sectie
Met de Envelope Generator (enveloppegenerator, 
EG) kunt u het niveau (volume) van alle 
elementen van het geluid aanpassen, van 
attack tot release.

!0-1. EG Balance-schuifregelaar
Hiermee kunt u de mate wijzigen 
waarin de Filter Envelope Generator 
(filterenveloppegenerator, FEG) en de 
Amplitude Envelope Generator (amplitude-
enveloppegenerator, AEG) het geluid 
beïnvloeden door de balans tussen die twee 
aan te passen. U kunt het effect van de FEG 
maximaliseren door de schuifregelaar 
helemaal omhoog te schuiven. U kunt het 
effect van de AEG maximaliseren door de 
schuifregelaar helemaal omlaag te schuiven. 
In deze positie heeft de FEG geen effect. 
Als de schuifregelaar in de middelste positie 
staat, beïnvloeden de FEG en de AEG het 
geluid beide in dezelfde mate.

!0-2 to !0-5. [A][D][S][R]-
schuifregelaars

Hiermee kunt u de attacktijd (A), wegsterftijd 
(D), sustaintijd (S) en releasetijd (R) van de 
FEG en AEG aanpassen.

!1EFFECT-sectie
Hiermee kunt u de effecten van het 
instrument instellen.

!1-1. [TYPE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u DIST (Distortion), CHO/
FLA (Chorus/Flanger), PHASER, DELAY 
of OFF selecteren. In de positie OFF wordt 
het geluid doorgelaten zonder dat het wordt 
beïnvloed.

!1-2. [DEPTH]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de effectdiepte (hoeveel 
invloed het effect heeft op het geluid) 
instellen.

!1-3. [RATE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de toon instellen als 
de schuifregelaar [TYPE] van de sectie 
EFFECT is ingesteld op "DIST"; van de 
frequentie wanneer de schuifregelaar is 
ingesteld op "CHO/FLA" of "PHASER"; 
of de vertragingstijd als de schuifregelaar 
is ingesteld op "DELAY".

LET OP
Ga extra zorgvuldig te werk als u de 
afsnijfrequentie verlaagt bij een hoge 
resonantie-instelling. Hierbij kunnen 
de luidsprekers beschadigd raken.

Toets aan Toets uit

Attack Decay

Sustain

Time

Loslaten

N
iv

ea
u

AEG-diepte FEG-diepte
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De Phrase Looper gebruiken
U kunt de Phrase Looper gebruiken voor het opnemen en afspelen van loopfrasen. 
Met deze functie kunt u overdubben en zo meerdere frasen over elkaar heen 
opnemen. U kunt er ook voor kiezen het afspelen te loopen en zo de opgenomen 
frasen steeds opnieuw te herhalen. Naast het wijzigen van het tempo nadat u een 
opname hebt gemaakt, kunt u met de Phrase Looper op de reface CS ook het geluid 
besturen met de schuifregelaars van andere secties zoals OSC, FILTER en EG.

Spelen met de Phrase 
Looper

Met de Phrase Looper kunt u tot aan 2000 noten 
of tien minuten opnemen bij 120 BPM.

Een nieuwe 
loopfraseopname starten

1. Maak de Phrase Looper 
klaar voor gebruik.

q Stel de schuifregelaar LOOPER in 
op "CLEAR".
Loopfrasen die momenteel zijn 
opgenomen, worden verwijderd en de 
Phrase Looper wordt ingesteld voor het 
opnemen van een nieuwe loopfrase.

2. Neem de eerste frase op.
q Stel de schuifregelaar LOOPER in 

op "REC".
De Phrase Looper wordt ingesteld 
op Recording Standby. Er wordt een 
gidsgeluid geproduceerd en het "REC"-
lampje knippert, in de maat van het tempo. 
U kunt het tempo aanpassen met de 
schuifregelaar [TEMPO]. 
Het gidsgeluid wordt alleen geproduceerd 
bij het opnemen van de eerste frase. Als 
u het gidsgeluid niet wilt horen, zet u de 
schuifregelaar LOOPER van "CLEAR" op 
"PLAY" voordat u deze op "REC" zet.

Voor het gidsgeluid wordt de huidige 
voice gebruikt. Als u de voice wijzigt 
met de schuifregelaars, verandert het 
gidsgeluid ook.

w Speel de frase die u wilt opnemen op het 
keyboard.
Bij het opnemen van de eerste frase begint 
het instrument met opnemen zodra u de 
eerste noot speelt. Op de reface CS kunt 
u in deze situatie de opname alleen starten 
met de Key-on Start-functie. 
Als de opname begint, gaat het "REC"-
lampje branden en gaat het "PLAY"-
lampje knipperen.

eAls u de opname wilt beëindigen, zet 
u de schuifregelaar LOOPER op "PLAY".
De opname wordt gestopt en de 
opgenomen frase wordt afgespeeld als een 
loop. Tijdens het afspelen van de loop 
knippert het "PLAY"-lampje in de maat 
van het tempo. Tijdens het afspelen wordt 
geen gidsgeluid geproduceerd.

OPMERKING
Loopfrasen gaan verloren als dit instrument wordt 
uitgeschakeld.
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De Phrase Looper gebruiken

C
S

3.  Neem een overdub op.
Het opnemen van overdubs begint zodra 
u de schuifregelaar LOOPER op "REC" zet. 
Tijdens het overdubben wordt geen 
gidsgeluid geproduceerd.

q Zet de schuifregelaar LOOPER nogmaals 
op "REC".

w Speel de frase die u wilt overdubben 
op het keyboard, samen met de frase(n) 
die momenteel worden afgespeeld.

eAls u de opname wilt beëindigen, zet 
u de schuifregelaar LOOPER op "PLAY".
De opname wordt gestopt en de 
overgedubde frasen die zijn opgenomen 
worden afgespeeld als een loop.

Indien nodig kunt u het overdubproces 
herhalen.

 Het geluid van loopfrasen 
wijzigen
Met de schuifregelaars van de secties LFO, 
PORTAMENTO, OSC, FILTER, EG en 
EFFECT kunt u het geluid van de 
opgenomen loopfrasen besturen terwijl 
u ze afspeelt. 

 Loopfrasen stoppen
 Onderbreken
Zet de schuifregelaar LOOPER van "PLAY" 
op "PAUSE".
Het geloopte afspelen van de frasen wordt 
onderbroken.
Als u nogmaals naar "PLAY" schakelt, wordt 
het afspelen herstart vanaf de positie waar het 
was onderbroken.

 Stoppen
Zet de schuifregelaar LOOPER van "PLAY" 
op "STOP".
Het geloopte afspelen van de frasen wordt 
gestopt.
Als u nogmaals naar "PLAY" schakelt, start 
het opnemen vanaf het begin van de frasen.

OPMERKING
• Als u 2000 noten hebt bereikt, worden er 

geen extra evenementen meer opgenomen 
als de schuifregelaar LOOPER op "REC" 
is gezet.

• Als u de maximale polyfonie hebt 
overschreden, worden de oudere noten 
overschreven door nieuwere noten 
(de nieuwste noten hebben voorrang).
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q Ingebouwde luidsprekers
Voor het uitvoeren van de geluiden van het 
instrument. Als u niet wilt dat er geluid wordt 
uitgevoerd via deze luidsprekers, schakelt 
u het instrument in (pagina 8) terwijl u de 
D2-toets op het keyboard ingedrukt houdt. 
Zie pagina 41 voor details.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de 
ingebouwde luidsprekers als er een 
hoofdtelefoon is aangesloten.
U kunt ook op de knop [FUNCTION drukken 
om het scherm System Settings op te roepen 
en vervolgens de instelling voor Speaker 
Output wijzigen.

w [PITCH BEND]-hendel
Hiermee kunt u de toonhoogte van het 
instrument soepel variëren. De toonhoogte 
wordt hoger als u de hendel omhoog beweegt 
en lager als u de hendel omlaag beweegt. 
U kunt de toonhoogte instellen voor 
afzonderlijke voices.
Door te wisselen in de richting waarin de 
toonhoogte van de noten wordt veranderd 
met de [PITCH BEND]-hendel, kunt 
u gitaarachtige bendeffecten produceren 
als u de reface DX als keytar bespeelt. 
Als u het pitchbendbereik omkeert, wordt 
de toonhoogte hoger als u de hendel omlaag 
beweegt en lager als u de hendel omhoog 
beweegt.
Op de reface DX kunt u toonhoogte-
instellingen wijzigen met de knop 
[FUNCTION].

e [VOLUME]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het totaalvolume van 
het instrument aanpassen. Als u de 
schuifregelaar omhoog beweegt, wordt het 
geluid dat via de ingebouwde luidsprekers, 
de OUTPUT [R]/[L/MONO]-aansluitingen 
en de [PHONES]-aansluiting wordt 
uitgevoerd, harder.

r [OCTAVE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het bereik van de noten 
van het keyboard verschuiven in eenheden 
van 1 octaaf. Bij de instelling "+" wordt 
bijvoorbeeld de noot C4 geproduceerd als u 
C3 speelt op het keyboard (zie de afbeelding 
hierboven). De beschikbare instellingen zijn 
"++" (2 octaven omhoog), "+" (1 octaaf 
omhoog), "0" (geen verandering in de 
toonhoogte), "-" (1 octaaf omlaag) en "--" 
(2 octaven omlaag).

tDATA ENTRY-sectie

t-1. Aanraakschuifregelaars of 
-schakelaars

Met deze vier aanraakgevoelige gebieden, 
die functioneren als schuifregelaars of 
schakelaars, kunt u waarden aanpassen en 
instellingen wijzigen door over de gebieden 
te vegen, erop te tikken of door te tikken 
en vast te houden. In het scherm aan de 
rechterkant ziet u welke parameters kunnen 
worden ingesteld. Dankzij multi-touch-
ondersteuning kunt u vier schuifregelaars 
tegelijk besturen

q

t-1 t-2

w e r t

C3C2

reface DX
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D
X

 Basisbediening

q

y-2 y-4

y-3y-1

u-1

y u i o !0 !1

u-3u-2

C4 C5

Vegen

"Vegen" betekent dat u kort en snel 
met uw vinger over een schuifknop 
beweegt. Afhankelijk van hoe snel 
u veegt, wordt de waarde die 
overeenkomt met de schuifregelaar 
met een kleine of grote hoeveelheid 
gewijzigd
Wij raden u aan om te vegen met 
uw wijsvinger.

Omhoog vegen

Omlaag vegen

Tap

Tikken 

en vast-

houden

"Tikken" betekent dat u de 
schuifregelaar één keer kort 
aanraakt en weer loslaat. Als u niet 
loslaat na het tikken (tikken en 
vasthouden), blijft de waarde die 
overeenkom met de schuifregelaar, 
veranderen totdat u loslaat. (Auto 
Repeat function)

Tik op de 
bovenkant

Tik op de 
bovenkant 
en houd vast

Tik op de 
onderkant

Tik op de 
onderkant en 
houd vast

Tik op een 
schakelaar 
om deze te 
bedienen.
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t-2. Display
Voor het weergeven van instellingen.
Het scherm zelf is niet aanraakgevoelig.
Als een instellingenscherm meerdere 
pagina's heeft, worden die aangegeven 
als " " (pagina 1 van 4 pagina's).

yFM-sectie
Hiermee kunt u het geluid wijzigen door 
enkele van de meer onderscheidende 
parameters van de FM-toongenerator 
aan te passen.
Als u op een knop in de FM-sectie drukt, 
gaat deze branden om aan te geven dat het 
overeenkomstige item kan worden ingesteld. 
Vervolgens kunt u met de DATA ENTRY-
schuifregelaars de instellingen van 
afzonderlijke parameters wijzigen.

