
Lees de VOORZORGSMAATREGELEN op pagina 5 t/m 7 voordat u het instrument in gebruik neemt.

Før du tager instrumentet i brug, bør du sørge for at læse "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" på side 5-7.

Läs ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sidan 5–7 innan du börjar använda instrumentet.

Prije korištenja instrumenta svakako pročitajte "MJERE OPREZA" na stranicama 5 – 7.

Enstrümanı kullanmadan önce 5. – 7. sayfalardaki “ÖNLEMLER” bölümünü okumayı unutmayın.
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4 Gebruikershandleiding SHS-500

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

(bottom_nl_01)
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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. Niet gebruiken 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:

Spanningsvoorziening/
netadapter
• 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 35). 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.

Niet openen
• 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.

Locatie (als de Bluetooth-
functionaliteit is inbegrepen)
(Voor informatie over de vraag of de Bluetooth-
functionaliteit is inbegrepen, raadpleegt 
u pagina 9.)
• Radiogolven kunnen elektronische medische 

apparatuur beïnvloeden.
- Gebruik dit product niet in de buurt van 

medische apparatuur of binnen in ruimtes 
waarin het gebruik van radiogolven is 
beperkt.

- Gebruik dit product niet binnen een afstand 
van 15 cm van personen met een 
geïmplanteerde pacemaker.

Voor netadapter

Voor het instrument
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Waarschuwing tegen water
• 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.

Waarschuwing tegen brand
• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals 

kaarsen, op het apparaat. 
Een brandend voorwerp kan omvallen en 
brand veroorzaken.

Batterij
• 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 35).

- 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.

• 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 u onregelmatigheden opmerkt
• 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:

Spanningsvoorziening/
netadapter
• 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.

DMI-5 2/3



Gebruikershandleiding SHS-500 7

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

Locatie
• 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.

Aansluitingen
• 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.

Zorgvuldig behandelen
• Steek geen vinger of hand in de openingen 

van het instrument. 
• Steek nooit papieren, metalen of andere 

voorwerpen in de openingen van het paneel of 
het toetsenbord en laat dergelijke voorwerpen 
er niet in 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.

• Als u een riem gebruikt, zorg er dan voor dat 
deze goed aan het instrument is vastgemaakt.

• Til het instrument niet op aan de riem. Dit kan 
ernstig letsel of schade aan het instrument 
veroorzaken.

• Behandel het instrument niet op een ruwe 
manier, bijvoorbeeld door ermee te slingeren 
enzovoort. De riem kan losraken van het 
instrument, wat onverwachte ongelukken zoals 
vallen van het instrument of letsel van 
personen in de nabijheid tot gevolg kan 
hebben.

Schakel het instrument altijd uit als u het niet 
gebruikt. 
Zelfs als de schakelaar [ ] (Standby/On) op 
stand-by staat (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.

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

DMI-5 3/3
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LET OP
Houd u aan onderstaande waarschuwingen om 
mogelijke 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, iPhone of iPod 
touch gebruikt, adviseren we u om de 
vliegtuigmodus op dat apparaat aan te zetten 
en vervolgens Bluetooth® aan te zetten om 
bijgeluiden als gevolg van communicatie te 
vermijden.

• Stel het instrument niet bloot aan grote hoe-
veelheden 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 bedieningspa-
neel, beschadiging van de interne compo-
nenten of instabiele werking te voorkomen. 
(Gecontroleerd bedrijfstemperatuurbereik: 
5 - 40 °C (41 - 104 °F).)

• Plaats geen vinyl, plastic of rubberen 
voorwerpen op het instrument, aangezien dit 
verkleuring van het paneel of het toetsenbord 
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
• Sommige gegevens van dit instrument 

(pagina 32) blijven behouden als het 
instrument wordt uitgezet. De opgeslagen 
gegevens kunnen echter verloren gaan door 
een technisch probleem, bedieningsfout 
enzovoort.

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 inhoud 
nagenoeg niet verschilt van die in het product.
* Onder de hierboven beschreven inhoud 

vallen computerprogramma's, 
begeleidingsstijlgegevens, MIDI-gegevens, 
WAVE-gegevens, voice-opnamegegevens, 
muzieknotaties, muzieknotatiegegevens 
enzovoort. 

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

 Over deze handleiding
• De afbeeldingen en LCD-schermen zoals 

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

• Letters aan het einde van de modelnaam (B 
of RD) duiden de kleur van het instrument 
aan. B geeft bijvoorbeeld zwart aan en RD 
geeft rood aan. Aangezien deze letters 
uitsluitend de kleur aanduiden, zijn ze in deze 
handleiding weggelaten.

• iPhone, iPad, iPod touch en Lightning zijn 
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd 
in de Verenigde Staten en andere landen.

• Android™ is een handelsmerk van Google LLC.
• IOS is een handelsmerk of geregistreerd 

handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere 
landen en wordt onder licentie gebruikt.

• Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® 
zijn geregistreerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van 
dergelijke merken door Yamaha Corporation 
vindt plaats onder licentie. 

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

 Over Bluetooth
• Raadpleeg voor informatie over het werken 

met Bluetooth-communicatie Over Bluetooth 
op pagina 9 en 37.
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Compatibele indelingen
GM System Level 1 
GM System Level 1 is een aanvulling op de MIDI-standaard die ervoor zorgt dat 
GM-compatibele muziekgegevens op elke willekeurige GM-compatibele toongenerator 
nauwkeurig kunnen worden teruggespeeld, ongeacht de fabrikant. 

Over Bluetooth

Bluetooth-functionaliteit 

Of het instrument over de Bluetooth-functionaliteit beschikt, hangt af van het land waarin u het 
product hebt aangeschaft. Als het Bluetooth-pictogram zoals in de illustratie hierboven in de 
rechterbovenhoek van de display wordt weergegeven, of als de waarde BLE MIDI (Bluetooth 
MIDI) onderaan in de display kan worden geselecteerd, betekent dit dat het product is voorzien 
van de Bluetooth-functionaliteit.
Als u wilt controleren of de waarde BLE MIDI kan worden geselecteerd, drukt u eerst herhaaldelijk 
op de knop [FUNCTION] om het functiemenu MIDI Select bovenaan in de display op te roepen. 
Vervolgens draait u aan de knop [SELECT] om de waarde onderaan in de display te selecteren.

Houd er rekening mee dat dit instrument via Bluetooth alleen MIDI-gegevens en geen 
audiogegevens kan ontvangen en verzenden.

