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1. Τευμικά Χαοακςηοιρςικά 
 
 

 Οικξγέμεια Ιλιμάκωμ: 
o Δπιςοξπήπ 1881 Οικ. Παςοιαουείξσ (72-ΔΤ)  
o Δπιςοξπήπ 1881 Οικ. Παςοιαουείξσ (αρσγκέοαρςεπ) 
o Χοσράμθξσ (αρσγκέοαρςεπ) 
o Διδύμξσ (αρσγκέοαρςεπ) 
o 12-ΔΤ ιρξρσγκεοαρμέμη (κλίμακα πιάμξσ) 

 Ήυξι: 
o Θρξκοάςηπ 1 (αμθοώπιμη τωμή) 
o Πιάμξ  
o Σσμθεςική Χξοωδία 1 
o Σσμθεςική Χξοωδία 2 

 Χοόεπ, Εω/Βξσ δίερη 
 Σσμύπαονη ὅλωμ ςῶμ ςόμωμ ςῶμ κλιμάκωμ ςῶμ διατόοωμ γεμῶμ (διαςξμικξῦ, 

υοωμαςικξῦ, ἐμαομξμίξσ) 
 Πιάμξ 97 πλήκςοωμ, C0-C8 ή G0-G8 (με μεςαςόπιρη ξκςάβωμ) 
 Χοξμξμόμξπ (βσζαμςιμόπ) με εικξμικό «λαμπςήοα» και νύλιμξ ήυξ 
 Λεςοξμόμξπ (εὐοωπαϊκόπ) με εικξμικό «λαμπςήοα» και νύλιμξ ήυξ 
 Μ-ιρξρσγκεοαρμέμα (Μ-ΔΤ) διαρςήμαςα (δεκαδικά) με οσθμιζόμεμξ Μ 
 Λεςαςόπιρη Βάρηπ (Pitch Shift) 

o Τξ διάρςημα μεςόπιρηπ είμαι οσθμιζόμεμξ (N-ET) και εναοςάςαι από ςημ 
επιλξγή ςξσ Μ 

 Ρύθμιρη υοόμξσ απελεσθέοωρηπ ήυξσ/πλήκςοξσ (Release Time) 
 4 διατξοεςικέπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ (Ιε 440, Μη 261.63, Μη 256, Μη 220) 
 Δικξμική ξθόμη «LCD» απεικόμιρηπ υοήριμωμ πληοξτξοιώμ 
 Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ εναςξμικεσμέμωμ οσθμίρεωμ 
 Απεικόμιρη 2-4 πλήοωμ ξκςάβωμ 
 Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ ξκςάβωμ 
 Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ Λαοςσοιώμ ρςα πλήκςοα 
 Δπιλξγέπ Λαοςσοιώμ: 

o Λαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ 
o Λαοςσοίεπ τθόγγωμ (Μη, Πα, Βξσ, ...) 
o Λαοςσοίεπ εσοωπαϊκώμ τθόγγωμ (Μςξ, Ρε, Λι, ...) 
o Λαοςσοίεπ αμεοικάμικωμ τθόγγωμ (C, D, E, …) 

 Δμτάμιρη ςξμικώμ (Μ-ΔΤ) διαρςημάςωμ αμάμερα ρςα πλήκςοα 
 Δμτάμιρη ρσυμξςήςωμ ςωμ τθόγγωμ επάμω ρςα αμςίρςξιυα πλήκςοα 
 Δμτάμιρη αμςιρςξίυιρηπ πλήκςοωμ πιάμξσ ρε πλήκςοα πληκςοξλξγίξσ 
 Δπιλξγή ςξπξθέςηρηπ μαύοωμ πλήκςοωμ (ρςξ κέμςοξ ή ραμ πιάμξ) 
 Λεςαβξλή μεγέθξσπ πλήκςοωμ 
 Δσμαςόςηςα ασςξμάςξσ ρσμευξύπ παςήμαςξπ πλήκςοξσ όςαμ έυει επιλεγεί ήυξπ Θρξκοάςη 
 Δσμαςόςηςα υοήρηπ ςξσ Θρξκοάςη ρςξ μιρό ςηπ ξθόμηπ (για παοάλληλξ e-Book 

αμαγμώρςη) 
 Δπιλξγή εικόμαπ σπξβάθοξσ 
 Κξγαοιθμική ασνξμείωρη (αμενάοςηςη ςηπ ρσρκεσήπ) έμςαρηπ ήυξσ 
 Δσμαςόςηςα ςασςόυοξμξσ παςήμαςξπ πξλλώμ πλήκςοωμ 
 Υπξρςήοινη υοήρεωπ ατήπ, πληκςοξλξγίξσ, πξμςικιξύ (αμάλξγα με ςιπ δσμαςόςηςεπ ςξσ 

σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ ραπ) 
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2. Γοήγξοη εκκίμηρη (Quick Start) - Ιρξκοάςηπ 
 

1. Παςήρςε ςξ κξσμπί  (ή F2 ρε πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ μεμξύ, 
ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι» επιλένςε 
ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική 
Χξοωδία 1», όπωπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα.  