Type Instellingen Gebruiksmodus

Waarden

Veeg omhoog om de 
waarde te verhogen; 
veeg omlaag om 
deze te verlagen. 
Veeg snel om de 
waarde met een grote 
hoeveelheid te 
veranderen; veeg 
langzaam om de 
waarde met een 
kleine hoeveelheid 
te veranderen.
Tik op " " of " " 
om de waarde te 
wijzigen in stappen 
van één.

Houd " " of " " 
ingedrukt om de 
waarde doorlopend 
te wijzigen.

Aan en uit

Typeselec-
tie

Tik op " " om te 
schakelen tussen aan 
en uit of om naar een 
ander type te 
schakelen enz.

Als u een schuifregelaar 
bedient,

wordt de verandering 
weergegeven op het scherm. De FM-toongenerator

FM staat voor "frequency modulation" 
(frequentiemodulatie). Dit type 
toongenerator moduleert de frequentie van 
de fundamentele golfvorm van een geluid 
met een andere golfvorm om zo een volledig 
andere golfvorm te produceren. Golfvormen 
worden gegenereerd door "operators", 
waarvan de reface DX er vier heeft. 
Een operator die een fundamentele golfvorm 
genereert, is een "draaggolf", en een 
operator die deze golfvormen moduleert, is 
een "modulator". Elke van de vier operators 
kan worden gebruikt als een draaggolf of als 
een modulator. Door de manier waarop 
operators worden gecombineerd te wijzigen 
en verder te moduleren met andere 
elementen, zoals niveaus en enveloppes, 
kunt u geluiden op een zeer complexe 
manier veranderen.

Geluids-
weergaveDraaggolf

Modulator

Golfvorm die 
moet worden 
gemoduleerd

Gemoduleerde 
golfvorm

Als het volume van 
de modulator hoger 
wordt, verandert de 
golfvorm van de 
draaggolf.

*: De golfvorm van de 
draaggolf wordt niet 
beïnvloed als het 
volume 0 is.

Modulerende 
golfvorm
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y-1. [FREQ] (frequency)-knop
Hiermee kunt u het scherm Operator 
Frequency Settings weergeven. Als u veegt 
met minimaal een bepaalde snelheid, 
verandert de instelling in de dichtstbijzijnde 
geheel-getalwaarde. Als de huidige instelling 
bijvoorbeeld 9,29 is en u snel omhoog veegt, 
verandert de waarde in 10,00.

U kunt frequenties opgeven als een 
verhouding of als een vaste frequentie. 
Raadpleeg de "Naslaggids" (een digitale 
handleiding) voor meer informatie over 
de instellingsprocedure.

y-2. [ALGO] (Algorithm)-knop
Hiermee kunt u het scherm Algorithm 
Setting weergeven. In dit scherm kunt 
u opgeven hoe de vier operators moeten 
worden gecombineerd. Er zijn in totaal 
12 algoritmen beschikbaar.

y-3. [LEVEL]-knop
Hiermee kunt u het scherm Operator Level 
Settings weergeven. In dit scherm kunt 
u het volume (voor draaggolven) of de mate 
waarin de overeenkomstige draaggolf wordt 
gemoduleerd (voor modulators) aanpassen.

y-4. [FB] (Feedback)-knop
Hiermee kunt u het scherm Feedback 
Settings weergeven. U kunt golfvormen 
veranderen door een gedeelte van het signaal 
dat door een operator wordt gegeneerd terug 
te voeden via die operator.
Met de reface DX kunt u feedbackniveaus 
instellen voor elk van de operators. Als 
u bijvoorbeeld Algorithm No. 8 selecteert 
en feedback toepast op alle operators, 
is de signaalflow als volgt.

Als u de schuifregelaar omhoog zet vanuit 
de centrale positie, wordt het feedbacktype 
zaagtand ( ) en wordt het feedbackniveau 
hoger. De golfvorm vervormt daardoor van 
een sinus in een zaagtandvorm, en op het 
maximale niveau verandert de golfvorm 
volledig in een zaagtandgolf. Als u de 
schuifregelaar omlaag zet vanuit de centrale 
positie, wordt het feedbacktype blok ( ) 
en wordt het feedbackniveau hoger. 
De golfvorm vervormt daardoor van een 
sinus in een blokvorm, en op het maximale 
niveau verandert de golfvorm volledig in 
een blokgolf. In de centrale positie is het 
feedbackniveau "0". Daarbij is er geen 
feedback van het signaal en wordt een 
sinusgolf geproduceerd.

LET OP
Ga extra zorgvuldig te werk als u een lage 

draaggolffrequentie instelt in de modus 

FIXED, omdat hierdoor de luidsprekers 

beschadigd kunnen raken.

Draaggolf (blokgolf) Modulators (ring)

Algoritmenummer Draaggolf (blokgolf)

2

1

4

3

Feedbackniveau
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uVOICE SELECT/EDIT-sectie
Hiermee kunt u in totaal 32 voices 
oproepen door banknummers (1 tot 4) en 
voicenummers (1 tot 8) te wijzigen.

u-1. [BANK]-knop
Hiermee kunt u het banknummer wijzigen. 
Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt het 
nummer hoger. Na het nummer 4 gaat u weer 
terug naar 1.

u-3. [1]–[8]-knoppen
Hiermee kunt u een van de acht voices uit de 
geselecteerde bank selecteren.

u-2. [EDIT]-knop
Hiermee kunt u de bewerkingsmodus voor 
de geselecteerde voice activeren. In deze 
modus kunt u geluiden bewerken door het 
EG-niveau, LFO en andere parameters in 
te stellen vanuit gebied u-3.

u-3. [OP1]–[OP4]-, [EG level]-, 
[EG rate]-, [LFO]- en [Pitch EG]-
knoppen

[OP1]–[OP4]: Hiermee kunt u het 
instellingenscherm voor de desbetreffende 
operator weergeven. Door herhaaldelijk op 
deze knoppen te drukken, bladert u door de 
verschillende pagina's van het scherm.

[EG level]: Hiermee kunt u het scherm EG 
Level Settings voor operators weergeven. 
Door herhaaldelijk op deze knop te 
drukken, bladert u door de vier operators.

[EG rate]: Hiermee kunt u het scherm EG 
Rate Settings weergeven. Door 
herhaaldelijk op deze knop te drukken, 
bladert u door de vier operators.

[LFO]: Hiermee kunt u het scherm LFO 
Settings weergeven. Door herhaaldelijk 
op deze knop te drukken, bladert u door 
de verschillende pagina's van het scherm.

[Pitch EG]: Hiermee kunt u het scherm Pitch 
EG Settings weergeven. Door 
herhaaldelijk op deze knop te drukken, 
bladert u door de verschillende pagina's 
van het scherm.

Voor meer informatie over de knop [EDIT] 
(u-2) en de knoppen [OP1] tot [Pitch EG] 
(u-3) raadpleegt u de "Naslaggids" 
(een digitale handleiding).OPMERKING

Als u het scherm Job opent door op de knop 
[FUNCTION] te drukken en vervolgens Voice 
Initialize uitvoert, kunt u het bewerken starten 
met parameters die zo zijn ingesteld dat een 
sinusgolf wordt geproduceerd. 

Banknummer (1–4) Voicenummer (1–8)
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i [FUNCTION]-knop
Als u op deze knop drukt, gaat het lampje van 
de knop branden en wordt de functiemodus 
geactiveerd. In deze toestand kunt 
u herhaaldelijk op de knop drukken om door 
de verschillende pagina's van de modus te 
bladeren. Als u op een andere knop drukt, gaat 
het lampje uit en wordt de functiemodus van 
het instrument afgesloten. In de functiemodus 
kunt u de Voice Parameter-, MIDI-, System- 
en Job-parameters instellen.

 Pagina 1: Het scherm Voice 
Parameter Settings

Hiermee kunt u de manier instellen waarop 
geluiden worden geproduceerd voor elke voice.
Als u een voice opslaat met de knop [STORE], 
worden de voiceparameterinstellingen ook 
opgeslagen.

 Pagina 2: Het scherm MIDI 
Settings

TP 
(Transpose)

-24–
+24

Hiermee past u de 
toonhoogte aan in 
stappen van een 
halve noot.

MONO/
POLY

(MONO/
POLY)

POLY
Hiermee zet u de 
voice in de modus 
Polyphonic (polyfoon).

MONO-
FULL
(MONO-
FULL)

Hiermee zet u de 
voice in de modus 
Monophonic 
(monofoon).
Portamento wordt op 
alle noten toegepast.

MONO-
LGATO 
(Mono-
Legato)

Hiermee zet u de 
voice in de modus 
Monophonic 
(monofoon).
Portamento wordt 
alleen toegepast 
op noten die legato 
worden gespeeld.

PORTA
(Portamento 

Time)
0–127 Hiermee stelt u de 

portamentotijd in.

PB
(Pitch Bend 

Range)

-24–
+24

Hiermee stelt u het 
pitchbendbereik in 
instappen van een 
halve noot.

TR CH
(MIDI 

transmit 
channel)

1–16, 
off

Hiermee stelt u het 
MIDI-zendkanaal in.
Als deze parameter 
is ingesteld op "off", 
worden er geen 
gegevens verzonden.

RV CH
(MIDI 

receive 
channel)

All, 
1–16

Hiermee stelt u het 
MIDI-ontvangstkanaal 
in.
Als deze parameter is 
ingesteld op 
"ALL", worden 
gegevens ontvangen 
op alle kanalen.

CONTROL 
(Control)

ON, off

Hiermee stelt u in 
of MIDI Control 
(MIDI-besturing) moet 
worden gebruikt.
Er worden MIDI 
Control Change-
berichten die specifiek 
zijn voor de reface 
verzonden als er een 
instelling wordt 
gewijzigd in de 
FM-sectie (knoppen 
[FREQ], [LEVEL], 
[ALGO] en [FB]) 
terwijl MIDI Control 
is ingeschakeld. 
Als deze berichten 
worden ontvangen, 
worden de 
instellingen in 
de FM-sectie 
dienovereenkomstig 
gewijzigd.

LOCAL
(Local 

Control)
ON, off

Hiermee schakelt 
u Local Control 
(lokale besturing) in 
of uit.
Als deze parameter 
is ingesteld op "off", 
zijn de interne 
toongenerator en 
het keyboard van de 
reface van elkaar 
losgekoppeld; als de 
parameter is ingesteld 
op "ON", zijn ze 
gekoppeld.
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 Pagina 3: Het scherm System 
Settings

 Pagina 4: Het scherm Job

o [EFFECT]-knop
Hiermee kunt u het scherm Effect Settings 
weergeven. Op dit scherm kunnen twee 
verschillende Insert Effects worden 
geconfigureerd. Elke keer dat u op de knop 
drukt terwijl het scherm Effect Settings wordt 
weergegeven, schakelt het scherm tussen de 
parameters Effect 1 en Effect 2.

Voorbeeld: Het scherm Effect 1 
Settings

Als u een effecttype selecteert met de 
schakelaar aan de linkerkant, worden de 
bewerkbare parameters voor dat effect aan 
de rechterkant van het scherm weergegeven. 
Veeg over of tik op de schuifregelaars van de 
parameters om de instellingen te wijzigen.