Knop [FUNCTION]

Knop [SELECT]
Display

Functiemenu

Waarde

Bluetooth-
pictogram

Display
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Dank u voor de aanschaf van het Digital Keyboard keytar van Yamaha.
Met de keytar kunt u niet alleen van het spelen op het toetsenbord genieten (zelfs als deze 
als een gitaar om uw schouder is gehangen), maar deze biedt u ook een enorm potentieel 
om moeiteloos met uw favoriete muziek mee te kunnen spelen door een verbinding met de 
app Chord Tracker op uw smartapparaat te maken.
We adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat u de geavanceerde en 
handige functies van het instrument volledig kunt benutten.
Daarnaast raden wij u aan deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats te 
bewaren voor toekomstige referentie.

Voor dit instrument bestaan de volgende documenten en instructiehandleidingen.

Owner’s Manual (Gebruikershandleiding) (dit boek)
Legt uit hoe u met het instrument aan de slag kunt en hoe u de hoofdfunctie Jam 
kunt gebruiken. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de 
onderstaande online handleiding Naslaggids.

Reference Manual (Naslaggids) (online handleiding)
Biedt meer gedetailleerde informatie.

Als u deze online handleiding (PDF) wilt downloaden, gaat u naar de website Yamaha 
Downloads en voert u de modelnaam in om de gewenste bestanden te zoeken.

• Gebruikershandleiding x1
• Netadapter* x1
• Riem x1
• MIDI-breakoutkabel x1
• Online Member Product Registration 

(Online productregistratie van een lid) x1

* Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor contact op met uw Yamaha-dealer.

Over de handleidingen

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

Meegeleverde accessoires

https://download.yamaha.com/
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Inhoud

Eigenschappen................................................................................................... 11

Functies van componenten op het paneel ...................................................... 12

Configureren....................................................................................................... 16

Met diverse instrumentvoices proberen te spelen.......................................... 21

Plezierig spelen met de Jam functie................................................................. 23

Back-up en initialisatie ...................................................................................... 32

Problemen oplossen.......................................................................................... 33

Specificaties ....................................................................................................... 34

Index.................................................................................................................... 36

Eigenschappen
Ongelooflijk eenvoudige en krachtige speelfuncties .........................pagina 23
Met de jamfunctie kunt u direct genieten van het meespelen met uw favoriete songs. Verbind gewoon 
het apparaat met de gratis app Chord Tracker en speel mee met songs die op uw smartapparaat zijn 
opgeslagen. De noten worden ongeacht welke toetsen u indrukt automatisch op de song afgestemd, 
zodat u zich geen zorgen over de vingerzetting hoeft te maken of zelfs de juiste toonladders en 
akkoorden niet hoeft te kennen. U kunt eenvoudigweg helemaal in het spel opgaan, alsof u met uw 
favoriete artiest aan het jammen bent.

Bekijk de Yamaha-website voor informatie over apparaten die compatibel met Chord Tracker zijn.

Besturingsinterface voor het authentieke spel ..........................pagina's 15, 22
Naast een pitchbendwiel en een modulatiewiel beschikt het instrument ook over functieknoppen 
waarmee u een breed scala aan effecten kunt regelen, die u buitengewoon expressieve, dynamische 
performancekracht geven.

Dunne en ultralichte behuizing
Een ultralichte behuizing die slechts 1,5 kg weegt en de dunne vorm maken het instrument eenvoudig 
draagbaar. Het instrument kan ook op batterijen worden gebruikt, waardoor u overal waar u wilt van 
het spelen kunt genieten.
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Functies van componenten op het paneel 

1 DC IN-aansluiting (pagina 17)
Voor het aansluiten van een netadapter.

2 Draaiknop [VOLUME] (pagina 19)
Hiermee past u het totaalvolume aan.

3 [P] (Standby/On)-schakelaar (pagina 19)
Hiermee zet u het instrument aan of in stand-by.

4 Aansluiting [LINE OUT] 
Voor het aansluiten van een versterkte luidspreker of mengpaneel voor het afspelen in grotere 
ruimten met hogere volumes (met 1/4 inch stekker van een monohoofdtelefoon). Als u het LINE 
OUT-volume wilt regelen, past u het volume van de aangesloten audioapparatuur aan.

LET OP
Om mogelijke schade te voorkomen, dient u eerst het instrument en daarna pas het externe apparaat in te 
schakelen. Als u de stroom wilt uitschakelen, dient u eerst het externe apparaat en daarna pas het 
instrument uit te schakelen.

5 Aansluiting [AUX IN] 
Voor het invoeren van het geluid van een audiospeler en het beluisteren ervan via de ingebouwde 
luidsprekers van het instrument (met 3,5 mm ministekker van een stereohoofdtelefoon). Als u het 
ingangsvolume van de aansluiting [AUX IN] wilt aanpassen, past u het afspeelvolume op het 
audioapparaat aan.

LET OP
Als u schade aan de apparaten wilt voorkomen, dient u eerst het externe apparaat en daarna pas 
instrument in te schakelen. Als u de stroom wilt uitschakelen, dient u eerst het instrument en daarna pas 
het externe apparaat uit te schakelen.

8

7

5

4

3

21

9

)

6

(Onderzijde van het apparaat)
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6 Aansluiting [TO HOST] (pagina 28) 
Voor het aansluiten van een computer of smartapparaat door middel van een USB-kabel om MIDI-
data of audiodata te verzenden/ontvangen (met de functie USB-audio-interface). Raadpleeg voor 
meer informatie over de functie USB-audio-interface de Naslaggids. Wanneer u MIDI-data 
verzendt/ontvangt, moet u mogelijk de functie-instellingen (zie MIDI-verzending/-ontvangst 
hieronder) oproepen.

7 Aansluiting [MIDI]
Voor het aansluiten van andere MIDI-apparaten via de meegeleverde MIDI-breakoutkabel en 
standaard MIDI-kabels (afzonderlijk verkocht). Bij het verzenden/ontvangen van MIDI-data moet 
u mogelijk de functie-instellingen (zie MIDI-verzending/-ontvangst hieronder) oproepen.

8 Knop [SELECT] (pagina 21)
Voor het selecteren van een via het toetsenbord te spelen voice. De geselecteerde voicenaam 
wordt op de display weergegeven. 
Terwijl indicator van de knop [FUNCTION] brandt, werkt deze als een waardeselectieknop voor de 
functie.

9 Selectieknop [EFFECT] (pagina 22)
Voor het selecteren van het effect dat op de voice wordt toegepast. Deze selectieknop wordt in 
combinatie met de knop [EFFECT CONTROL] gebruikt.

) Knop [EFFECT CONTROL] (pagina 22)
Voor het instellen van de waarde van het effect dat door de selectieknop [EFFECT] is geselecteerd. 
Het draaien van de knop met de wijzers van de klok mee vergroot de diepte van het effect.

MIDI-verzending/-ontvangst
Zorg ervoor dat de MIDI-verzend-/ontvangstpoort en de waarde van de functie-instelling MIDI Select met elkaar 
overeenstemmen. Druk herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] om MIDI Select bovenaan in de display op te roepen 
en draai vervolgens de knop [SELECT] om onderaan de juiste waarde te selecteren: BLE MIDI (Bluetooth), USB MIDI 
(TO HOST) of MiniMIDI (MIDI).

