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Thông Số Cơ Bản  
 
 

 

Bàn Phím 88 phím (tiêu chuẩn PHA-4 với cảm giác tiếp xúcngà voi) 

Âm Thanh 
Âm thanh piano: âm thanh siêu tự nhiên 
Định dạng MIDI: theo chuẩn GM2/GS/XGlite 

Nguồn Bộ đổi nguồn AC 

Công Suất Điện 

9 W (3 W–22 W) 
9 W:    Mức tiêu thụ khi chơi piano ở âm lượng trung bình 
3 W:    Mức tiêu thụ ngay khi bật nguồn 
22 W:  Mức tiêu thụ tiêu chuẩn 

Kích Thước 

RP401R:  1,378 (W) x 423 (D) x 992 (H) mm  
(with music rest):  54-1/4(W) x 16-11/16 (D) x 39-1/16 (H) 
inches 
F-130R:  1,361 (W) x 305 (D) x 778 (H) mm 
(with lid closed):  53-5/8 (W) x 12-1/16 (D) x 30-11/16 (H) 
inches 

Trọng Lượng 
RP401R:  40.0 kg / 8 lbs 14 oz 
F-130R:  34.5kg / 76 lbs 1 oz 

Phụ Kiện Hướng dẫn sử dụng, đổi nguồn AC, dây điện 

Hướng Dẫn Vận Hành 

Chơi nhạc 

Chọn âm sắc: 
1. RP-401R cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn tone đa dạng. 

Bạn có thể lựa chọn một tone và điều chỉnh âm điệu của nó. 

Chọn một tone Nhấn phím [Piano] 

Cọn các tone khác Nhấn phím [Other] 

Chuyển đổi các tone khác nhau 
Nhấn phím [Piano] hoặc [Other], sau đó 
nhấn phím [-] [+] 

Điều chỉnh hiệu ứng âm thanh 
(Ambience) 

Nhấn giữ phím [Piano] rồi nhấn các phím 
[-] [+]. 
*Nếu bạn đang dùng tai nghe và hiệu ứng 
headphone 3D đang bật, thì chức năng 
này cho phép điều chỉnh độ sâu của hiệu 
ứng 3D 

Điều chỉnh độ tươi của âm thanh 
(Brilliance) 

Nhấn giữ phím [Other] rồi nhấn các phím 
[-] [+]. 

 
Tiếng [Piano] 

Hiển thị trên màn 
hình 

Ý nghĩa 
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Concert Piano 
Là chế độ âm thanh giao hưởng tuyệt vời của piano. Chúng tôi 
luôn gợi ý người dùng sử dụng chế độ này, nó phù hợp với 
nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. 

 

Ballade Piano 
Kiểu giao điệu nhẹ nhàng, phù hợp với các bản nhạc êm dịu 

 

Bright Piano 
Âm thanh piano tươi tắn thích hợp khi bạn muốn tiếng piano 
nổi bật trong dàn hợp xướng 

 

Magical Piano 
Các lớp âm thanh quyến rũ hòa quện với dàn nhạc 

 

Piano + String 
Các chuỗi âm được lồng ghép với âm điệu của Concert Piano 

 

Piano + Pad 
Một âm đệm được lồng với điệu Concert Piano 

 

Piano + Choir 
Âm Concert Piano được lồng với một lớp hợp xướng 

 

Rock Piano 
Âm thanh piano mạnh mẽ phù hợp cho các bản boogie-woogie 

 

Ragtime Piano 
Âm piano honky-tonk dùng với các bài nhạc kiểu ragtime 

 

Harpsichord 
Là kiểu âm thanh của loại đàn Clavico phổ biến trong âm nhạc 
vùng Ba rốc 

 

Coupled 8+4 
Âm thanh kiểu Clavico lồng với âm của một quãng tám cao 
hơn 

 

 
Chơi các Tone khác nhau trên hai tay phải và trái (phím [Split]) 
Bạn có thể chơi theo các tone khác nhau trên phần trái và phải của bàn phím, phân 
chia cho một số phím xác định. 
Chức năng này gọi là “Split Play”, và vị trí phím đàn chia giữa hai phần được gọi là 
“Split Point”. 

Mở tính năng Split Play Nhấn phím [Split], đèn báo phát sáng 

Thay đổi vị trí phím chia 
Nhấn giữ phím [Split] và nhấn phím đàn muốn đặt 
làm điểm chia 

Thay đổi tone bên phải Thao tác giống như phần “Chọn tone” 

Thay đổi tone bên trái 
Nhấn giữ phím [Split] và thực hiện các bước như 
trong phần “Chọn tone” 
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* Điểm chia là phím có nốt nhạc cao nhất của tone phía tay trái. 