 Effecttypen

AUTO
P.OFF
(Auto 

Power-Off)

ON, off

Hiermee activeert of 
deactiveert u de 
automatische 
uitschakelfunctie.

SP
(Speaker 
Output)

ON, off

Hiermee stelt u in of er 
geluid moet worden 
uitgevoerd uit de 
luidsprekers.

SUSTAIN
(Sustain)

FC3, 
FC4/5

Hiermee stelt u in welk 
type sustainpedaal is 
aangesloten op het 
instrument.
Als u een pedaal 
gebruikt die 
halfdemperwerking 
ondersteunt, stelt 
u deze parameter in 
op "FC3".

CONTRAST
(Contrast)

0–63
Hiermee past u het 
contrast van de display 
van het instrument aan.

EDIT RECAL
(Edit Recall)

Hiermee stelt u de 
momenteel geselecteerde 
voice weer in op de meest 
recente bewerkte toestand. 
Dit kan nodig zijn als u tijdens 
het bewerken naar een 
andere voice bent gegaan.

VOICE INIT
(Voice 

Initialize)

Hiermee stelt u de 
geselecteerde voice in 
op de standaardtoestand 
(een sinusgolf). 

VOICE RECALL
(Voice Recall)

Hiermee stelt u de 
momenteel geselecteerde 
voice weer in op de 
standaardfabrieksinstellingen.

FCTRY RESET
(Factory Reset)

Hiermee stelt u alle 
parameters van het 
instrument weer in op de 
standaardfabrieksinstellingen.

THRU
Er worden geen effecten 
toegepast.

DIST
Er wordt vervorming toegepast. 
DRIVE en TONE kunnen 
worden aangepast.

T.WAH
Er wordt Touch Wah toegepast. 
SENS en REZ kunnen worden 
aangepast.

CHO
Er wordt chorus toegepast. 
DEPTH en RATE kunnen 
worden aangepast.

FLA
Er wordt een flanger toegepast. 
DEPTH en RATE kunnen 
worden aangepast.

PHA
Er wordt een phaser toegepast. 
DEPTH en RATE kunnen 
worden aangepast.

DLY
Er wordt vertraging toegepast. 
DEPTH en TIME kunnen 
worden aangepast.

REV
Er wordt reverb toegepast. 
DEPTH en TIME kunnen 
worden aangepast.

Schakelaar Schuifregelaars
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Functies van componenten op het voorpaneel

D
X

!0 [STORE]-knop
Hiermee kunt u het scherm Store Settings 
weergeven. In dit scherm kunt u opgeven waar 
instellingen moeten worden opgeslagen en 
kunt u ze opslaan met een naam. Als u een 
voice opslaat, wordt de preset-voice in de 
geselecteerde locatie overschreven. Als u de 
preset-voice wilt herstellen, voert u Voice 
Recall (pagina 22) of Factory Reset (pagina 22 
of 40) uit. 

Als u op deze knop drukt, wordt het scherm 
Store weergegeven.

 Het scherm Store

 Het scherm Store Name

!1 [LOOPER]-knop
Hiermee kunt u het scherm Phrase Looper 
weergeven. In dit scherm kunt u de MIDI-
looper bedienen voor het opnemen, 
overdubben en afspelen van loopfrasen. 
Via deze sectie kunt u frasen die maximaal 
2000 noten of tien minuten bij 120 BPM 
bevatten, tijdelijk opnemen.

name
Hiermee schakelt u naar het 
scherm Store Name

STORE 
TO

Bank 
1-1 tot 
4-8

Hiermee stelt u in waar de 
huidige voice moet worden 
opgeslagen.

CHECK

Gebruik dit als u de voice wilt 
beluisteren die zich in de 
geselecteerde opslaglocatie 
bevindt.
Tik op de schakelaar om te 
schakelen tussen  en 

.

: Als u het keyboard 
bespeelt, hoort u de voice 
die u hebt geselecteerd 
voor opslag.

: Als u het keyboard 
bespeelt, hoort u de voice die 
is opgeslagen in de locatie 
die u hebt geselecteerd met 
"STORE TO BANK".

OPMERKING
U kunt deze instelling ook 
uitvoeren met de knop [BANK] 
en de knoppen [1]–[8].

STORE

Gebruik dit om voices op te 
slaan. Als u op de schakelaar 
tikt, wordt een bevestigings-
bericht weergegeven op het 
scherm.

Tik op de schakelaar "YES" 
om de voice op te slaan. 
Tik op de schakelaar "NO" 
om terug te keren naar het 
scherm Store zonder 
gegevens op te slaan.

store
Hiermee schakelt u terug 
naar het scherm Store.

 Hiermee verplaatst u de 
cursor naar links.

ABC

Hoofdletters 
en kleine 
letters en 
symbolen

Tik op de schakelaar om 
het scherm Name Input 
weer te geven.

In dit scherm kunt u een 
nieuwe voicenaam 
invoeren door op de 
schuifregelaar te vegen 
en tikken om letters en 
symbolen te selecteren.

 Hiermee verplaatst u de 
cursor naar rechts.
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De Phrase Looper gebruiken
U kunt de Phrase Looper gebruiken voor het opnemen en afspelen van loopfrasen. 
Met deze functie kunt u overdubben en zo meerdere frasen over elkaar heen 
opnemen. U kunt er ook voor kiezen het afspelen te loopen en zo de opgenomen 
frasen steeds opnieuw te herhalen. Met de Phrase Looper op de reface DX kunt 
u het tempo van opgenomen loopfrasen wijzigen en het geluid besturen met de 
secties FM en VOICE SELECT/EDIT.

Druk op de knop [LOOPER] als u de Phrase Looper wilt gebruiken.

Spelen met de Phrase 
Looper

Met de Phrase Looper kunt u tot aan 2000 noten 
of tien minuten opnemen bij 120 BPM.

Een nieuwe 
loopfraseopname starten

1. Start de Phrase Looper.
qDruk op de knop [LOOPER].

Het scherm Phrase Looper wordt weerge-
geven.

U kunt het gidsgeluid in- en uitschakelen 
door op de schakelaar "GUIDE" te tikken.

2. Neem de eerste frase op.
q Tik op de schakelaar "REC" vanuit de 

DATA ENTRY-sectie.

De Phrase Looper wordt ingesteld 
op Recording Standby. Er wordt een 
gidsgeluid geproduceerd en de 
schuifregelaar en de knop [LOOPER] 
knipperen, in de maat van het tempo.  

Voor het gidsgeluid wordt de huidige 
voice gebruikt. Als u de voice wijzigt met 
de schuifregelaars of knoppen, verandert 
het gidsgeluid ook.
U kunt het tempo aanpassen met de 
schuifregelaar [TEMPO].

w Speel een frase op het keyboard.
Bij het opnemen van de eerste frase 
begint de Key-on-Start-functie van het 
instrument met opnemen zodra u de eerste 
noot speelt. Als u aan het begin van de 
frase stilte wilt opnemen, kunt u de 
opname starten door op "REC START" 
te tikken voordat u het keyboard gaat 
bespelen.
Tijdens de opname knipperen de 
schuifregelaar en de knop [LOOPER] 
in de maat van het tempo, en loopt het 
totale aantal tellen op het scherm op.

eAls u de opname wilt beëindigen, tikt u op 
"REC STOP".

OPMERKING
Loopfrasen gaan verloren als dit instrument wordt 
uitgeschakeld.
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De Phrase Looper gebruiken

D
X

De opname wordt gestopt en de 
opgenomen frase wordt afgespeeld als 
een loop. Tijdens het afspelen wordt 
geen gidsgeluid geproduceerd.
Tijdens het afspelen van de loop knipperen 
de schuifregelaar en de knop [LOOPER] 
in de maat van het tempo, en worden de 
huidige tel en het totale aantal opgenomen 
tellen weergegeven op het scherm. 
Bovendien kunt u tijdens het afspelen van 
de loop via de positie-indicator bovenaan 
in de display de huidige positie 
controleren.

3. Neem een overdub op.
Het opnemen van overdubs begint zodra u op 
"REC" tikt. Tijdens het overdubben wordt 
geen gidsgeluid geproduceerd.

q Tik op "REC" of "REC START".
w Speel de frase die u wilt overdubben op 

het keyboard, samen met de frase(n) die 
momenteel worden afgespeeld.

eAls u de opname wilt beëindigen, tikt 
u op "REC STOP".
De opname wordt gestopt en de 
opgenomen, overgedubde frasen 
worden afgespeeld als een loop.

Indien nodig kunt u het overdubproces 
herhalen.

 Het geluid van loopfrasen 
wijzigen
Via de secties FM en VOICE SELECT/
EDIT kunt u het geluid van de opgenomen 
loopfrasen besturen terwijl u ze afspeelt. 
Ongeacht het scherm dat wordt weergegeven, 
blijft de knop [LOOPER] knipperen tijdens 
het loop-afspelen.

 Loopfrasen stoppen
 Stoppen
Tik op de schakelaar "STOP".
Het geloopte afspelen van de frasen 
wordt gestopt.

Als u een onderbroken frase opnieuw wilt 
starten, tikt u op de schakelaar "PLAY".
Als u opgenomen frasen afspeelt als een 
loop, wordt bij het begin begonnen.

Loopfrasen verwijderen

U kunt opgenomen loopfrasen verwijderen door 
op de schakelaar "CLEAR" te tikken nadat u het 
afspelen van loopfrasen hebt gestopt. 

Hiermee worden alle opgenomen loopfrasen 
verwijderd.

OPMERKING
Als u het afspelen van de eerste frase stopt, 
wordt de Phrase Looper op Recording Standby 
gezet. Als u in die toestand op "REC START" tikt, 
begint de Key-on-Start-functie met opnemen.

OPMERKING
• Als u 2000 events hebt bereikt, wordt het 

bericht "Looper Memory Full" weergegeven 
op het scherm en worden er geen events 
meer opgenomen als u op "REC" tikt.

• Als u de maximale polyfonie hebt 
overschreden, worden de oudere noten 
overschreven door nieuwere noten 
(de nieuwste noten hebben voorrang).

Voortgangsindicator
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Functies van componenten op het voorpaneel

q Ingebouwde luidsprekers
Voor het uitvoeren van de geluiden van het 
instrument. Als u niet wilt dat er geluid wordt 
uitgevoerd via deze luidsprekers, schakelt 
u het instrument in terwijl u de D2-toets op 
het keyboard ingedrukt houdt. Zie pagina 41 
voor details.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via 
de ingebouwde luidsprekers als er een 
hoofdtelefoon is aangesloten.

w [VOL] (Volume)-schuifregelaar
Hiermee kunt u het totaalvolume 
van het instrument aanpassen. Als u de 
schuifregelaar omhoog beweegt, wordt het 
geluid dat via de ingebouwde luidsprekers, 
de OUTPUT [R]/[L/MONO]-aansluitingen 
en de [PHONES]-aansluiting wordt 
uitgevoerd, harder.

e [OCT] (Octave)-schuifregelaar
Hiermee kunt u het keyboard transponeren in 
eenheden van 1 octaaf. Bij de instelling "+" 
wordt bijvoorbeeld de noot C4 geproduceerd 
als u C3 speelt op het keyboard (zie de 
afbeelding hierboven). De beschikbare 
instellingen zijn "++" (2 octaven omhoog), 
"+" (1 octaaf omhoog), "OCT" (geen 
verandering in de toonhoogte), "-" (1 octaaf 
omlaag) en "--" (2 octaven omlaag).

r [TYPE]-knop
Hiermee kunt u verschillende voicetypen 
selecteren.

q w e r t
y

y-3y-1y-2y-4

C3C2

RdI

Hiermee stelt u een onderscheidende 
elektrische-pianovoice uit het begin van 
de jaren 70 in. Dit type elektrische piano 
wordt gekenmerkt door een donker, 
zwaar geluid met sustainnoten. Het 
geluid, dat in de jaren 70 veel werd 
gebruikt in jazz, R&B en soul, klinkt 
vooral erg goed als het wordt 
gecombineerd met het phasereffect.