Aansluitvoorbeeld 

Verbind uw smartapparaat aan via Bluetooth of met de USB-kabel. Stel de Bluetooth-
beschikbaarheid vast op pagina 9 en raadpleeg vervolgens de pagina's 27 en 28.

SHS-500
PHONES

MIDI

MIDI IN

MIDI OUT

TO HOST

LINE OUT

AUX IN

Smartapparaat

Hoofdtelefoon

Audiospeler

Versterkte luidspreker

MIDI-apparaat

MIDI-breakoutkabel

Pc

MIDI OUT-
aansluiting

MIDI IN-
aansluiting
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! Display
De huidige instellingen worden in de display weergegeven. 

@ Aansluiting [PHONES]
Voor het aansluiten van een stereohoofdtelefoon met een ministekker (3,5 mm). De ingebouwde 
luidsprekers van het instrument stoppen automatisch met het produceren van geluid wanneer er 
een hoofdtelefoon op deze aansluiting wordt aangesloten. Via de aansluiting [LINE OUT] wordt 
echter nog steeds hetzelfde geluid uitgevoerd als via de aansluiting [PHONES].

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

# Knoppen [OCTAVE] [-][+]
Voor het omhoog of omlaag verschuiven van de toonhoogte van het toetsenbord met één octaaf. 
Het tegelijkertijd indrukken zet terug naar de standaardinstelling. De huidige instelling wordt op de 
display weergegeven.

$ Knoppen [TRANSPOSE] [-][+]
Voor het omhoog of omlaag transponeren van de toonhoogte van het toetsenbord (in halve tonen). 
Het tegelijkertijd indrukken zet terug naar de standaardinstelling. De huidige instelling wordt op de 
display weergegeven.

B

!

^

(
A

*

&

#

$

%

@

Geeft meestal de voicenaam aan

Transponeren
T-1: omlaag in halve noten
T±0: geen wijziging in toonhoogte
T+1: omhoog in halve noten

Octaveren
O-1: één octaaf omlaag
O±0: geen wijziging in toonhoogte
O+1: één octaaf omhoog

MIDI Select

USB-aansluiting

MIDI-aansluiting

Voeding
(Indicatie van adapter of 
resterende batterijspanning)

Bluetooth-verbinding
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% [LL] (Snel terugspoelen), [R/K] (Afspelen/pauzeren), [RR] (Snel vooruitspoelen)
Wanneer niet met de app verbonden: dit zijn afspeelregelknoppen voor de interne demosongs 
(pagina 24).
Wanneer verbonden met de app Chord Tracker: dit zijn afspeelregelknoppen voor de app om 
een song op het smartapparaat af te spelen/te pauzeren (pagina 29).

^ Knop [JAM] (pagina 29)
Met elke druk op de knop zet deze de jamfunctie aan (indicator licht op), selecteert deze in 
volgorde de jammodus en schakelt vervolgens de jamfunctie uit (indicator gaat uit).

& Knop [SUSTAIN]
Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, hebben de noten die u speelt een langere sustain.

* Bendwiel [PITCH] 
Voor het toevoegen van vloeiende toonhoogtevariaties aan de 
noten die u op het toetsenbord speelt. Rol het wiel naar boven als 
u de toonhoogte wilt verhogen of naar beneden als u de toonhoogte 
wilt verlagen.

( Wiel [MODULATION] 
Voor het toepassen van een vibrato-effect op noten die op het 
toetsenbord worden gespeeld. Rol het wiel omhoog om de effectdiepte te verhogen of omlaag om 
deze te minimaliseren. Het wiel [MODULATION] kan ook worden gebruikt om de effectdiepte op 
dezelfde manier als de knop [EFFECT CONTROL] ()) te regelen als u dit via de functiemodus 
instelt. Raadpleeg voor de werking de OPMERKING onderaan pagina 22.

A Knop [FUNCTION]
Schakel de functiemodus in (indicator licht op). Met de functiemodus kunt u verschillende 
instellingen zoals stemmen en MIDI-kanaalselectie instellen. Raadpleeg voor meer informatie de 
online handleiding Naslaggids die op pagina 10 wordt beschreven.
Hoe in te stellen: Druk herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] om het gewenste functiemenu 
bovenaan in de display op te roepen en draai vervolgens de knop [SELECT] (8) om de waarde 
onderaan in de display te selecteren.
Als u de functiemodus wilt sluiten, drukt u op de knop [EXIT] (B) (indicator gaat uit).

OPMERKING
De laatste hier geselecteerde functie-instelling wordt handig onthouden als u de functiemodus sluit en wordt 
automatisch teruggehaald als u de modus opnieuw inschakelt.

B Knop [EXIT]
Hiermee verlaat u de functiemodus.

(*

Functienaam

Waarde
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Configureren

Bevestig de meegeleverde riem stevig aan de riempinnen van het instrument zoals hieronder wordt 
afgebeeld.
Aangezien de riem een gesp bevat, kunt u de riem aanpassen zoals u wenst.

VOORZICHTIG
• Deze riem is ontworpen voor het gebruik met alleen dit instrument. Niet gebruiken voor andere doeleinden.
• Als u een riem gebruikt, zorg er dan voor dat deze goed aan het instrument is vastgemaakt.
• Til het instrument niet op aan de riem. Als u dat doet, kan dit schade aan het instrument of letsel veroorzaken.
• Draai de schroeven waarmee de riempinnen worden gemonteerd nooit los.

De riem bevestigen

Gesp

Onderzijde SHS-500

Riempin

Riem
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Dit instrument werkt zowel met een netadapter als met batterijen.

Een netadapter gebruiken

Sluit de netadapter aan in de volgorde die in de afbeelding wordt aangegeven.

WAARSCHUWING 
• Gebruik alleen de opgegeven netadapter (pagina 35). Het gebruik van de 

verkeerde netadapter kan tot oververhitting van het instrument en 
defecten leiden.

• Zorg er als u de netadapter met een verwijderbare stekker gebruikt voor 
dat de stekker aan de netadapter bevestigd blijft. Het gebruik van alleen 
de stekker kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

• Raak nooit het metalen gedeelte aan wanneer u de stekker bevestigt. 
U kunt elektrische schokken, kortsluiting of schade voorkomen door er 
ook voor te zorgen dat er geen stof aanwezig is tussen de netadapter en 
de stekker.

VOORZICHTIG
Zorg er bij het configureren van het product voor dat het gebruikte 
stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de spanning bij storingen of 
een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING
Volg deze procedure in omgekeerde volgorde bij het loskoppelen van de netadapter.

Spanningsvereisten

1.

2.

DC IN-aansluiting

Onderzijde van het instrument

StopcontactNetadapter

Stekker

Schuif de stekker zoals 
aangegeven.