2.  Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ ςαμπλέςα 
ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ μα 
«βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home theater), 
αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ ακξύγεςαι 
«γεμάςξπ». 

 
 

Eίρςε έςξιμξι! 
 
 

 Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η 
ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Μ=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 1881 
και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz. 
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3. Αμαλσςική Επενήγηρη 
 

a. Κύρια οθόνη 
 
Ζ κύοια ξθόμη έυει ωπ ενήπ: 

 
 
Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςω: 
 

1. Βοήθεια (F1)  

 Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Λπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και 
με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 
 

2. Επιλογέσ ήχου (F2)  

 Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεωμ ςξσ ήυξσ, όπωπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ, 
ιρξκοάςη, ...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβωμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι 
παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Λπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ 
F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 
 

3. Άλλεσ επιλογέσ (F3)  

 Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοωμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπωπ μαοςσοίεπ, 
εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςωμ/ρσυμξςήςωμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ. 
Δπενηγείςαι παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Λπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με 
ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 
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4. Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου (F4)  

 Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε 
ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ 
σπξλξγιρςή ένξδξ). Λπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F4 ετόρξμ 
έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 
 

5. Εςτίαςη πληκτρολογίου 

 Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ 
σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ 
πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα 
παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη 
ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά 
ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ. 
 

6. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5) 

 Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςωμ πλήκςοωμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ). 
Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοωδία». 
Λπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ 
πληκςοξλόγιξ. 
 

7. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) 

 Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ 
(ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Λαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Λξσρικήπ) ή ρε εσοωπαϊκό 
Λεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Λξσρικξύπ ή Λαθηςέπ ςηπ Δσοωπαϊκήπ Λξσρικήπ). 
 Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςωμ υςύπωμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ 
ποξκαθξοιρμέμωμ ςιμώμ υςύπωμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίωμ (από ςξ 
Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποως. ςηπ Λ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό 
«λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ.  
 Ο Λεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και 
επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοωπαϊκή Λξσρική) υςύπξσπ 
αμά λεπςό. 
 Λπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει 
ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 
 

8. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) 

 Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Μ-ΔΤ) διαρςήμαςα 
μεςαβξλήπ. Δπενηγείςαι παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 
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9. Μετατόπιςη οκτάβων 

 Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ 
μεςαςόπιρηπ ξκςάβωμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97 
ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8). 
 

10. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη 

 Λε ςημ επιλξγή ςωμ υοξώμ αλλάζξσμ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεωοία ςωμ 
Χοξώμ) και εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμω ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ 
ςεςοάυξοδξ όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ. Δπίρηπ σπάουει δσμαςόςηςα Εω/Βξσ δίερηπ. 
 

11. Μέγεθοσ πλήκτρων 

 Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςωμ πλήκςοωμ ςξσ πιάμξσ. 
 

12. Ένταςη ήχου 
 Δσμαςόςηςα ασνξμείωρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ 
ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείωρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ). 
 

13. Εικονική οθόνη «LCD» 

 Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμωμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι 
παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 
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b. Επιλογέσ ήχου (F2)  

 Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςωμ επιλξγώμ ήυξσ, όπωπ ρςημ δενιά 
εικόμα. 

Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ: 
 

1. Κλίμακεσ 
 Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ επιλξγήπ «ξικξγέμειαπ» 
κλιμάκωμ: 
 

i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881 
ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881 
iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ 
iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ 
v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοωπαϊκή) 

 
 Απ ρημειωθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι ξι 
κλίμακεπ ςηπ καθιεοωμέμηπ θεωοίαπ ςηπ Βσζαμςιμήπ 
Λξσρικήπ. 
 Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςωμ Τοιώμ Δαρκάλωμ) μαπ 
παοέδωρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ 
διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ 
εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ  [1], 
[2], [3]. 
 Ζ κλίμακα «Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοωπαϊκή)» 
μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από Λξσρικό ςηπ 
Δσοωπαϊκήπ Λξσρικήπ, ή επίρηπ για ρύγκοιρη, από 
Λξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ Λξσρικήπ. 
 

2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) 
 Τξ Μ είμαι πλήοωπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα πάοει 
ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και 99999. 
 Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Μ δεμ αλλάζει ςιπ 
ρσυμόςηςεπ ςωμ τθόγγωμ πξσ παοάγξμςαι από ςιπ 
κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες ρςημ 
παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!) και ςα 
μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι ακέοαιεπ ςιμέπ). 
 Τξ μόμξ πξσ αλλάζει είμαι ςξ βήμα μεςαςόπιρηπ 
(pitch shift), και ςα απεικξμιζόμεμα (Μ-ΔΤ) διαρςήμαςα 
αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ έυξσμε ςημ 
αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Μη-
Πα είμαι 9/8, ξπόςε ρε Μ=72 είμαι 12.23 μόοια 
[=72log2(9/8)], ρε Μ=563 (για παοάδειγμα) είμαι 95.67 
μόοια [=563log2(9/8)], και ρε Μ=1200 είμαι 203.91 
[=1200log2(9/8)]. 
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3. Αριθμόσ οκτάβων 

 Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςωμ ξοαςώμ ξκςάβωμ, δύξ έωπ ςέρρεοιπ. 
 

4. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ 

Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Μη ή Δι (όςαμ ξ επιλεγμέμξπ 
ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ). 
 

5. Διαθέςιμοι Ήχοι 

 Οι παοακάςω ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη: 
 

- Πιάμξ 
- Θρξκοάςηπ 1: Αμθοώπιμη τωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted) 
- Σσμθεςική Χξοωδία 1 
- Σσμθεςική Χξοωδία 2 

 
 Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείωρη ήυξσ), γίμεςαι 
υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοωρη ςωμ πλήκςοωμ· δείςε 
παοακάςω για ςξμ υοόμξ απελεσθέοωρηπ. 
 Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείωμ πξσ 
μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home 
theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic». 
 

6. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time) 

 Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείωρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοωθεί έμα 
παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Λικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ 
«ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Λεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά. 
 

7. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ 

 Δπενηγξύμςαι παοακάςω ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 
 

8. Ήχοσ Φρονονόμου 

 Δείςε παοακάςω ρςημ εμόςηςα ςξσ Χοξμξμόμξσ. 
 

9. υχνότητα αναφοράσ (Hz) 
 Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςωμ ξπξίωμ καθξοίζξμςαι ξι 
ρσυμόςηςεπ ςωμ σπόλξιπωμ πλήκςοωμ/τθόγγωμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι 
ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Μη (C4) 261.63 Hz, Μη (C4) 256 Hz, Μη (C4) 220 Hz. 
 Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη 
βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ. 
 

10. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) 
 Δείςε παοακάςω ρςημ εμόςηςα για ςημ μεςαςόπιρη βάρηπ. 
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c. Άλλεσ επιλογέσ (F3)  
 

1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων 

 Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρω-
πικώμ οσθμίρεωμ, όπωπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Μ, 
μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβωμ, μέγεθξπ 
πλήκςοωμ, εικόμα σπξβάθοξσ. 
 

2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων 

 Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςωμ ςξμικώμ διαρςημά-
ςωμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςωμ 
ρσυμξςήςωμ ςωμ τθόγγωμ επί ςωμ αμςιρςξίυωμ 
πλήκςοωμ, όπωπ δείυμεςαι παοακάςω: 
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3. Βοήθεια πληκτρολογίου 

 Δμτάμιρη ή μη ςωμ πλήκςοωμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ 
πιάμξσ, όπωπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςω εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ 
«/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ). 
 

 
 

4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ) 

 Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγωμ: 
 

- Λαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ 
- Μη, Πα, Βξσ, ... 
- Μςξ, Ρε, Λι, ... 
- C, D, E, … 

 

5. Θέςη μαύρων πλήκτρων 

 Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςωμ μαύοωμ πλήκςοωμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα 
άρποα πλήκςοα, είςε όπωπ ρςξ πιάμξ. 
 

6. Εικόνα υποβάθρου 

 Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα. 
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d. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6) 
  Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ 
(ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Λαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Λξσρικήπ) ή ρε εσοωπαϊκό 
Λεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Λξσρικξύπ ή Λαθηςέπ ςηπ Δσοωπαϊκήπ Λξσρικήπ). 
 

1. Φρονονόμοσ (F6) 

 Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και 
έυξσμ ωπ παοακάςω (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ 
πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ):  

 
 Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοωπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα 
ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίωμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςω, 
από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποως. ςηπ Λ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό 
«λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςω λίρςα με 
ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίωμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για 
εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςωρη δερμεσςική. 
 

 
 

 Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ 
(F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ». 
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2. Μετρονόμοσ (F6) 

 Ο Λεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και 
επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοωπαϊκή Λξσρική) υςύπξσπ 
αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Λεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια 
ξθόμη και έυξσμ ωπ παοακάςω (ξ Λεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 
ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): 
 

 
 
 

e. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) 
 Παοέυεςαι η δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα 
διαρςήμαςα (μόοια) μεςαβξλήπ.  

 
 Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Μ-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι 
από ςημ επιλξγή Μ ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2).  
 Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Μ=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει 
αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Μ=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη 
βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200). 
 Ζ επιλξγή ςωμ διαρςημάςωμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Μ, ελέγυεςαι ρςιπ 
«Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)». 
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f.  Εικονική οθόνη «LCD» 
 Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμωμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ.  
 

 

 

 
  Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ 
παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία 
με ποξρέγγιρη cents. 
 Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η 
διατξοά ςωμ αμςίρςξιυωμ τθόγγωμ/πλήκςοωμ ρε μόοια (Μ-ΔΤ) και ρε cents.  
 Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Μ, καθώπ και ξ 
επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ. 
 Σςό επάμω δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ 
αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί. 
Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ.  
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