RdII

Hiermee stelt u een onderscheidende 
elektrische-pianovoice uit het einde van 
de jaren 70 in. In vergelijking met de Rdl 
heeft deze voice een karakteristiek 
helder, hifi-geluid. Het geluid, dat vooral 
werd gebruikt inde popballads en 
fusionmuziek van de jaren 80, klinkt 
vooral erg goed als het wordt 
gecombineerd met het chorus- 
of phasereffect.

Wr

Hiermee stelt u een onderscheidende 
elektrische-pianovoice in die beroemd 
werd in het einde van de jaren 60. 
Dit type elektrische piano valt op door de 
zachte attack en het snelle wegsterven 
van platte metalen snaren. Het geluid, 
dat vaak wordt gebruikt met een tremolo-
effect, werd veel gebruikt in de pop, 
R&B en soul van de jaren 70.

reface CP
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Functies van componenten op het voorpaneel

C
P

t [DRIVE]-knop
Hiermee kunt u het geluid vervormen, 
waarbij het effect van een gitaarversterker 
of een oude radio wordt gereproduceerd. 

Als u kloksgewijs aan de knop draait, wordt 
de mate van vervorming groter en wordt een 
helderdere toon geproduceerd. Als de knop 
zo ver mogelijk tegen de klok in is gedraaid, 
wordt er geen effect toegepast op het geluid.

yTREMOLO/WAH
De reface CP heeft vier Insert Effects die 
zijn geordend in reeksen. In de TREMOLO/
WAH-sectie kunt u een tremolo- of wah-
effect toevoegen.

 TREMOLO
Hiermee moduleert u het volume cyclisch.

Als [TYPE] is ingesteld op Rdl, 
Rdll of CP:
Het geluid wordt cyclisch links en rechts in 
stereo gepand.

Als [TYPE] is ingesteld Wr, 
Clv of Toy:
Het volume wordt cyclisch omhoog en 
omlaag gepand.

 WAH
Hiermee moduleert u de filterafsnijfrequentie 
op basis van het ingangsvolume. Hierdoor 
wordt een cyclische verandering van de toon 
geproduceerd.

q
u i o

u-3u-1u-2u-4 i-3i-1i-2i-4
o-1

o-2

C4 C5

Clv

Hiermee stelt u de voice in van een 
elektrisch keyboard van het type met 
aangeslagen snaren dat in de jaren 70 op 
het toneel verscheen. Het geluid lijkt op 
dat van een elektrische gitaar en is zeer 
opvallend. Deze voice werkt heel goed 
met een wah-effect en werd vooral 
gebruikt in de funk- en rockmuziek 
van de jaren 70.

Toy

Hiermee stelt u de voice in van een 
vintage speelgoedpiano uit de jaren 70. 
Met deze instelling wordt een heldere, 
golvende toon gecombineerd met het 
kenmerkende luidruchtige keyboard van 
speelgoedpiano's. Hoewel dit type piano 
oorspronkelijk werd ontwikkeld als 
kinderspeelgoed, heeft het recentelijk 
zijn weg naar de popmuziek gevonden, 
dankzij het zeer unieke geluid.

CP

Hiermee stelt u de voice in van de Yamaha 
CP80 elektrische vleugel uit het eind van 
de jaren 70. De CP80 werd gekenmerkt 
door een snelle attack vergelijkbaar met 
de attack die wordt geproduceerd met 
compressie, en ook door de unieke 
harmonische boventonen. Deze voice 
werkt heel goed met een choruseffect en 
werd gebruikt in de pop-, rock-, jazz- en 
fusionmuziek van de jaren 80.
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Functies van componenten op het voorpaneel

y-1. [TREMOLO/WAH]-schakelaar
Hierbij kunt u selecteren of tremolo moet 
worden toegevoegd (omhoog), wah moet 
worden toegevoegd (omlaag) of dat het geluid 
onbeïnvloed moet worden doorgelaten (midden).
Het lampje (y-4) gaat branden als tremolo 
of wah is geselecteerd en gaat uit als het 
geluid onbeïnvloed wordt doorgelaten.

y-2. [DEPTH]-knop
Als u deze knop kloksgewijs draait, vergroot 
u het effect op het geluid.

 Met tremolo

Als [TYPE] is ingesteld op Rdl, 
Rdll of CP:
Hiermee past u de mate aan waarin het 
geluid links en rechts wordt gemoduleerd.

Als [TYPE] is ingesteld Wr, 
Clv of Toy:
Hiermee past u de mate aan waarin het 
volume wordt gemoduleerd.

 Met wah
Hiermee past u de gevoeligheid van de 
wah-filter aan.

y-3. [RATE]-knop
Als u deze knop kloksgewijs draait, vergroot 
u het effect op het geluid.

 Met tremolo
Hiermee past u de snelheid van de 
modulatie aan.

 Met wah
Hiermee past u de offsetwaarde voor 
resonantie aan. Hiermee verandert u het 
karakter van het gemoduleerde geluid.

uCHORUS/PHASER
In deze sectie kunt u een chorus- of 
phasereffect toevoegen.

 CHORUS
Hiermee voegt u rijkheid en diepte toe, zodat 
het klinkt alsof meerdere toongenerators 
tegelijkertijd dezelfde voice uitvoeren. 
Hierdoor klinkt het geluid van de voice 
veel breder.

 PHASER
Hiermee maakt u een zeer onderscheidende 
indrukwekkende, aanzwellende toon, doordat 
de fase van het geluid wordt verschoven en 
weer in het oorspronkelijke signaal wordt 
gemengd.

u-1. [CHORUS/PHASER]-
schakelaar

Hiermee kunt u selecteren of chorus 
moet worden toegevoegd (omhoog), 
het phasereffect moet worden toegevoegd 
(omlaag) of dat het geluid onbeïnvloed moet 
worden doorgelaten. Het lampje (u-4) gaat 
branden als chorus of phaser is geselecteerd 
en gaat uit als het geluid onbeïnvloed wordt 
doorgelaten.

Lichte tremolo Intense tremolo

N
iv

ea
u

Lichte wah Intense wah

N
iv

ea
u

Frequentie Frequentie

Trage tremolo Snelle tremolo

N
iv

ea
u

Karakter van het 
geluid onveranderd

Karakter van het geluid 
aanzienlijk veranderd

Frequentie Frequentie

Resonantie
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Functies van componenten op het voorpaneel

C
P

u-2. [DEPTH]-knop
Hiermee kunt u de mate aanpassen waarin 
het chorus- of phasereffect wordt toegepast. 
Draai de knop kloksgewijs om de diepte 
van het effect te vergroten.

u-3. [SPEED]-knop
Hiermee kunt u de snelheid aanpassen 
waarmee het geluid golft. Draai de knop 
kloksgewijs om de snelheid te verhogen.

iD. DELAY/A. DELAY (Digital Delay / 
Analog Delay)
In deze sectie kunt u digitale of analoge 
vertraging toevoegen aan het geluid.
Bij vertragingseffecten wordt een vertraagde 
versie gegenereerd van het ingangssignaal, 
dat op deze manier kan worden gebruikt voor 
allerlei doeleinden, zoals het toevoegen van 
ruimtelijkheid en volheid aan het geluid.

 D. DELAY (Digital Delay)
In vergelijking met analoge vertraging 
produceert dit effect vertragingsgeluiden die 
een exactere replica van het origineel zijn.

 A.DELAY (Analog Delay)
Simuleert het warme vertragingsgeluid van 
analoge apparatuur.

i-1. [D.DELAY/A.DELAY]-
schakelaar

Zet deze schakelaar met drie standen in de 
bovenste stand voor digitale vertraging, in de 
onderste stand voor analoge vertraging of in 
de middelste stand om het geluid 
onbeïnvloed door te laten gaan.
Het lampje (i-4) gaat branden als digitale of 
analoge vertraging is geselecteerd en gaat uit 
als het geluid onbeïnvloed wordt doorgelaten.

i-2. [DEPTH]-knop
Hiermee kunt u de mate aanpassen waarin 
vertraging wordt toegepast. Draai de knop 
kloksgewijs om de diepte van het effect te 
vergroten.

i-3. [TIME]-knop
Hiermee kunt u de lengte van de vertraging 
aanpassen. Draai de knop kloksgewijs om de 
lengte te vergroten.

oREVERB-sectie
In deze sectie kunt u complexe reverb 
modelleren om een kunstmatig gevoel 
van ruimte te creëren.
Het lampje (o-2) gaat branden als reverb 
wordt toegepast en gaat uit als het geluid 
onbeïnvloed wordt doorgelaten.

o-1. [DEPTH]-knop
Hiermee kunt u de mate aanpassen waarin het 
reverbeffect wordt toegepast. Draai de knop 
kloksgewijs om de diepte van het effect te 
vergroten. Als de knop zo ver mogelijk tegen 
de klok in is gedraaid, wordt er geen effect 
toegepast op het geluid.
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Voorbeelden van voice-instellingen
De volgende instellingen worden aanbevolen voor de reface CP.

Rd I

Perfecte instellingen voor de pop-, soul- en fusionmuziek van de jaren 70. U kunt de DRIVE-instelling 
verhogen om de vervorming te vergroten, de DEPTH-instelling van de phaser relatief hoog zetten op een 
niveau tussen 6 en 7, of de tremolo aanzetten en alle DEPTH- en RATE-instellingen op ongeveer 5 zetten.

Rd II

Deze nat-klinkende instellingen zijn ideaal voor ballads en dergelijke in de stijl van de jaren 80. 
U kunt de DEPTH- en SPEED-instellingen van het choruseffect wijzigen.

Wr

Perfecte instellingen voor het spelen van jaren 70-pop en dergelijke. U kunt wat korte reverb toevoegen 
door A.DELAY in te schakelen en DEPTH in te stellen op ongeveer 5 en TIME op ongeveer 1,5.
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Voorbeelden van voice-instellingen

C
P

Clv

Ideale instellingen voor funk en rock uit de jaren 70. U kunt de DRIVE verhogen voor een vervormd 
gitaarachtig geluid. Het kan soms ook goed klinken als u van wah naar tremolo schakelt en wat 
reverb toepast.

Toy

Eenvoudige instellingen zijn waarschijnlijk het beste voor de speelgoedpiano. U kunt echter proberen 
de DRIVE-instelling te verhogen naar 5 of zelfs 10, voor een vintage, radio-achtig geluid.

CP

Deze instellingen zijn uitstekend voor jaren 80-pop en dergelijke. De chorusinstelling is vrij licht. 
Zo nodig kunt u aanwezigheid in de hogefrequentieband toevoegen door de DRIVE-instelling te 
verhogen naar ongeveer 5. Daarnaast klinkt het soms goed als u D.DELAY inschakelt en DEPTH 
en TIME instelt op 1,5.
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Functies van componenten op het voorpaneel

q Ingebouwde luidsprekers
Voor het uitvoeren van de geluiden van het 
instrument. Als u niet wilt dat er geluid wordt 
uitgevoerd via deze luidsprekers, schakelt 
u het instrument in terwijl u de D2-toets op 
het keyboard ingedrukt houdt. Zie pagina 41 
voor details.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via 
de ingebouwde luidsprekers als er een 
hoofdtelefoon is aangesloten.

w [ROTARY SPEED]-hendel
Hiermee kunt u de snelheid van de roterende 
luidspreker veranderen. Als u de hendel 
omhoog of omlaag zet, verandert u de 
instelling in "FAST" (snel roteren), "SLOW" 
(langzaam roteren), "STOP" (niet roteren) of 
"OFF" (geen effect toegepast).