De vorm van de stekker 
verschilt afhankelijk van 

uw regio.
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Batterijen gebruiken

Dit instrument vereist zes alkaline- (LR6)/mangaanbatterijen (R6) of oplaadbare Ni-MH-batterijen van 
AA-formaat.

1. Controleer of het instrument is uitgeschakeld.

2. Open het klepje van het batterijencompartiment in het onderpaneel van het 
instrument.

3. Plaats de zes nieuw batterijen en let daarbij goed op de polariteitsaanduidingen 
(+/-) aan de binnenzijde van het compartiment.

4. Plaats het compartimentklepje terug en zorg ervoor dat het goed vastklikt.

LET OP
• Wanneer u de netadapter met geplaatste batterijen aansluit of loskoppelt, kan het instrument worden 

uitgeschakeld, wat tot verlies van data kan leiden.
• Als de batterijspanning te laag wordt voor een betrouwbare werking, kan het volume verminderen, het 

geluid vervormd klinken of kunnen er zich andere problemen voordoen. Als dit gebeurt, moet u alle 
batterijen door nieuwe of reeds opnieuw opgeladen batterijen vervangen.

OPMERKING
• Dit instrument kunt u niet gebruiken om de batterijen op te laden. Gebruik voor het opladen alleen de 

aangegeven lader.
• Er wordt automatisch gebruik gemaakt van de netadapter wanneer een netadapter is aangesloten terwijl ook 

batterijen in het instrument zijn geplaatst.

Het type batterij instellen
Afhankelijk van het te gebruiken type batterij moet u de instelling voor het type batterij op het 
instrument mogelijk wijzigen. Als u de instellingen moet wijzigen, zet u eerst het instrument aan. Kies 
vervolgens het type batterij dat u wilt gebruiken. Alkaline- en mangaanbatterijen worden standaard 
gekozen. Druk herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] om Batterij te selecteren en draai vervolgens 
de knop [SELECT] om het batterijtype Alkaline (alkaline- en mangaanbatterijen) of Ni-MH 
(oplaadbare Ni-MH-batterijen) te selecteren.

LET OP
Een onjuiste instelling van het type batterij kan de levensduur van de batterij verkorten. Zorg ervoor dat 
u het type batterij correct instelt.
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1. Draai de draaiknop [VOLUME] omlaag naar het minimum.

2. Druk op de schakelaar [P] (Standby/On) om het instrument aan te zetten.

De productnaam verschijnt in de display, gevolgd door de normale display.

Pas het volume desgewenst aan terwijl u op het toetsenbord speelt.

VOORZICHTIG
Gebruik het instrument of de hoofdtelefoon niet gedurende een langere periode op een hoog of 
oncomfortabel volumeniveau aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken.

LET OP
Probeer tijdens het inschakelen geen andere handelingen zoals het op de toetsen drukken. Als u dat 
doet, kan het tot storingen in het instrument leiden.

3. Houd de schakelaar [P] (Standby/On) ongeveer een seconde ingedrukt om het 
instrument uit te schakelen.

VOORZICHTIG
Zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het 
product. Als u het product gedurende een langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer 
van het stopcontact loskoppelt.

Het instrument aanzetten/op stand-by zetten

Als het totale volume laag is of er geen geluid te horen is, moet u Problemen oplossen op 

pagina 33 raadplegen.

1.

2.

Maximum

Minimum

Inschakelen

Draai het volume naar het minimum.

Display
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Spanningsstatus

U kunt de voedingsbron in de rechterhoek van de display controleren.

De functie Automatisch uitschakelen instellen

Als u onnodig stroomverbruik wilt voorkomen, heeft dit instrument een functie Automatisch 
uitschakelen waarmee de stroom automatisch wordt uitgeschakeld als het instrument gedurende een 
opgegeven tijd niet wordt gebruikt. De tijd die verstrijkt voordat het instrument automatisch wordt 
uitgezet, is standaard ongeveer 30 minuten. U kunt deze instelling echter via Functie wijzigen 
(Raadpleeg voor meer informatie de Naslaggids).

Automatische uitschakelen uitzetten

1. Als het instrument is ingeschakeld, zet u het uit.

2. Schakel het instrument in terwijl u de laagste toets op het toetsenbord ingedrukt 
houdt. 
Er verschijnt kort een bericht 'AutoOff uitgeschakeld'. 

Automatische uitschakelen inschakelen
Als u de functie Automatisch uitschakelen wilt inschakelen, wijzigt u de instelling via de functiemodus 
of initialiseert u het instrument (pagina 32).

LET OP
• Sommige gegevens van dit instrument (pagina 32) blijven behouden als het instrument wordt uitgezet.
• Als uw instrument op andere apparatuur zoals versterkers en luidsprekers is aangesloten maar u het 

30 minuten niet gaat gebruiken, adviseren we u om alle apparaten uit te schakelen zoals in hun 
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.

Netadapter Batterijen: vol Batterijen: half
Vervang spoedig.

Batterijen: laag
Het instrument wordt 
uitgeschakeld.
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Met diverse instrumentvoices proberen te 
spelen

U kunt de toetsenbordvoice veranderen in een andere instrumentvoice, zoals strijkinstrumenten, 
elektrische piano en andere.

OPMERKING
Als de knop [FUNCTION] brandt, kunt u deze uitschakelen door op de knop [EXIT] te drukken. Het gedrag van de 
knop [SELECT] varieert immers afhankelijk van of de knop [FUNCTION] al of niet brandt.

1. Draai aan de knop [SELECT].
U kunt de naam van de geselecteerde voice in de display zien.

OPMERKING
Raadpleeg voor een lijst met beschikbare voices de Naslaggids.

Een voice selecteren en ermee spelen
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De effecten verbeteren de voice en veranderen de aanslaggevoeligheid van het toetsenbord.

1. Selecteer het gewenste effect met de selectieknop [EFFECT].

2. Wijzig de diepte van het geselecteerde effect 
door aan de knop [EFFECT CONTROL] te 
draaien.
Door met de wijzers van de klok mee aan de knop te 
draaien, vergroot u de diepte van het effect. Als de knop 
zo ver mogelijk tegen de richting van de wijzers van de 
klok in is gedraaid, wordt er geen effect toegepast op 
het geluid.
Als u een andere voice selecteert, wordt de door 
u ingestelde waarde van de effectdiepte teruggezet op 
de oorspronkelijke waarde.

Het type DSP-effect kan met de functie worden geselecteerd. Druk hiertoe herhaaldelijk op de 
knop [FUNCTION] om het functiemenu DSP Type bovenaan in de display op te roepen en draai 
vervolgens aan de knop [SELECT] om het gewenste type onderaan in de display te selecteren. 
Als u de functiemodus wilt sluiten, drukt u op de knop [EXIT] (indicator gaat uit). Raadpleeg voor 
meer informatie over de DSP-typen de online handleiding Naslaggids. 

