
KURZWEIL SP2XS - KOLAY KULLANIM KILAVUZU 

KONTROLLER 

MASTER VOLÜM         : 1 ( Genel Ses kumanda fonksiyonu ) 
KONTROL PANEL        : 4 adet Knob (düğme) mevcuttur. Bu knop'lar preset ,fabrikasyon 

fonksiyon'ları denetler. 3 Farklı Bölüm ile toplam 12 işlem yapılabilir. 
1.MIDI Controller         : Programa bağlı olarak Knobs A -D kontrolleri değiştirme görevi üstlenir. 

Knob A / D ile 4 Fonksiyon 

MIDI # 6, MIDI # 13, MIDI # 22, MIDI # 23 

2.Zone Volüme            : Main/ Knob A / D ile 4 Fonksiyon , 

Ana Ses, Layer,  
İkinci ses, Splıt,  

Üçüncü ses,klavyenin bass ses için bölünmüş oktavı, 
Ritim. 

Bölümlerin ses volümlerini ayarlar.  

3.Effect Wet/Dry           : Effect, Reverb.Volümlerini ayarlar. 
Knob A / D , 4 Fonksiyon'dur. 
  

FONKSİYONEL MODLAR 

  

1. EFFECT       : 50 tip (A01 den A 64 ) 'e kadar 

(Chorus, Flange, Delay, Compress, Distottion , Filter , Lazerverb , Misc,vs ) 

  
Program modunda efekt değiştirmek : Efekt butonuna basıldığında Edit butonunun Ledi yanıp 

söner ve A01 efekt seçeneği gösterilir, No/Yes butonları ile diğer efekt seçenekleri kullanılabilir. 
  

Setup modunda efekt değiştirmek : Bir ses seçip efekt değiştirmek istediğimizde efekt butonunun 
ledi yansın yada yanmasın,öncelikle 

Edit butonuna basınız. Daha sonra efekt butonuna basınız , No/Yes butonları ile efekt tiplerini seçiniz. 

  
2.REVERB : 30 tip (b01 den b64) e kadar reverb çeşitleri mevcuttur.No/ Yes Butonları ile reverb 

çeşitleri değiştirilebilir Boot, (Room1, Room2, Chamber, Hall 1 ,Hall 2 ,Hall 3, Combi ) 

  

3. GLOBAL: Global modunda 8 ayrı parametre mevcuttur. 
Bu parametrelere ( 6, 7, 8, 9, 0, -/+, cancel, enter) numaralı ve isimli butonlar ile kontroıl edebilirsiniz. 
  

A-Local  : Piyanonunuzun sesini No / Yes butonları ile tamamen kapatıp açma özelliğidir, diğer 

butonlar çalışır durumdadır. 
  

B-Touch : Piyanonuzun tuş hassasiyet ayarlarını yapabilirsiniz 7 kademe tuş hassasiyet ayarı 

mevcuttur. 
                                                                          

( Touch 1, Touch 2 , Touch 3 , Touch 4 , Touch 5 , Touch 6 , Touch 7 ) 

   Linear ,   Light 1 , Light 2 , Light 3 , Hard 1 , Hard 2 , Hard 3 

  

C-Drum Map : 60 adet mevcut ritimlerin davul kit türünün GM (General MIDI) veya KRZ ( Kurzweil ) 
seçmenize olanak sağlar. 

Drum kit No / Yes butonları ile değiştirebilirsiniz.Seçtiğiniz iki seçenekten biri (GM , KRZ ) kayıt 
gerektirmeden kullanılabilir. 

Not: Mevcut Ritimler genel olarak KRZ ,Kurzweil Seçeneği ile hazırlanmıştır. 
  

D-Eof / Eon : 
  

E-Tunes : Piyanonuzun standart tonu 440 Hz olarak ayarlanmıştır (0) ile gösterilir. 

 Piyanonuzun tonunu No / Yes butonları ile -50, 0, +50 şeklinde değiştirebilirisiniz. 
  

F-Dump : Bu özelliği kullandığınız SP2XS in data verilerini MIDI kablo bağlantısı ile diğer bir Kurzweil 
SP2XS'in üzerine yüklemek için kullanılan bir özelliktir. 

Ekranınızda dmp ibaresi görünür, Yes butonuna basıldığında veriler otomatik oalrak MIDI kanalı ile 

bağlanan diğer piyanoya aktarılır. 



  

G-MIDI Scope : MIDI verileri görüntülemek için kullanılır. 
  

H-Reset : Piyanonuzun hafızasını sıfırlamak için rSt ibaresini görüntülendiğinde  +/ Yes butonuna 

basınız, 
 Srp / devam edicekmisiniz?, rLP / Gerçektenmi?, Bir daha + / Yes butonuna basarsanız piyanonuz 

geçici bir süre kapanır ve tekrar açılır, açıldığında hafızası fabrika ayarlarına geri döner ve üzerinde 
hazırladığınız herşey silinir. 
  

Main : Piyanonuzun ilk ses modudur, istenildiğinde sesi değiştirebilirsiniz. 64 adet farklı ses 
mevcuttur. 
  

Layer : Piyanonuzun ikinci ses modudur, istenildiğinde değiştirebilirsiniz. 64 adet farklı ses mevcuttur. 
  

Split : Piyanonuzun üçüncü ses modudur,  istenildiğinde ses değiştirilebilirsiniz. 64 adet farklı ses 

mevcut olup, bu bölümünde sesin oktavını ayırarak farklı bir ses ile ilk ve ikinci seslere alt ses ( Bass ) 
eşliğinde kullanabilirsiniz. 
  

- NO / STOP , + YES / PLAY: İki fonksiyonlu butonlar 
1. NO / YES       : İşlem yapılan konumlarda hayır veya evet işlemini yapabilirisniz. 