Voorbeelden:

Schakelen van "SLOW" naar "FAST": 
Eén keer omhoog.

Schakelen van "SLOW" naar "OFF": 
Twee keer omlaag.

e [VOLUME]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het totaalvolume 
van het instrument aanpassen. Als u de 
schuifregelaar omhoog beweegt, wordt het 
geluid dat via de ingebouwde luidsprekers, 
de OUTPUT [R]/[L/MONO]-aansluitingen 
en de [PHONES]-aansluiting wordt 
uitgevoerd, harder.

r [OCTAVE]-schuifregelaar
Hiermee kunt u het keyboard transponeren in 
eenheden van 1 octaaf. Bij de instelling "+" 
wordt bijvoorbeeld de noot C4 geproduceerd 
als u C3 speelt op het keyboard (zie de 
afbeelding hierboven). De beschikbare 
instellingen zijn "++" (2 octaven omhoog), 
"+" (1 octaaf omhoog), "0" (geen verandering 
in de toonhoogte), "-" (1 octaaf omlaag) en 
"--" (2 octaven omlaag).

q
w e r t y

y-1 y-2 y-3 y-4 y-5 y-6

C3C2

reface YC
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Functies van componenten op het voorpaneel

Y
C

t [WAVE]-knop
Hiermee kunt u het type orgelvoice selecteren.

yFOOTAGE-sectie
Verplaats de schuifregelaars omlaag op 
dezelfde manier als bij vintage orgels. U kunt 
elk van deze schuifregelaars verschuiven om 
de samenstellende elementen van het geluid 
te veranderen en zo de gewenste orgeltoon 
te maken.

q
iu o

y-7 y-8 y-9 u-1 u-2 i-1 i-2 i-3
o-1

o-2

C4 C5

H

Hiermee stelt u het onderscheidende geluid 
van een elektrisch orgel uit de jaren 60 in, 
dat wordt gekenmerkt door sinusachtige 
golfvormen die eenvoudig maar warm zijn. 
Dit geluid werd gebruikt in veel 
muziekstijlen, zoals rock, pop en jazz.

V

Hiermee stelt u het geluid in van een 
transistororgel uit de jaren 60. Met 
harmonische inhoud die heel dicht bij 
die van een blokgolf ligt, is dit geluid 
herkenbaar aan de zeer aanwezige tonen. 
Dit type orgel werd vaak gebruikt in 
psychedelische rock en ska.

F

Hiermee stelt u het geluid in van een 
transistororgel uit de jaren 60. Dit orgel is 
te herkennen aan een dik geluid, met een 
zaagtandcomponent waarvan het volume 
is versterkt. Het orgel werd gebruikt in de 
popmuziek van de jaren 60 en de 
alternatieve pop van de jaren 90.

A

Hiermee stelt u het geluid in van een 
transistororgel dat in de jaren 70 in Japan 
werd gemaakt. Dit orgel was herkenbaar 
aan een helder geluid, vergelijkbaar met 
dat van de zaagtandgolfvormen van een 
synthesizer.

Y

Hiermee stelt u het geluid in van een 
Yamaha-transistororgel die werd 
uitgebracht in 1972. Met harmonische 
inhoud die heel dicht bij die van een 
blokgolf ligt, werd dit orgel gekenmerkt 
door zeer aanwezige tonen in het hoge 
bereik en extreme crushing van het 
geluid als de vervorming werd vergroot.

OPMERKING
Als alle FOOTAGE-schuifregelaars helemaal 
omhoog staan, wordt er geen orgelgeluid 
geproduceerd.

Minimum Maximum
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Functies van componenten op het voorpaneel

Door het verschuiven van de schuifregelaars 
worden de volgende tonen geproduceerd. 

*: Als de schuifregelaar [OCTAVE] omlaag 
wordt geschoven, is de 16' toon mogelijk 
te zacht voor de ingebouwde luidsprekers.

uVIBRATO/CHORUS-sectie
In deze sectie kunt u een golfeffect toepassen 
op het geluid.

u-1. [VIBRATO/CHORUS]-
schakelaar

Hiermee kunt u schakelen tussen vibrato en 
chorus om verschillende golfeffecten toe te 
passen. Druk de kant in die overeenkomt met 
het effect dat u wilt gebruiken.

u-2. [DEPTH]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de mate aanpassen waarin 
vibrato of chorus wordt toegepast. Als u deze 
schuifregelaar helemaal omlaag zet, schakelt 
u het vibrato- of choruseffect uit.

iPERCUSSION-sectie
Als dit is ingeschakeld, kunt u een accent 
toepassen op het attackgedeelte van het 
geluid. Als alle FOOTAGE-volumes nul 
zijn (dus als de schuifregelaars helemaal 
omhoog zijn geschoven), worden alleen 
deze percussiegeluiden geproduceerd.
Met de instellingen "A" en "B" wijzigt 
u de toonhoogte van de percussie.

i-1. [ON/OFF]-schakelaar
Hiermee kunt u de percussiegeluiden in- en 
uitschakelen. Als de uit-kant is ingedrukt, 
worden er geen percussiegeluiden 
geproduceerd.

i-2. [TYPE]-schakelaar
Hiermee kunt u het toonhoogtetype voor de 
percussie veranderen. Druk de kant voor 
Type A of Type B in.

i-3. [LENGTH]-schuifregelaar
Hiermee kunt u de lengte van de release van 
de percussiegeluiden aanpassen.

oEFFECT-sectie
Hiermee kunt u effecten toepassen. Als de 
schuifregelaars helemaal omlaag staan, 
worden er geen effecten toegepast.

o-1. [DIST]-schuifregelaar
Hiermee kunt u vervorming toepassen.

o-2. [REVERB]-schuifregelaar
Hiermee kunt u reverb toepassen.

Schuifre-

gelaars
Klank

y-1 16’ 8 schaalgraden lager

y-2 5 1/3’ 5 schaalgraden hoger 

y-3 8’ Basistoon

y-4 4’ 8 schaalgraden hoger

y-5 2 2/3’ 12 schaalgraden hoger

y-6 2’ 15 schaalgraden hoger

y-7 1 3/5’ 17 schaalgraden hoger

y-8 1 1/3’ 19 schaalgraden hoger

y-9 1’ 22 schaalgraden hoger

y-1 y-2 y-3 y-4 y-5 y-6 y-7 y-8 y-9

OPMERKING
Ongeacht de positie van de schuifregelaar 
produceert FOOTAGE [1’] geen orgeltonen 
als de knop WAVE is ingesteld op "H" and 
PERCUSSION is ingeschakeld. Als noten legato 
worden gespeeld met het orgel van het H-type, 
sterft het volume van het percussiegeluid 
bovendien weg over die noten.



35reface CS/DX/CP/YC Gebruikershandleiding

Y
C

Voorbeelden van voice-instellingen
De volgende instellingen worden aanbevolen voor de reface YC.

H Type 1

Deze instellingen kunnen worden gebruikt voor rock, jazz en veel andere muzieksoorten. U kunt de 
schuifregelaar [4’] omhoog schuiven voor een geraffineerder geluid, of elk van de schuifregelaars [2 2/3’], 
[2’], [1 3/5’], [1 1/3’] en [1’] omlaag schuiven voor een helderder geluid dat karakteristiek is voor 
rockmuziek. Probeer de roteersnelheden SLOW en FAST uit en voeg vervorming en reverb naar smaak toe.

H Type 2

Instellingen als deze worden vaak gebruikt voor bossa nova en reggae. Een kenmerkende eigenschap 
van dit geluid is dat het orgel van het H-type geen [1’]-tonen produceert als percussie is ingeschakeld. 
Door tijdens het spelen percussie in en uit te schakelen, kunt u op een unieke manier de [1’]-tonen 
toevoegen en verwijderen.

V Type

Deze instellingen zijn ideaal voor psychedelische rock en dergelijke. Verhoog de DIST-instelling om de 
vervorming te vergroten.

F Type

Ideale instellingen voor een alternatieve rockband met een enigszins vintage geluid. 
Verhoog de DIST-instelling om de vervorming te vergroten.



36 reface CS/DX/CP/YC Gebruikershandleiding

Aansluiten op andere apparaten
Als u uw reface aansluit op een ander MIDI-apparaat (zoals een keyboard of 
toongeneratormodule), vergroot u de mogelijkheden en kunt u het volgende doen.

• De reface bespelen vanaf een MIDI-keyboard
• Een toongeneratormodule bespelen via de reface
• De Phrase Loopers van een reface CS en reface DX synchroniseren

Bovendien kunt u, als u uw reface aansluit op een computer, ook de volgende extra 
opname- en afspeelfuncties gebruiken.

• Performances op de reface als MIDI-gegevens opnemen in een DAW-toepassing
• De reface bespelen met opgenomen gegevens uit een DAW-toepassing
• Een softwaresynthesizer bespelen vanaf de reface

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de apparaten aansluit en de benodigde 
instellingen uitvoert. De afbeeldingen zijn van de reface CS, maar gelden voor 
alle modellen.

Aansluiten op een 
MIDI-apparaat

De reface bespelen vanaf 
een MIDI-keyboard

q Sluit de MIDI OUT-aansluiting op het MIDI-
keyboard aan op de MIDI IN-aansluiting van 
de reface.

wBespeel het MIDI-keyboard en controleer 
of de reface reageert met het produceren 
van geluid.

Een toongeneratormodule 
bespelen via de reface

q Schakel Local Control uit, en schakel 
MIDI Control ook uit. Raadpleeg 
"Keyboardinstellingen" (pagina 41) voor 
meer informatie.
Als u een toongeneratormodule wilt bespelen 
vanaf de reface, moet het zendkanaal op de 
reface gelijk zijn aan het ontvangstkanaal op 
de toongeneratormodule. Het zendkanaal van 
de reface is standaard ingesteld op "1". 
Alleen op de reface DX kan het zendkanaal 
worden gewijzigd (met de knop 
[FUNCTION]). Voor meer informatie over 
het wijzigen van het ontvangstkanaal op 
de toongeneratormodule raadpleegt 
u de meegeleverde gebruikershandleiding.

w Sluit de MIDI OUT-aansluiting van de 
reface aan op de MIDI IN-aansluiting van 
de toongeneratormodule.

eBespeel de reface en controleer of de 
toongeneratormodule reageert met het 
produceren van geluid.