OPMERKING
De functie van de knop [EFFECT CONTROL] kan gemakkelijk worden toegewezen aan het wiel [MODULATION] 
(pagina 15), zodat u het effect in realtime kunt verbeteren of wijzigen door met uw linkerhand het wiel 
[MODULATION] te bedienen terwijl u met uw rechterhand het toetsenbord bespeelt. Druk hiertoe herhaaldelijk 
op de knop [FUNCTION] om het functiemenu Modulation bovenaan in de display op te roepen en draai 
vervolgens aan de knop [SELECT] om EfctCtrl onderaan in de display te selecteren.

Effecten toepassen

FILTER Verandert het karakter van het geluid.

DYNAMICS Stelt de aanslaggevoeligheid van het 
toetsenbord in. 
Lagere waarden produceren een grotere 
variatie in het volume als reactie op de 
toetsenborddynamiek. Met andere 
woorden, lagere waarden bieden een 
grotere gevoeligheid, zodat 
u gemakkelijker grote dynamische 
veranderingen kunt produceren. Hogere 
waarden produceren en uniformere 
reactie. Met andere woorden, hogere 
waarden bieden minder gevoeligheid, 
zodat u tijdens uw spel gemakkelijker 
harde geluiden kunt produceren.

REVERB Voegt reverb toe.

CHORUS Voegt chorus toe.

OTHER Past de parameters van het DSP-effect 
aan dat met de functie is geselecteerd.
In de standaardinstelling wordt 
automatisch het optimale DSP-type voor 
de geselecteerde voice opgeroepen.
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Plezierig spelen met de Jam functie

Met dit verbazingwekkend coole en krachtige speelkenmerk kunt u met songs meespelen die op een 
smartapparaat zijn opgeslagen, waarbij u gebruik maakt van de app Chord Tracker op uw 
smartapparaat. Op welke toetsen u ook drukt, de noten komen automatisch overeen met de song, 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over vingerzettingen en niet eens de juiste toonladders en 
akkoorden hoeft te weten.

Over de jamfunctie

J�� F�nc�i��

Jam en speel mee met 
uw favoriete song!

Probeer nu de jamfunctie uit en 
speel met plezier. Het is een 
verbazingwekkend handige 
manier om muziek te maken, 
omdat u direct in elke toonsoort en 
elke stijl kunt spelen.

Voordat u de functie gaat 
uitproberen, raden we u echter 
aan u meer te verdiepen in de 
diverse kenmerken en werkingen 
van de jamfunctie, zodat 
u optimaal gebruik kunt maken 
van het instrument. Lees dus 
verder op de volgende pagina's 
en gebruik de vooraf ingestelde 
demosongs om met de jamfunctie 
te spelen.
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Met de vooraf ingestelde demosongs kunt de jamfunctie volledig uitproberen zonder verbinding te 
hoeven maken met de app op het smartapparaat. U activeert de functie automatisch en selecteert de 
geschikte jammodus. Start eenvoudig het afspelen van een demosong en speel met plezier mee met 
de song.

Een demosong selecteren

U kunt kiezen uit drie demosongs door op de knop [R/K] (Afspelen/pauzeren) te drukken 
(de indicator knippert). Als u een demosong selecteert, wordt de jammodus automatisch geactiveerd 
en begint het herhaaldelijk afspelen van alle songs. De naam van de demosong wordt in de display 
weergegeven.

Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u herhaaldelijk op de knop [R/K] (Afspelen/pauzeren) totdat de 
indicator uit gaat.

Meespelen met een demosong

 Demosong: TryAcmp1 
Aanbevolen voice: 001 SawLead1, jammodus: Backing

De jammodus Backing wordt automatisch geselecteerd (pagina 30). 
Deze modus is ideaal voor het spelen van achtergrondpartijen. Speel mee met de demosong.

Achtergrondpartijen meespelen met de demosong
Probeer voordat u begint het ritme van de song aan te voelen. Speel vervolgens een akkoord in de 
maat van de muziek. U kunt elke willekeurige toonsoort spelen.

Hoe klinkt dat? Dankzij de krachtige jamfuncties kunt u ongeacht waar u speelt verbazingwekkend 
muzikale resultaten bereiken! Probeer eens akkoorden op verschillende plekken op het 
toetsenbord en met verschillende ritmische accenten te spelen.

De jamfunctie gebruiken

TryAcmp1

TryMeldy

TryAcmp2

Demo OFF

Demo 1

Demo 2

Demo 3

Stop

Druk op [R/K] (Afspelen/
pauzeren)

[LL] (Snel terugspoelen)

[RR] (Snel vooruit-
spoelen)

Als u de slag te pakken hebt, kunt 
u proberen akkoorden te spelen door 
de toetspositie te wijzigen.
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 Demosong: TryMeldy 
Aanbevolen voice: 006 UnderHeim, jammodus: Melody B

De jammodus Melody B wordt automatisch geselecteerd (pagina 30).
Deze modus is ideaal voor het spelen van melodieën.

Melodieën meespelen met de demosong
Speel met uw vingers achtereenvolgens één noot tegelijk (bijvoorbeeld: duim  middelvinger  
pink.) Probeer interessante geïmproviseerde frasen te creëren en geniet van consistent fraaie 
muzikale resultaten.

 Demosong: TryAcmp2 
Aanbevolen voice: 009 E.Piano, jammodus: 1 Finger

De jammodus 1 Finger wordt automatisch geselecteerd (pagina 30).
Deze modus is net als de modus Backing ideaal voor het spelen van achtergrondpartijen, maar in 
deze modus worden er harmonieën aan de op het toetsenbord gespeelde noten toegevoegd, 
zodat u met slechts één vinger zelfs volledige achtergrondpartijen kunt spelen.

Achtergrondpartijen meespelen met de demosong

Als u de jamfunctie wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op de knop [JAM] totdat de indicator uit gaat.

Tip
Als u de display tijdens afspelen bekijkt, ziet u dat bij het afspelen van de 
song tekens zoals 'C m7 opeenvolgend worden getoond. Deze geven de 
akkoorden aan die in de song worden gebruikt. Aangezien de akkoorden 
van een song voortdurend veranderen, worden er zelfs als u herhaaldelijk 

dezelfde toetsen in de jammodus bespeelt andere noten en akkoorden geproduceerd. (Afhankelijk 
van de opeenvolging van de akkoorden worden noten wellicht niet veranderd). Als u de slag te 
pakken hebt, kunt uw speelritme afstemmen op dat van de akkoordwisselingstiming die in de 
display wordt getoond en kunt u een professioneel klinkende achtergrondpartij aan de song 
toevoegen.

Eén toets produceert twee of meer noten.
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We gaan nu meespelen met een song die op een smartapparaat is opgeslagen. Download de app 
Chord Tracker en maak via Bluetooth of met een USB-kabel verbinding tussen uw keyboard en de app.