2. STOP / PLAY : Ritimleri Dinlemek için çaldırmak ve durdurma işlemini yapabilirisniz. 
3. DEFAULT       : NO ve YES butona aynı anda basıldığında işlem normale döner ( işlem sıfırlanır) 
  

PROGRAM MODU: 8 kategoriden oluşur, her kategoride de 8 ses olup, toplam 64 ses 

mevcuttur.(Kırmızı renkli led ile gösterilir.) 

Kategoriler : Piano, E Piano, Organ/Clav, Strings/Pad, Brass/Lead, Gtr/Bass, Drum/Perc. 
  

SETUP MODU  :16 bölümden oluşur.(S01-S16) ( Yeşil renkli led ile gösterilir.) 
Piano+Pad, Getup, Acoustic+Synth, Crayz Jam, Yo!Hop, Slider Setup, Summer Time, Diano 

Baroque Split, Heavenly, Brass&Strings, Untitle, Chord, The Romancer, Clip, Voices /E.Pno 

  

RİTİM : 8 Kategoriden oluşur ve her kategori için 8 versiyon olup, toplamda 64 ritim vardır. 
Ballad, Pop, R&8/Dance, Rock/Funky, Country, Latin, Jazz, World 

60 davul ritmi ve World kategorisinde 4 click time ritim mevcuttur. (0, -/+, Cancel, Enter  butonları ile 

ritimleri seçiniz) 
Ritim tempo hız aralığı 40 /280 bpm'dir. 
  

Key.Range : Setup modunda kullanılan, Main, Layer, Split modlarındaki seslerin tuş aralığını ve oktav 

ayrımını ayarlar. 
1. Setup modundan bir ses seçiniz; (S01) 

2. Edit butonuna basınız. 

3. Key.Range butonuna basınız. 
4. - No / + Yes   butonları ile Main, Layer, Split modlarının seslerini ayrı ayrı bölünme noktalarını 

ayarlayabilirsiniz. 
  

Vel.Range: Tuş hassasiyet aralığını ayarlayabilirsiniz. Main, Layer, Split için ayrı ayrı tuş hassasiyet 
ayarı yapılabilir. 

Main modundaki sesin tuş hassasiyetini ayarlamak için; 

1. Program ve Setup modundan herhangi ses seçiniz, 
2. Edit butonuna basınız, 

3. Vel. Range butonuna basınız, 
4. Stop /Play butonları yardımıyla 1 ile 127 sayısal değer arasında tuş hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. 
  

Layer : Layer modundaki sesin tuş hassasiyetini ayarlamak için;  
1. Program ve Setup modundan herhangi bir ses seçiniz, 

2. Edit butonuna basınız, 
3. Vel. Range butonuna basınız, 

4. Stop /Play butonları yardımıyla 1 ile 127 sayısal değer arasında tuş hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. 
  



Split : Split modundaki sesin tuş hassasiyetini ayarlamak için;  

1. Program ve Setup modundan herhangi ses seçiniz, 

2. Edit butonuna basınız, 
3. Vel. Range butonuna basınız, 

4. Stop /Play butonları yardımıyla 1 ile 127 sayısal değer arasında tuş hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. 
  
  

TRANSPOZE : 

Transpoze butonuna basıldığında kırmızı renkli led yanıp söner ve transpoze aktif duruma geçer. 

Stop - / Play + butonları ile seslerinizi Transpoze edebilirsiniz 

Ses tonunuzu -24/+24 yarımses (-12/+12 tam ) - 2 /+ 2 oktav kalınlaştırır ve inceltir. 

Main, Layer, Split modlarındaki sesler ayrı ayrı transpoze edilebilir. 
Hangi bölüm transpoze edilecekse öncelikle o bölüm seçilmelidir. 

Örnek: Main modundaki ses transpoze edilecekse Main moduna basınız ve yukarıdaki işlemleri yapınız. 
Sırasıyla Layer ve Split modlarındaki sesler içinde aynı işlemler geçerlidir. 
  

QUICK ACCESS: 
Kullanıcı tarafından hazırlanan ses bankasıdır.16 adet ses hazırlanabilir ve kaydedebilirsiniz. 

Favori sesleriniz kullanmak isterseniz önceden kayıt etmelisiniz. 
Favori sesler nasıl hazırlanır? 

1. Program modundan veya Setup modundan her hangi bir ses seçiniz. 
2. Seçtiğiniz ses için Layer, Split ve Efekt gibi diğer özellikleride düzenleyebilirsiniz . 

3. Edit butonuna basınız. 

4. Storage butonuna basınız. 
5. Quick Access modundan bir yer / numara seçin (q1-q16' ya kadar)  Play/ Yes butonuna basınız. 
  

DEMO: 

Demo moduna geçmek ve şarkıları dinlemek için: Dump ve Reset butonlarına aynı anda basınız, 
Demo şarkıların ekrandaki görüntüsü, Demo1; d01 ifadesi ile, diğer şarkılar do2, do3 ile gösterilir. 

Demo şarkıları seçmek için, üst banklardan birinci şarkı için 1'e, ikinci şarkı için 2'ye, üçüncü şarkı için 

3'e basıp seçebilir ve Play butonu ile dinleyip , Stop butonu ile şarkıyı durdurabilirsiniz. 
  

O.S. Güncellermeler: 
1. Piyanonuzu çalıştırınız, 

2. 3'lü noktalar ekranda göründüğü anda transpose butonuna basınız, 
3. Play + butonu ile Uos seçeneğine geçiniz, 

4. Metronome butonuna basınız, 

5. 18 dakika O.S yüklemeleri için bekleyiniz, 
6. OFF yazısını ekrana geldiğinde Piyanonuzu kapatıp açınız. 

  

 