MIDI-keyboard MIDI OUT

MIDI-kabel

MIDI IN
MIDI-
breakout-
kabel

reface CS

MIDI-kabel

MIDI-
breakout-

kabel

reface CS

MIDI OUT

MIDI IN

Toongeneratormodule
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Aansluiten op andere apparaten

Een reface CS en reface 
DX op elkaar aansluiten 
en hun Phrase Loopers 
synchroniseren

Als u bijvoorbeeld een reface CS en een reface 
DX via een MIDI-kabel op elkaar aansluit en 
u bewerkingen uitvoert met de Phrase Looper 
op de reface CS, speelt de Phrase Looper op 
de reface DX gelijktijdig.

q Stel het zendkanaal op de reface die u gaat 
gebruiken (in dit voorbeeld is dat de reface 
CS) in op "off". Voor meer informatie 
raadpleegt u "Keyboardinstellingen" 
(pagina 41).

wMaak een fraseloop op zowel de reface CS 
als de reface DX.

e Sluit de MIDI OUT-aansluiting van de reface 
die u gaat gebruiken (in dit voorbeeld is dat 
de reface CS) aan op de MIDI IN-aansluiting 
van de reface waarop u gelijktijdig geluid 
wilt produceren (in dit voorbeeld is dat 
de reface DX).

r Zet de Phrase Looper op de reface CS op 
"PLAY" om gelijktijdig afspelen van de 
Phrase Looper in hetzelfde tempo op de 
reface DX te starten. Als u beide Phrase 
Loopers tegelijk gebruikt, kunt u nog 
complexere loopfrasen maken.

Een computer aansluiten

Performances op de 
reface als MIDI-gegevens 
opnemen in een DAW-
toepassing

q Schakel Local Control uit, en schakel 
MIDI Control in. Raadpleeg 
"Keyboardinstellingen" (pagina 41) voor 
meer informatie.

w Sluit uw reface via een USB-kabel aan op 
de computer.

e Start het opnemen in de DAW-toepassing en 
bespeel de reface.

MIDI-kabel

MIDI-
breakout-

kabel

reface CS

MIDI 
OUT

MIDI IN

reface DX

MIDI-
breakout-

kabel

OPMERKING
• Lees "Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 

van de [USB]-aansluiting" (pagina 39) 
voordat u de [USB]-aansluiting gebruikt.

• Als uw computer de reface niet herkent of 
als u andere vergelijkbare problemen hebt, 
raadpleegt u "Yamaha USB-MIDI-
stuurprogramma" (pagina 39).

USB-kabel

reface CS

Computer

DAW-
toepassing
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Aansluiten op andere apparaten

De reface bespelen met 
opgenomen gegevens uit 
een DAW-toepassing

q Schakel MIDI Control in. Raadpleeg 
"Keyboardinstellingen" (pagina 41) voor 
meer informatie.

w Sluit de computer via een USB-kabel aan 
op uw reface.

e Start het afspelen van de MIDI-gegevens in 
de DAW-toepassing.

Een softwaresynthesizer 
bespelen vanaf de reface

q Schakel Local Control uit, en schakel 
MIDI Control ook uit. Raadpleeg 
"Keyboardinstellingen" (pagina 41) voor 
meer informatie.

w Sluit uw reface via een USB-kabel aan op 
de computer.

e Start de softwaresynthesizer op de computer 
en bespeel het keyboard van uw reface.

OPMERKING
• Lees "Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 

van de [USB]-aansluiting" (pagina 39) 
voordat u de [USB]-aansluiting gebruikt.

• Als uw computer de reface niet herkent of 
als u andere vergelijkbare problemen hebt, 
raadpleegt u "Yamaha USB-MIDI-
stuurprogramma" (pagina 39).

USB-kabel

reface CS

Computer

DAW-
toepassing

OPMERKING
• Lees "Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 

van de [USB]-aansluiting" (pagina 39) 
voordat u de [USB]-aansluiting gebruikt.

• Als uw computer de reface niet herkent of 
als u andere vergelijkbare problemen hebt, 
raadpleegt u "Yamaha USB-MIDI-
stuurprogramma" (pagina 39).

OPMERKING
Als u een softwaresynthesizer gebruikt 
binnen een DAW-toepassing:
Door een functie te gebruiken die echo back 
of MIDI thru wordt genoemd, kunnen DAW-
toepassingen ontvangen performancegegevens 
terugsturen naar de bron – in dit geval de reface. 
U moet deze functie uitschakelen als u niet wilt 
dat de reface geluiden produceren in reactie op 
de geretourneerde MIDI-gegevens. Raadpleeg 
de gebruikershandleiding die bij uw DAW-
toepassing is geleverd voor informatie over 
hoe u dit doet.

USB-kabel

reface CS

Computer

Software-
synthesizer
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Aansluiten op andere apparaten

Een iPhone of iPad 
aansluiten

Apps die compatibel zijn met de reface bieden 
veel meer gemakkelijke en plezierige manieren 
om dit muziekinstrument te gebruiken.
Voor informatie over het aansluiten van de 
apparaten raadpleegt u de "iPhone/iPad 
Connection Manual (Handleiding voor 
het aansluiten van een iPhone/iPad)", die 
verkrijgbaar is via de website van Yamaha.
Informatie over compatibele slimme apparaten 
en apps kunt u vinden op de volgende pagina 
van de website van Yamaha.

http://www.yamaha.com/kbdapps/

Voorzorgsmaatregelen 
bij het gebruik van de 
[USB]-aansluiting

 Neem de volgende voorzorgsmaatregelen 
in acht als u dit instrument via de [USB]-
aansluiting aansluit op een computer. 
Als u dit niet doet, loopt u het risico dat uw 
computer of instrument vastloopt en dat 
gegevens verloren gaan of worden 
beschadigd.
Als uw computer of instrument vastloopt, 
start dan de gebruikte toepassing opnieuw 
op, start de computer opnieuw op en zet het 
instrument uit en weer aan.

LET OP 
• Gebruik een USB A-B-kabel die niet 

langer is dan 3 meter. Gebruik geen 
USB 3.0-kabel.

• Voordat u uw computer aansluit via de 
[USB]-aansluiting, schakelt u een 
eventuele energiebesparende modus 
(zoals de sluimerstand of stand-by)uit.

• Sluit uw computer aan via de [USB]-
aansluiting voordat u het instrument 
inschakelt.

• Voer altijd de volgende stappen uit 
voordat u het instrument aan- of uitzet 
(stand-by) of een USB-kabel loskoppelt 
of aansluit.

- Sluit alle toepassingen af.

- Controleer of er geen gegevens door 
het instrument worden verzonden. 
(Zelfs bij het bespelen van één toets 
worden er gegevens verzonden.)

• Als er een computer is aangesloten, 
laat dan ten minste zes seconden 
verstrijken tussen het moment dat u het 
instrument in- en uitschakelt en het 
moment dat u de USB-kabel aansluit 
of losmaakt.

Yamaha USB-MIDI-
stuurprogramma

Gewoonlijk begint het verzenden en 
ontvangen van gegevens automatisch zodra 
u de MIDI-kabels hebt aangesloten en het 
instrument hebt ingeschakeld. Als er echter 
problemen zijn bij de communicatie tussen 
uw computer en het instrument, downloadt 
u het standaard Yamaha USB-MIDI-
stuurprogramma van de volgende website 
en installeert u het op uw computer.

http://download.yamaha.com/

OPMERKING
Om te voorkomen dat er ruis ontstaat door andere 
communicatie als u dit instrument met een iPad- of 
iPhone-app gebruikt, schakelt u de vliegtuigmodus 
in en zet u wifi aan.

LET OP
Leg uw iPad of iPhone op een stabiel 
oppervlak zodat deze niet kan vallen en niet 
beschadigd raakt.

OPMERKING
• Op de bovenstaande website vindt u ook 

informatie over systeemvereisten.

• Het USB-MIDI-stuurprogramma kan 
zonder voorafgaande kennisgeving worden 
aangepast en bijgewerkt. Bezoek vóór 
installatie bovenstaande webpagina om de 
meest recente informatie te raadplegen en 
om te controleren of u over de meest 
recente versie beschikt.
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De standaardfabrieksinstellingen 
terugzetten (Factory Reset)
Als u een Factory Reset uitvoert, worden alle parameters weer teruggezet op de 
standaardfabrieksinstellingen.

De functie Factory Reset 
gebruiken

q Zet het instrument aan terwijl u de meest 
rechtse toets op het keyboard ingedrukt 
houdt.

 reface CS, reface CP en reface YC
De lampjes van het instrument gaan 
knipperen.

 reface DX
Het bericht "Factory reset" wordt 
weergegeven op het scherm.

Als de Factory Reset is voltooid, stoppen 
de lampjes met knipperen of verdwijnt 
het bericht.

wAls de lampjes stoppen met knipperen of het 
bericht niet meer wordt weergegeven, haalt 
u uw vinger van het keyboard.

 reface DX:
U kunt een Factory Reset ook uitvoeren met 
de knop [FUNCTION].

q Selecteer het scherm Job door op de knop 
[FUNCTION] te drukken. 

w Tik op de schakelaar "FCTRY RESET".
Er wordt een bevestigingsbericht 
weergegeven op het scherm.

e Tik op de schakelaar "YES".
Alle parameters worden weer teruggezet 
op de standaardfabrieksinstellingen.

LET OP
• alleen reface DX:

Bij een Factory Reset worden alle instellingen die met de knop [FUNCTION] op het 
instrument zijn opgeslagen, overschreven door de standaardfabrieksinstellingen.
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Appendix
Keyboardinstellingen
Als u de hieronder beschreven keyboardinstellingen wilt uitvoeren, houdt u de desbetreffende toets 
op het keyboard ingedrukt en drukt u op de schakelaar [ ] (Standby/On). Als het instrument is 
ingeschakeld, moet u het eerst uitschakelen voordat u op deze manier instellingen kunt uitvoeren.
Elke keer dat u deze procedure uitvoert, wordt de desbetreffende instelling in- of uitgeschakeld. 
Als u de automatische uitschakelfunctie hebt ingesteld op Off (uit), moet u een Factory Reset 
uitvoeren om deze weer in te schakelen (aan).
Keyboardinstellingen blijven behouden als het instrument wordt uitgezet.

Op de reface DX kunt deze instellingen ook uitvoeren met de knop [FUNCTION]. Voor meer 
informatie raadpleegt u "Functies van componenten op het voorpaneel" voor de reface DX (pagina 16).

 Automatische uitschakelfunctie
ON (aan): Om stroom te besparen wordt het instrument automatisch uitgezet als het 

30 minuten niet is gebruikt.
off (uit): Het instrument wordt niet automatisch uitgezet.

Raadpleeg "Automatische uitschakelfunctie" (pagina 8) voor meer informatie.

Standaardfabrieksinstelling: ON (aan)

 Display als uitgeschakeld (uit)

CS De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen.

DX "Auto power off disabled" wordt weergegeven op het scherm.

CP
Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY knipperen.

YC De ROTARY SPEED-lampjes knipperen.

Instelling bevestigen

C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C5

C#2

Inversie van pitchbendbereik

Zendkanaal

Sustain

Local Control

MIDI Control

Speaker Output

Automatische uitschakelfunctie

Fabrieksinstellingen
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Appendix

 Fabrieksinstellingen
Hiermee kunt u alle instellingen, inclusief de keyboardinstellingen, terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen. Op de reface CS en de reface DX worden de loopfrasen ook teruggezet naar 
de standaardfabriekstoestand.
Raadpleeg "De standaardfabrieksinstellingen terugzetten (Factory Reset)" (pagina 40) voor meer 
informatie.

 Display tijdens uitvoeren

 Speaker Output
Hiermee stelt u in of het geluid van het instrument moet worden uitgevoerd uit de ingebouwde 
luidsprekers. De luidsprekers produceren geen geluid als deze parameter is ingesteld op "off".