De app downloaden

Download de gratis app Chord Tracker (iOS/Android).

Chord Tracker (gratis) 

Deze app is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. Raadpleeg de onderstaande website voor 
informatie over releasedatums en de meest recente systeemvereisten.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Meespelen met een favoriete song

App downloaden
Keyboard verbinden met app 

via Bluetooth of een USB-kabel
Spelen met de app
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Bluetooth-verbinding

OPMERKING
Als uw toetsenbord niet is voorzien van Bluetooth-functionaliteit of als Bluetooth om welke reden dan ook niet 
beschikbaar is, kunt u met behulp van een USB-kabel verbinding maken met de app. Zie de volgende bladzijde voor 
meer informatie over USB-verbindingen.

1. Zet het instrument aan.

2. Activeer de Bluetooth-functie van het smartapparaat.

3. Start de app Chord Tracker en tik op Settings  Bluetooth MIDI Device  SHS-500.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt Connected weergegeven.

* Alle schermafbeeldingen zijn afkomstig van een iPhone.

Als het instrument niet via Bluetooth met de app kan worden verbonden, raadpleegt u Problemen 

oplossen op pagina 33.

Controleer of uw keyboard is voorzien van Bluetooth-functionaliteit; raadpleeg 

hiervoor pagina 9. 
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Verbinding met een USB-kabel

1. Zet het instrument uit en sluit vervolgens uw smartapparaat op het instrument aan.
Volg voor de juiste volgorde zorgvuldig de in de illustratie hierboven aangegeven instructiestappen.
De benodigde items voor deze aansluiting verschillen afhankelijk van uw smartapparaat zoals 
hierboven is geïllustreerd. Deze items zijn apart verkrijgbaar.

LET OP
Gebruik een USB-kabel van het type AB die niet langer is dan 3 meter. U kunt geen USB 3.0-kabels gebruiken.

2. Zet het instrument aan.

3. Wijzig de aansluitingsinstelling van het instrument van Bluetooth in [TO HOST].
Druk herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] om het functiemenu MIDI Select bovenaan in de 
display op te roepen en draai vervolgens aan de knop [SELECT] om de waarde USB MIDI 
onderaan in de display te selecteren. Als u via Bluetooth verbinding wilt maken met de app Chord 
Tracker, zet u de waarde terug op BLE MIDI.

TO HOST

USB (B) USB (A)1

2 3

32
Als het apparaat een Micro B USB-aansluiting heeft:
Gebruik een adapter voor conversie van USB Type A 
vrouwelijk naar USB Micro B mannelijk

Als het apparaat een Type C USB-aansluiting heeft:
Gebruik een adapter voor conversie van USB Type A 
vrouwelijk naar USB Type C mannelijk

USB-kabel

Lightning-naar-USB-
camera-adapter

USB-conversieadapter

iOS-apparaat

Android-
apparaat
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Spelen met behulp van de app

1. Verbind het keyboard en de app vooraf met elkaar via Bluetooth of een USB-kabel. 
Zie pagina's 27 en 28. 

2. Start de app Chord Tracker en selecteer een song.
De app begint automatisch de geselecteerde song te analyseren en geeft vervolgens de 
gedetecteerde akkoordgegevens op uw smartapparaat weer, zoals u hieronder kunt zien.

OPMERKING
Chord Tracker kan akkoordgegevens zeer nauwkeurig analyseren, maar in sommige gevallen kan de 
gedetecteerde akkoordprogressie verschillen van die van de originele song.

3. Zet de jamfunctie aan. 

4. Selecteer een jammodus.
Omdat er vijf jammodi (zie de volgende pagina) beschikbaar zijn, moet u een modus selecteren 
die past bij de stijl die u wilt spelen. Door herhaaldelijk op de knop [JAM] te drukken, wordt 
telkens een volgende modus geselecteerd. De naam van de geselecteerde modus wordt in de 
display weergegeven.

Knop [JAM]
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Jammodi 

* Als u melodische partijen op een toetsenbord wilt spelen, kan de functie Melody Cancellation van de app 
Chord Tracker handig zijn, omdat de functie de stempartij van de song onderdrukt. Raadpleeg voor deze 
bewerking de in de app opgenomen handleiding.

5. Speel een song af.
Gebruik de knoppen [LL] (Snel terugspoelen), [R/K] (Afspelen/pauzeren) en [RR] (Snel 
vooruitspoelen) om het afspelen van de song in de app te regelen.

• Bij verbinding via Bluetooth klinkt de song vanaf het smartapparaat.
• Bij verbinding met een USB-kabel klinkt de song vanaf het keyboard.

OPMERKING
Zodra het afspelen van de song start, begint de app de akkoordinformatie als MIDI-gegevens naar het keyboard 
te verzenden. Het geluid dat wordt geproduceerd als de toetsen worden ingedrukt, wordt zowel door de 
akkoordinformatie als door de geselecteerde jammodus bepaald.

1 Finger U kunt zelfs met slechts één vinger achtergrondpartijen spelen.
 een voorbeeld met een vooraf ingestelde demosong vindt u op pagina 25.

Backing Ideaal voor het spelen van achtergrondpartijen.
 een voorbeeld met een vooraf ingestelde demosong vindt u op pagina 24.

Melody A Ideaal voor het spelen van de melodieën.
Probeer de volgende modi na elkaar: A  B  C om de meest geschikte modus te 
vinden die past bij de stijl.
 een voorbeeld met Melody B en een vooraf ingestelde demosong vindt u op 
pagina 25.

Melody B

Melody C

Off Zet de jamfunctie uit.

Volume-instelling
• Wanneer u de balans tussen het volume van de afgespeelde song en het volume van uw 

toetsenspel wilt aanpassen, past u het volume op uw smartapparaat aan. Als verdere 
aanpassing nodig lijkt, wijzigt u de instelling voor de functie EQ Type (totaalgeluid). Druk 
herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] om EQ Type bovenaan in de display op te roepen en 
draai vervolgens aan de knop [SELECT] om de waarde onderaan in de display te selecteren.

• Bij verbinding met een USB-kabel kan het toetsenbord zelfs geluid produceren wanneer het 
volume op het smartapparaat is ingesteld op de minimumwaarde.

Smartapparaat

Afspelen

Snel terugspoelen Snel vooruitspoelen
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6. Meespelen met een ritme van de song. 
Speel professioneel klinkende 
achtergrondpartijen of melodieën mee in de 
geselecteerde jammodus. Zie ook de pagina's 
24 en 25 voor informatie over hoe de jamfunctie 
u het meeste plezier kan bezorgen.

7. Beëindig uw spel.
U kunt het afspelen altijd stoppen door op de knop [R/K] (Afspelen/pauzeren) te drukken. U kunt 
ook meerdere keren op de knop [JAM] drukken om de jamfunctie uit te zetten (lampje brandt niet) 
en de app op het smartapparaat te sluiten.

LET OP
De demosongs worden niet correct afgespeeld als u de Bluetooth-verbinding verbreekt of de USB-kabel 
loskoppelt zonder de app te sluiten, omdat hierdoor de koppeling tussen de app en het instrument wordt 
onderbroken.

OPMERKING
• Raadpleeg voor informatie over het gebruik van deze app de handleiding van de app.
• Transponeren kan tijdens de jammodus niet worden gebruikt.

Een hoofdtelefoon gebruiken
Tijdens verbinding via Bluetooth wilt u misschien het geluid van het smartapparaat en 
het keyboard via de hoofdtelefoon horen. In dat geval verbindt u de aansluiting 
[AUX IN] van het instrument en de hoofdtelefoonaansluiting van het smartapparaat via 
een audiokabel met elkaar. 

Smartapparaat

Pauzeren

App 
sluiten

JAM

(Brandt niet)
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Back-up en initialisatie
De volgende gegevens blijven automatisch bewaard als back-upgegevens, zelfs als u het instrument 
uitschakelt.

Functie-instellingen: 
• Tuning
• EQ Type
• MIDI Select (specifieke aansluiting voor het verzenden/ontvangen van MIDI-gegevens; pagina 13, 

MIDI-verzending/-ontvangst)
• MIDI CH (MIDI-kanaal)
• LoopBack (instelling voor Audio Loop Back aan/uit)
• Battery (batterijtype; pagina 18)
• Auto Off (Automatisch uitschakelen; pagina 20)

* Zie de online handleiding Naslaggids voor een uitleg van hierboven genoemde items die geen bijbehorende 
paginaverwijzing hebben.

LET OP
De back-up wordt automatisch uitgevoerd als het instrument wordt uitgeschakeld. Als het instrument in de 
volgende gevallen wordt uitgeschakeld, wordt de back-up niet uitgevoerd.
• Ontkoppelde netadapter
• Stroomuitval
• (Bijna) lege batterijen

U kunt de back-upgegevens initialiseren.

1. Zet het instrument uit.

2. Zet het instrument aan terwijl u de hoogste toets ingedrukt houdt om de back-
upgegevens te initialiseren en te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Als het initialiseren is voltooid, wordt Backup Clear onderaan in de display weergegeven.

Back-upparameters

Initialisatie
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Problemen oplossen
V. Het algehele volume is laag of er is geen geluid te horen.
A. Verhoog het mastervolume met de draaiknop [VOLUME]. Of verhoog de aanslaggevoeligheid van 

het toetsenbord door de knop [EFFECT CONTROL] met de klok mee te draaien (DYNAMICS; 
pagina 22). Of pas de filterwaarde aan: selecteer eerst FILTER met de selectieknop en pas 
vervolgens de waarde met de knop [EFFECT CONTROL] aan.

V. Het instrument kan niet via Bluetooth met de app worden verbonden.
A. Controleer of de Bluetooth-functie van het smartapparaat is ingeschakeld. Of initialiseer het 

toetsenbord (pagina 32) zodat de waarde MIDI Select van het menu Function naar BLE MIDI 
(Bluetooth) wordt gereset. Probeer vervolgens opnieuw te verbinden.

V. Het instrument kan niet via USB-kabel met de app worden verbonden.
A. Controleer of de waarde MIDI Select van het menu Function op USB MIDI is ingesteld zoals 

beschreven op pagina 28 bij stap 3. Probeer vervolgens opnieuw aan te sluiten.

V. Vibrato wordt aan het geluid toegevoegd.
A. Controleer of het wiel [MODULATION] op de juiste positie is ingesteld. Rol het wiel omlaag zodat 

het vibrato-effect niet wordt toegevoegd.

V. MIDI-data kunnen niet worden verzonden/ontvangen.
A. Stel Function in volgens de aansluiting of de te gebruiken functie. Raadpleeg voor instructies 

MIDI-verzending/-ontvangst op pagina 13.

V. De demosong wordt niet afgespeeld wanneer er op de knop [R/K] wordt 
gedrukt.

A. Zet de schakelaar [P] (Standby/On) uit en zet deze weer aan. Probeer de bewerking vervolgens 
nogmaals.

Raadpleeg voor andere problemen het gedeelte Problemen oplossen in de online handleiding 
Naslaggids.
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Specificaties

Productnaam Digital Keyboard

Voices AWM-stereosampling

Polyfonie (max.) 48

Aantal voices 30

Compatibiliteit GM

Effecten Reverb, Chorus, DSP 9 typen

Demo Voorinstelling 3 songs

Functies JAM Ja (5 modi)

Totaalregelaars Stemmen, modulatie, pitchbendbereik, portamento, 
DSP, MIDI selecteren, transponeren, 
octaafverschuiving, USB-audio-interface (44,1 kHz, 
16 kHz, stereo)

Bluetooth
*Deze functie wordt 
mogelijk niet 
meegeleverd, 
afhankelijk van het 
land waarin u het 
product hebt gekocht. 
Raadpleeg voor meer 
informatie pagina 9.

Bluetooth (versie 4.0 GATT)
In overeenstemming met de MIDI-specificatie van 
Bluetooth Low Energy
Bereik van zendfrequentie: 2402 t/m 2480 MHz
Maximum RF-uitgangsvermogen (E.I.R.P): 4 dBm

Regelingsin-
terface

Toetsenbord 37 HQ (High Quality) minitoetsen

Andere regelaars PITCH-bendwiel, MODULATION-wiel, TRANSPOSE-
knop, OCTAVE-knop, RWD-knop, PLAY/PAUSE-knop, 
FF-knop, SUSTAIN-knop, EFFECT CONTROL-knop, 
SELECT-knop, EFFECT-selectieknop

Display LCD met achtergrondverlichting

Aansluitingen [AUX IN] (3,5 mm ministekker van een 
stereohoofdtelefoon), 
[LINE OUT] (1/4 inch stekker van een 
monohoofdtelefoon), 
[PHONES] (3,5 mm ministekker van een 
stereohoofdtelefoon), 
[TO HOST], [MIDI] (mini-DIN IN/OUT), [DC IN]

Geluidssysteem Versterker: 0,7 W
Luidspreker: 3,6 cm
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De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de 
handleiding werd gepubliceerd. 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.

Spannings-
voorziening

Spanningsvoor-
ziening

PA-130 of een door Yamaha aanbevolen equivalent
Zes alkaline- (LR6), mangaan- (R6) of oplaadbare 
Ni-MH-batterijen (HR6) van AA-formaat

Stroomverbruik 3W (bij gebruik van een PA-130-netadapter)

Automatisch 
uitschakelen

Ja

Grootte (B x D x H)/gewicht 821 mm x 121 mm x 65 mm, 1,5 kg (exclusief batterijen)

Meegeleverde accessoires Netadapter*, riem, MIDI-breakoutkabel, 
gebruikershandleiding, online productregistratie van 
een lid
*Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor 
contact op met uw Yamaha-dealer.