Standaardfabrieksinstelling: AAN

 Display als ingesteld

MIDI Control
Hiermee kunt u het verzenden en ontvangen van MIDI Controle Change-berichten specifiek voor 
de reface in- en uitschakelen. Als u het instrument gebruikt terwijl deze parameter is ingeschakeld, 
worden er MIDI-berichten voor uw specifieke model verzonden. Er worden geen berichten verzonden 
als u het volume of de octaaf wijzigt. Op de reface CX wordt een MIDI Control Change-message 
verzonden als er een instelling wordt gewijzigd in de FM-sectie (knoppen [FREQ], [LEVEL], 
[ALGO] en [FB]), maar niet als andere instellingen worden gewijzigd. Voor meer informatie over de 
relatie tussen controllers, regelaarwijzigingsnummers en waarden raadpleegt u de MIDI Reference 
(een digitale handleiding).

Standaardfabrieksinstelling: uit

 Display als ingesteld

CS Het OSC [TYPE]-lampje knippert.

DX "Factory reset" wordt weergegeven op het scherm.

CP Het TYPE-lampje knippert.

YC Het WAVE-lampje knippert.

CS
ON: De lampjes in de LOOPER-sectie gaan branden.
off: De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen.

DX "speakers ON" of "speakers off" wordt weergegeven op het scherm.

CP

ON: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY gaan branden.

off: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY knipperen.

YC
ON: De ROTARY SPEED-lampjes gaan branden.
off: De ROTARY SPEED-lampjes knipperen.

CS
ON: De lampjes in de LOOPER-sectie gaan branden.
off: De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen.

DX "MIDI control ON" of "MIDI control off" wordt weergegeven op het scherm.

CP

ON: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY gaan branden.

off: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY knipperen.

YC
ON: De ROTARY SPEED-lampjes gaan branden.
off: De ROTARY SPEED-lampjes knipperen.
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Appendix

 Local Control
Hiermee kunt u instellen of de interne toongenerator en het keyboard van het instrument intern 
moeten worden losgekoppeld ("off") of gekoppeld ("ON"). Als u de interne toongenerator van 
uw reface wel wilt besturen met een externe MIDI-controller maar het keyboard niet, stelt u MIDI 
Control in op "ON" en Local Control op "off".

Standaardfabrieksinstelling: AAN

 Display als ingesteld

 Sustain (reface DX en reface CP)
Hiermee kunt u de sustaininstelling wijzigen. Als u een voetpedaal (FC3) of voetschakelaar (FC4 of 
FC5) op het instrument hebt aangesloten, moet u "FC3" of "FC4/5" instellen, afhankelijk van of het 
pedaal of de schakelaar halfdemperwerking ondersteunt.

Standaardfabrieksinstellingen:
DX: FC4/5 (een FC4 of FC5, of een FC3 zonder halfdemperwerking)
CP: FC3 (een FC3 met halfdemperwerking)

 Display als ingesteld

 Zendkanaal (reface CS en reface DX)
Hiermee kunt u het MIDI-zendkanaal instellen. Deze parameter kan worden ingesteld op "1 ch" 
(Kanaal 1) of op "off".

Standaardfabrieksinstellingen: 1 ch (Kanaal 1)

 Display als ingesteld

Op de reface DX kunt u ook kanaal 2 tot 16 selecteren op het scherm MIDI Settings, dat u kunt 
weergeven met de knop [FUNCTION]. Voor meer informatie raadpleegt u "Functies van 
componenten op het voorpaneel" voor de reface DX (pagina 16).

CS
ON: De lampjes in de LOOPER-sectie gaan branden.
off: De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen.

DX "Local control ON" of "Local control off" wordt weergegeven op het scherm.

CP

ON: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY gaan branden.

off: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH tot 
D.DELAY/A.DELAY knipperen.

YC
ON: De ROTARY SPEED-lampjes gaan branden.
off: De ROTARY SPEED-lampjes knipperen.

DX "Sustain FC3" of "Sustain FC4/5" wordt weergegeven op het scherm.

CP

FC3: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH 
tot D.DELAY/A.DELAY gaan branden.

FC4/5: Het Clv-lampje van de knop [TYPE] en de lampjes van de secties TREMOLO/WAH 
tot D.DELAY/A.DELAY knipperen.

CS
1 ch: De lampjes in de LOOPER-sectie gaan branden.
off: De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen. 

DX "MIDI transmit ch 1" of "MIDI transmit ch off" wordt weergegeven op het scherm.



44 reface CS/DX/CP/YC Gebruikershandleiding

Appendix

 Inversie van pitchbendbereik (alleen CS)
Door de richting waarin de toonhoogte van de noten wordt veranderd te wijzigen met de [PITCH 
BEND]-hendel, kunt u gitaarachtige bendeffecten produceren als u de reface CS als keytar bespeelt.

Standaardfabrieksinstellingen: +12 (de toonhoogte wordt hoger als u de hendel omhoog zet)

 Display als ingesteld

 Instelling bevestigen
Hiermee kunt u de huidige instellingen bevestigen van alle parameters die zijn ingesteld via het 
keyboard.

 Display bij bevestigen

CS
+12: De lampjes in de LOOPER-sectie gaan branden.
-12: De lampjes in de LOOPER-sectie knipperen.

CS

DX Weergegeven op het scherm

CP

Automatische 

uitschakelfunctie

ON (aan): Brandt
off (uit): Knippert

Speaker Output

ON: Brandt
off: Knippert

MIDI Control

ON: Brandt
off: Knippert

Inversie van pitchbendbereik

+12: Brandt
-12: Knippert

Zendkanaal

1ch: Brandt
off: Knippert

Local Control

ON: Brandt
off: Knippert

Automatische 

uitschakelfunctie

ON (aan): Brandt
off (uit): Knippert

Speaker Output

ON: Brandt
off: Knippert

MIDI Control

ON: Brandt
off: Knippert

Local Control

ON: Brandt
off: Knippert

Sustain

FC3: Brandt
FC4/5: Knippert
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 reface DX-berichten

YC

Bericht Omschrijving

Are you sure?
Hiermee bevestigt u of u wilt doorgaan met de geselecteerde 
bewerking.

Battery Low!
Hiermee wordt aangegeven dat de batterijspanning is gezakt. 
Vervang de batterijen of sluit de netadapter op de juiste manier aan.

Looper Memory Full
Hiermee wordt aangegeven dat het geheugen dat aan de Phrase 
Looper is toegewezen vol is, waardoor opgenomen gegevens niet 
kunnen worden opgeslagen.

Stopping Looper, OK?
Hiermee wordt aangegeven dat het afspelen of opnemen met de 
Phrase Looper moet worden gestopt voordat u een bewerking 
kunt uitvoeren.

Automatische uitschakelfunctie

ON (aan): Brandt
off (uit): Knippert

Speaker Output

ON: Brandt
off: Knippert

MIDI Control

ON: Brandt
off: Knippert

Local Control

ON: Brandt
off: Knippert
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Problemen oplossen
Als dit instrument niet naar verwachting werkt – bijvoorbeeld als niet het juiste geluid wordt 
geproduceerd of als er helemaal geen geluid wordt geproduceerd – kunt u het probleem zoals 
hieronder wordt beschreven proberen op te lossen. U kunt veel problemen ook oplossen door de 
fabrieksinstellingen terug te zetten (pagina 40). Als een bepaald probleem zich blijft voordoen, 
neemt u contact op met uw Yamaha-dealer of een servicecenter (zie achter in dit boekje).

Probleem Model(len) Waarschijnlijke oorzaak Oplossing

Het instrument schakelt zich 
onverwacht uit. Alle

Dit is normaal als 
de automatische 
uitschakelfunctie aan staat.

Indien nodig kunt u de 
automatische uitschakelfunctie 
uitzetten om te voorkomen dat 
het instrument weer wordt 
uitgeschakeld. (pagina 41).

Er wordt 
geen geluid 
geprodu-
ceerd

De ingebouwde 
luidsprekers 
produceren geen 
geluid.

Alle

Het volume is helemaal 
uitgezet.

Verhoog het volume met de 
schuifregelaar [VOLUME] 
of [VOL].

Er is een hoofdtelefoon 
aangesloten.

Haal de hoofdtelefoon los. 
(pagina 5).

Local Control is uitgezet. Zet Local Control aan. 
(pagina 43).

Speaker Output is 
uitgeschakeld.

Schakel Speaker Output in. 
(pagina 42).

CS
YC

MIDI-volume of -expressie 
is met een voetregelaar 
ingesteld op een zeer 
laag niveau.

Als er een voetregelaar op 
de [FOOT CONTROLLER]-
aansluiting is aangesloten, 
kunt u het volume mogelijk 
daarmee verhogen.

Geluid dat wordt 
ingevoerd via de 
[AUX IN]-
aansluiting, 
is niet te horen.

Alle
Het volume op de 
aangesloten audioapparatuur 
is helemaal uit gezet.

Verhoog het volume op de 
aangesloten audioapparatuur.

Het instrument 
produceert geen 
geluid meer 
nadat er een 
instelling is 
gewijzigd.

CS De Attack (A)-instelling in de 
EG-sectie is te hoog.

Zet de schuifregelaar [A] lager.

CS De afsnijfrequentie van het 
filter is te laag.

Pas de afsnijfrequentie van het 
filter aan.

CS
DX

Amplitude (AMP) wordt 
gemoduleerd door de LFO, 
de diepte van de LFO is te 
hoog en de snelheid ervan 
is te laag.

Wijzig de LFO-toewijzing, 
verminder de diepte of verhoog 
de snelheid.

DX Het niveau van de draaggolf 
is ingesteld op 0.

Verhoog het niveau van de 
draaggolf.

DX Alle draaggolven zijn 
uitgeschakeld.

Schakel een draaggolf in en 
controleer of het niveau 
voldoende hoog is.

DX

De FREQ- of RATIO-
instelling voor een draaggolf 
(of voor meerdere 
draaggolven) is te hoog.

Verlaag de FREQ- of RATIO-
instelling.

YC

Alle FOOTAGE-
schuifregelaars staan 
helemaal omhoog. In dit 
geval is het volume 0.

Zet enkele FOOTAGE-
schuifregelaars lager.
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Bepaalde 
geluiden 
worden niet 
geproduceerd.

Het 
uitgevoerde 
geluid klinkt 
hortend en 
stotend.

Bepaalde 
geluiden worden 
niet meer 
geproduceerd 
nadat een 
controller is 
gebruikt.

CS
DX

Het maximumaantal geluiden 
dat door de Phrase Looper 
kan worden geproduceerd, 
is overschreden.

Gebruik het instrument zodanig 
dat het maximumaantal 
gelijktijdige geluiden niet wordt 
overschreden.

Er kan slechts 
één noot tegelijk 
worden gespeeld.

CS
DX

De afspeelmodus is ingesteld 
op "MONO".

Wijzig de afspeelmodus van 
"MONO" in "POLY" als 
u meerdere noten tegelijk wilt 
spelen.

Er worden geen 
lage noten 
geproduceerd.

YC

Alleen de schuifregelaar [16'] 
staat omlaag, en de 
schuifregelaar [OCTAVE] 
staat ook omlaag. In dit geval 
zijn de noten te laag om 
geproduceerd te kunnen 
worden.

Zet de schuifregelaar [OCTAVE] 
hoger.

Het instrument 
produceert geen 
orgelgeluiden 
meer. (U hoort 
alleen percussie.)

YC

Bij het orgel van het H-type 
worden er geen 
orgelgeluiden geproduceerd 
als u de schuifregelaar [1'] 
FOOTAGE lager zet.
In plaats daarvan worden 
alleen percussiegeluiden 
geproduceerd.

Dit is normaal.

Geluiden 
stoppen niet 
meer.