Afzonderlijk verkrijgbare 
accessoires 
(mogelijk niet beschikbaar in uw regio.)

Keyboardzak (SC-KB350), 
Hoofdtelefoon (HPH-150, HPH-100, HPH-50)
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Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie tussen apparaten binnen een gebied van 
ongeveer 10 meter door de 2,4 GHz frequentieband te gebruiken.

Met Bluetooth-communicaties omgaan
• De 2,4 GHz band die door Bluetooth-compatibele apparaten wordt gebruikt, is een radioband die 

door vele soorten apparatuur wordt gedeeld. Terwijl Bluetooth-compatibele apparaten een 
technologie gebruiken die de invloed van andere componenten met dezelfde radioband 
minimaliseert, kan een dergelijke invloed de snelheid of afstand van communicatie reduceren en in 
enkele gevallen communicatie onderbreken.

• De snelheid van signaaloverdracht en de afstand waarop communicatie mogelijk is, verschilt 
afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels, 
de condities van de radiogolven en het type apparatuur.

• Yamaha garandeert niet alle draadloze verbindingen tussen dit apparaat en apparaten die 
compatibel zijn met de Bluetooth-functie.



For EU countries
BG    Bulgarian
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Yamaha Music Europe GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение 
[SHS-500] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията 
за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ES    Spanish
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico 
[SHS-500] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE 
de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

CS    Czech
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
[SHS-500] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o 
shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DA    Danish
FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hermed erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen [SHS-500] er 
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DE    German
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der Funkanlagentyp [SHS-500] 
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ET    Estonian
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga deklareerib Yamaha Music Europe GmbH, et käesolev raadioseadme 
tüüp [SHS-500] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni 
täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

EL    Greek
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Με την παρούσα ο/η Yamaha Music Europe GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 
[SHS-500] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

EN    English
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio equipment type 
[SHS-500] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU 
declaration of conformity is available at the following internet address: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

FR    French
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du 
type [SHS-500] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration 
UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

HR    Croatian
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Yamaha Music Europe GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 
[SHS-500] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o 
sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

IT    Italian
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio [SHS-500] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

LV    Latvian
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka radioiekārta [SHS-500] atbilst Direktīvai 
2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

LT    Lithuanian
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Aš, Yamaha Music Europe GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 
[SHS-500] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos 
tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

HU    Hungarian
EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Yamaha Music Europe GmbH igazolja, hogy a [SHS-500] típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

NL    Dutch
VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur 
[SHS-500] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

PL    Polish
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Yamaha Music Europe GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 
[SHS-500] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

PT    Portuguese
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o presente tipo de equipamento 
de rádio [SHS-500] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da 
declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

RO    Romanian
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că tipul de echipamente radio 
[SHS-500] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației 
UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

SK    Slovak
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
[SHS-500] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode 
je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

SL    Slovenian
POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Yamaha Music Europe GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [SHS-500] 
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na 
voljo na naslednjem spletnem naslovu: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

FI    Finnish
YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [SHS-500] on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

SV    Swedish
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av radioutrustning 
[SHS-500] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

TR    Turkey
BASİTLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile, Yamaha Music Europe GmbH, radyo cihaz tipinin [SHS-500], 
Direktif 2014/53/AB'ye uygunluğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam 
metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: 
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html
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(weee_battery_eu_fr_02)

Information for users on collection and disposal of old equipment and used 
batteries: 

These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used 
electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household 
waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them 
to applicable collection points, in accordance with your national legislation.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources 
and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could 
otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact 
your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the 
items. 

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier 
for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please 
contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):
This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with 
the requirement set by the EU Battery Directive for the chemical involved.

Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des 
déchets d’équipements électriques et électroniques 

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits 
électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les 
déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, 
conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles 
usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels 
effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement 
des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez 
contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union 
européenne :
Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de 
déchets d’équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités 
locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :
Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les 
exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.
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Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen

Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat 
gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke 
afval mogen worden gemengd.
Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt 
u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle 
bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het 
milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt 
u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar 
u de items hebt gekocht. 

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie 
contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt 
u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het 
correct weggooien.

Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt 
voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og 
brugte batterier

Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte 
elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige 
husholdningsaffald.
Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt 
behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde 
ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, 
der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at 
kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, 
hvor du købte produktet. 

For erhvervsbrugere i EU:
Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe 
elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:
Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, 
og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):
Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det 
overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.
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Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning 
och använda batterier

De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de 
använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt 
hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, 
vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda 
värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka 
i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen 
kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor. 

För företagare inom EU:
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare 
eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina 
lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall 
överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.

Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija

Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni 
električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom.
Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na 
odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.

Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse 
i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog 
neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim 
nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili. 

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili 
dobavljaču.

Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:
Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se 
način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.

Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava 
zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.
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Eski Ekipmanların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Atılması Hakkında 
Kullanıcılara Yönelik Bilgiler

Ürünler, paketler ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve 
elektronik ürün ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru biçimde değerlendirilmesi, kurtarılması ve geri 
dönüştürülmesi amacıyla, lütfen bu ürünleri ulusal yasalarınıza uygun olarak mevcut toplama 
noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda 
atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası 
olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

Eski ürünler ile pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
yerel belediyenize, atık tasfiye hizmetinize veya öğeleri satın aldığınız satış noktasına başvurun. 

Avrupa Birliği’ndeki işletme kullanıcıları için:
Elektrikli ve elektronik ekipmanınızı atmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya 
dağıtıcınıza başvurun.

Avrupa Birliği dışındaki Ülkelerdeki Tasfiye işlemi hakkında bilgi:
Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği’nde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, doğru tasfiye 
yöntemi hakkında bilgi almak üzere lütfen yerel yetkili birimlerinize veya satıcınıza başvurun.

Pil sembolü (aşağıdaki iki sembol örneği) için not:
Bu sembol, bir kimyasal sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, söz konusu kimyasallara 
yönelik AB Pil Direktifi tarafından belirlenen gereksinimler geçerli olur.



Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw 
dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde 
distributeur uit het onderstaande overzicht.
Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede distributør 
på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger om produkterne.
Kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör 
i listan nedan om du vill ha mer information om produkterna.

Pojedinosti proizvoda potražite kod najbližeg Yamaha zastupnika ili 
kod ovlaštenog distributera navedenog u nastavku.
Ürünler hakkında ayrıntılar için, lütfen aşağıda listelenen size en 
yakın Yamaha temsilcisine veya yetkili bayiye başvurun.
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