U hebt een 
instelling 
gewijzigd 
waardoor 
geluiden niet 
meer stoppen.

CS De Release (R)-instelling in 
de EG-sectie is te hoog.

Zet de schuifregelaar [R] in de 
EG-sectie lager.

CS
DX

De diepte van de vertraging 
is te hoog ingesteld. Verlaag de vertragingsdiepte.

CS
DX

De Phrase Looper speelt een 
loopfrase.

Onderbreek of stop de Phrase 
Looper.

CP
De diepte voor D.DELAY of 
A.DELAY is te hoog 
ingesteld.

Verlaag de diepte van D.DELAY 
of A.DELAY.

Geluiden zijn vervormd. Alle
Er zijn parameters ingesteld 
die worden gebruikt om het 
geluid te vervormen.

Op de reface CS wijzigt u de 
instellingen voor OSC, 
resonantie of het 
vervormingseffect; 
op de reface DX wijzigt u de 
modulatorwaarden of de 
instellingen voor het 
vervormingseffect; op de 
reface CP wijzigt u de instelling 
van de knop [DRIVE]; op de 
reface YC wijzigt u de instelling 
voor DIST.

Een pedaal werkt niet. Alle Het pedaal is niet goed 
aangesloten.

Controleer of het snoer van het 
pedaal goed is aangesloten op 
de [FOOT CONTROLLER]- of 
[SUSTAIN]-aansluiting.

Probleem Model(len) Waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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Specificaties

* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de handleiding is 
gedrukt. Omdat Yamaha voortdurend verbeteringen aanbrengt aan het product, is deze handleiding mogelijk niet 
van toepassing voor de specificaties van uw specifieke product. Voor de meest recente handleiding gaat u naar 
de website van Yamaha, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden. Aangezien specificaties, 
apparatuur en afzonderlijk verkochte accessoires kunnen verschillen per gebied, kunt u het beste contact 
opnemen met uw Yamaha-leverancier.

Item
Details

reface CS reface DX reface CP reface YC

Keyboard

Aantal toetsen 37 toetsen

Type HQ (High Quality)-minitoetsen
Initial touch 

(aanslaggevoe-

ligheid)

Ja

Toongeneratie

Klankopwek-

kingstechnologie

AN 
(Analog 
Physical 

Modeling)

FM

SCM (Spectral 
Component 
Modeling) + 

AWM2

AWM 
(Organ Flutes)

Maximale 

polyfonie (max.)
8 8 128 128

Voices

Aantal typen 5 12 (algoritmen) 6 5
Aantal voices — 32 — —

Effects

Distortion, 
Chorus/Flanger, 
Phaser, Delay

Distortion, 
Touch Wah, 
Chorus, 
Flanger, 
Phaser, Delay, 
Reverb

Drive, Tremolo, 
Wah, Chorus, 
Phaser, Digital 
Delay, Analog-
Type Delay, 
Reverb

Rotary Speaker, 
Distortion, 
Reverb

Phrase Looper Ja Ja — —

Display Type —
Full Dot LCD 

(128 x 64 dots)
— —

Aansluitingen

DC IN DC IN (12 V)-aansluiting
Hoofdtelefoon PHONES (6,3 mm, stereotelefoonaansluiting)

OUTPUT
OUTPUT L/MONO, R (6,3 mm, TS-telefoonaansluiting, 

ongebalanceerd)

Pedaal
FOOT 

CONTROLLER
SUSTAIN SUSTAIN 

FOOT 
CONTROLLER

AUX IN AUX IN (3,5 mm, mini stereotelefoonaansluiting)
USB TO HOST USB (TO HOST)
MIDI MIDI (mini-DIN IN/OUT)

Verster-

kers/luid-

sprekers

Versterkers 2 W x 2

Luidsprekers 3 cm x 2

Stroom-

voor-

zie-

ning

Stroom-

voorzie-

ning

Adapter PA-130 of een door Yamaha aanbevolen equivalent

Batterijen Zes batterijen of oplaadbare Ni-MH-batterijen van "AA"-formaat

Stroomverbruik 6W (bij gebruik van een PA-130-netadapter)
Automatische 

uitschakelfunctie
Ja

Grootte/

gewicht

Afmetingen (B x D x H) 530 (B) x 175 (D) x 60 (H) mm

Gewicht 1,9 kg (exclusief batterijen)

Meegeleverde accessoires
Netadapter*, MIDI-breakoutkabel, Gebruikershandleiding, Garantie*

*Mogelijk meegeleverd, afhankelijk van uw regio
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 Index
Nummers
[1]–[8]-knoppen ......................... 20

A
Aan- en uitzetten ..................... 6, 8
Aanraakschuifregelaars ..............16
Aansluiting DC IN ........................ 4
[A][D][S][R]-schuifregelaars ........13
[ALGO] (Algorithm)-knop ............19
Andere apparaten ...................... 36
[ASSIGN]-schuifregelaar ............11
Automatische 

uitschakelfunctie ........... 8, 22, 41
[AUX IN]-aansluiting .................... 5

B
[BANK]-knop ............................. 20
Batterijen ..................................... 7

C
CHORUS/PHASER ................... 28
[CHORUS/PHASER]-schakelaar ....28
Computer .................................. 37
CONTRAST .............................. 22
[CUTOFF]-schuifregelaar ...........13

D
DATA ENTRY-sectie ....................16
DAW-toepassing ................... 37, 38
D. DELAY/A. DELAY 

(Digital Delay Analog Delay) ... 29
[D.DELAY/A.DELAY]-schakelaar ....29
[DEPTH]-schuifregelaar ..............11
[DEPTH]-knop ..................... 28, 29
[DEPTH]-schuifregelaar ........13, 34
Display .......................................18
[DIST]-schuifregelaar ................. 34
draaggolf ....................................18
[DRIVE]-knop ............................ 27

E
[EDIT]-knop ............................... 20
Edit Recall ................................. 22
[EFFECT]-knop ......................... 22
EFFECT-sectie .....................13, 34
EG Balance-schuifregelaar .........13
[EG level]-knop .......................... 20
[EG rate]-knop ........................... 20
EG-sectie ...................................13

F
Fabrieksinstellingen ....... 22, 40, 42
[FB] (Feedback)-knop .................19
FILTER-sectie ............................13
FM-sectie ...................................18
FM-toongenerator .......................18
[FOOT CONTROLLER]-

aansluiting ................................ 4
FOOTAGE-sectie ....................... 33
[FREQ] (frequency)-knop ............19
[FUNCTION]-knop ..................... 21

I
Ingebouwde 

luidsprekers ...........10, 16, 26, 32
Instelling bevestigen .................. 44
Inversie van pitchbendbereik ...... 44
iPhone/iPad ............................... 39

J
Job, scherm ............................... 22

L
[LENGTH]-schuifregelaar ........... 34
[LEVEL]-knop ............................ 19
[LFO]-knop ................................ 20
LFO-sectie .................................11
Local Control ....................... 21, 43
[LOOPER]-knop ........................ 23
LOOPER-schuifregelaar .............11
LOOPER-sectie ......................... 10

M
 ................................................... 5
MIDI Control ........................ 21, 42
MIDI receive channel ................. 21
MIDI Settings, scherm ............... 21
[MIDI]-aansluiting ........................ 5
MIDI-keyboard ........................... 36
MIDI-verzendkanaal ................... 21
[MOD] (Modulation)-

schuifregelaar ......................... 12
modulator .................................. 18
MONO/POLY ............................. 21

N
Netadapter .................................. 6

O
[OCT] (Octave)-schuifregelaar ... 26
[OCTAVE]-schuifregelaar ... 10, 16, 32
[ON/OFF]-schakelaar ................. 34
[OP1]–[OP4]-knoppen ............... 20
operators ................................... 18
OSC (Oscillator)-sectie .............. 12
OUTPUT [R]/[L/MONO]-

aansluitingen ............................ 5
overdub ............................... 15, 25

P
PERCUSSION-sectie ................ 34
[PHONES]-aansluiting ................. 5
Phrase Looper ..................... 14, 24
[PITCH BEND] lever .............10, 16
Pitch Bend Range 

(Pitchbendbereik) ................... 21
[Pitch EG]-knop ......................... 20
Portamento Time ....................... 21
[PORTAMENTO]-schuifregelaar ...11

R
[RATE]-knop ..............................28
[RATE]-schuifregelaar ................ 13
Rear Panel ..................................4
[RESONANCE]-schuifregelaar ... 13
[REVERB]-schuifregelaar ...........34
REVERB-sectie .........................29
[ROTARY SPEED]-hendel ..........32

S
schakelaars ............................... 16
Softwaresynthesizer ...................38
Speaker Output ................... 22, 42
[SPEED]-schuifregelaar ............. 11
[SPEED]-knop ...........................29
[ ] (Standby/On)-schakelaar .......4
Store Name, scherm ..................23
Store, scherm ............................23
[STORE]-knop ...........................23
Sustain ................................ 22, 43
[SUSTAIN]-aansluiting ..................4
synchroniseren ..........................37
System Settings, scherm ............22

T
Tap ............................................ 17
[TEMPO]-schuifregelaar ............. 11
[TEXTURE]-schuifregelaar ......... 12
[TIME]-knop ...............................29
toongeneratormodule .................36
Transpose ..................................21
TREMOLO/WAH ........................27
[TREMOLO/WAH]-schakelaar ....28
[TYPE]-knop ..............................26
[TYPE]-schakelaar .....................34
[TYPE]-schuifregelaar .......... 12, 13

U
[USB] terminal .......................5, 39

V
Vegen ........................................ 17
[VIBRATO/CHORUS]-

schakelaar ..............................34
VIBRATO/CHORUS-sectie .........34
Voice Initialize ............................22
Voice Parameter Settings, 

scherm ...................................21
VOICE RECALL .........................22
VOICE SELECT/EDIT-sectie ......20
[VOL] (Volume)-schuifregelaar ...26
[VOLUME]-schuifregelaar ....10, 16, 32

W
[WAVE]-knop .............................33

Y
Yamaha USB-MIDI-

stuurprogramma .....................39

Z
Zendkanaal ................................43

Appendix
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For details of products, please contact your nearest Yamaha 
representative or the authorized distributor listed below.

Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw 
dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde 
distributeur uit het onderstaande overzicht.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 
90620, U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 "Prisma Insurgentes",
Col. San Jose Insurgentes, Del. Benito Juarez,
03900, Mexico, D.F.
Tel: 55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – 
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54-11-4119-7000

VENEZUELA
Yamaha Music Latin America, S.A., 
Sucursal Venezuela
C.C. Manzanares Plaza P4
Ofic. 0401- Manzanares-Baruta
Caracas Venezuela
Tel: 58-212-943-1877

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso No.7, Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-60203900

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/
ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 88 00 888

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: 02-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
J. A. Wettergrensgata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 89 34 00

DENMARK
Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial
Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1361 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 78 00

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, 
Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 
121059, Russia
Tel: 495 626 5005

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza 
Bağımsız Böl. No:3, 34398 Şişli, İstanbul
Tel: +90-212-999-8010

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

SOUTH AFRICA
Global Music Instruments
World of Yamaha
19 Eastern Service Road, Eastgate Ext.6, Sandton, 
South Africa
Tel: +27-11-259-7700

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: 400-051-7700

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 
47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India
Tel: 0124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 65-6747-4374

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd. Banqiao Dist.
New Taipei City 22063 Taiwan
Tel: 02-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA/MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

DMI10 HEAD OFFICE: Yamaha Corporation  Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
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