Hiển thị 
(ví dụ) 

Âm vực 

 
 
 
Các cài đặt riêng biệt của Split có thể được áp dụng 
cho Song mode (p.4) và Rhythm mode (p.5) 

 
F #3 

 
Ab4 

 
C4 

 
Trộn hai Tone (Dual Play) 
Bạn có thể chơi cùng lúc hai tone khác nhau trên mỗi nốt nhạc trên bàn phím. Chức 
năng này gọi là “Dual Play” 

Bật chế độ Dual Play Nhấn giữ phím [Piano] sau đó nhấn phím [Other] 

Tắt chế dộ Dual Play Nhấn phím [Piano] hoặc phím [Other] 

Chọn Tone 
Chọn tone cho phím [Piano] hoặc phím [Other] trước 
khi bật chế độ Dual 

 
1. Nhấn phím [Piano], sau đó sử dụng các phím [+] [-] để chọn tone 

2. Nhấn phím [Other], sau đó dùng các phím [+] [-] để chọn tone 

3. Nhấn giữ phím [Piano] và nhấn phím [Other] để bật chế độ Dual 

Tone 1 và tone hai cùng phát 

Để tắt chế độ Dual, nhấn phím [Piano] hoặc phím [Other] 

Chuyển phím (Transpose) 
Chức năng Transpose cho phép bạn chuyển độcao của một âm theo từng bước nửa 
âm. 
Bạn có thể sử dụng chức năng này để chơi bài nhạc bằng các phím khác. 
Để biết thêm chi tiết, hãy xem thêm phần “Chuyển bàn phím hoặc  bài nhạc 
(Transpose”) 
Sử dụng bộ gõ nhịp (phím [Metronome]) 
Bạn có thể chơi nhạc trên nền của bộ gõ nhịp. Bạn cũng có thể điều chỉnh tempo hay 
beat của nhịp. 
Khi một bài nhạc đang được phát thì bộ gõ nhịp sẽ chạy ở tempo và beat của bài hát 
đó. 

Bật bộ gõ nhịp Nhấn phím [Metronome] để đèn báobật sáng 

Đổi Tempo (tiết tấu) Bật phím [Metronome] để hiển thị phần tempo, sau đó nhấn 
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các phím [+] [-] 

 

Đổi Beat 

Nhấn giữ [Metronome] và nhấn [+] [-] 

 
Để biết thêm về các ký hiệu nhịp điệu, hãy xem thêm phần 
“Danh sách ký hiệu nhịp điệu” 

Bắt một nhịp Bật bộ gõ nhịp, sau đó nhấn phím ►/■(Start/Stop) 

 
Danh sách ký hiệu nhịp điệu 

Hiển thị Beat Hiển thị Beat 

 
2/2 

 
6/4 

 
Chỉ các beat nhỏ được phát 

 
7/4 

 
2/4 

 
3/8 

 
¾ 

 
6/8 

 
4/4 (mặc định) 

 
9/8 

 
5/4 

 
12/8 

 

 
Điều chỉnh độ nhạy phím (Key Touch) 
Sau đây là hướng dẫn điều chỉnh mức độ phản ứng âm thanh của đàn đối với bàn 
phím.Bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với lực nhấn phím của mình. 

1. Nhấn giữ phím [Metronome] rồi nhấn phím [Split] 

2. Dùng các phím [+] [-] để chọn “F0 1” và nhấn [►/■] 

3. Dùng các phím [+] [-] để thay đổi các thông số 

Giá trị Ý nghĩa 

F (Cố định) 
Âm luôn phát ra ở một mức cố định, không bị ảnh hưởng bởi 
lực nhấn phím 

L2(Rất nhẹ) Mức cài đặt nhẹ hơn mức L1(Nhẹ) 

L1(Nhẹ) 

Đặt bàn phím ở mức nhẹ. 
Bạn có thể chơi âm cực mạnh (ff) chỉ với lực nhấn nhẹ hơn 

mứcN(Trung bình), cảm giác bàn phím nhẹ nhàng. Mức cài 

đặt này giúp người chơi dễ dàng nhấn phím, ngay cả đối với 
trẻ em. 

N(Trung bình) 
Cài bàn phím ở mức độ chuẩn. Bạn có thể chơi nhạc ở lực 
nhấn tự nhiên nhất, gần với piano cơ nhất. 

HI(Nặng) 
Cài bàn phím ở mức lực nặng. Bạn cần tác dụng lực nhiều 

hơn mức N(Trung bình) để chơi ff. 

http://pianominhthanh.com/


Hướng dẫn sử dụng đàn piano điện RP-401R  

 

6 
 

 

 

Công Ty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O 
369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM  ĐT: 08-38396368      Hotline: 0949.076.789 

Web: http://pianominhthanh.com – http://amthanh.pianominhthanh.com – http://guitar.pianominhthanh.com 

 

H2(Rất nặng) Mức cài nặng hơn mức HI(Nặng) 

 
4. Nhấn giữ [Metronome] rồi nhấn [Split] để thoát khỏi Function mode 

Chia đôi bàn phím (Twin Piano) 
Bạn có thể chia bàn phím thành hai phần trái phải riêng biệt, từ đó cho phép 2 người 
cùng chơi một bài nhạc. 

1. Nhấn giữ [Metronome] rồi nhấn [Split] 

2. Dùng các phím [+] [-] để chọn “F03” và nhấn [►/■] 

3. Chọn “On” (chế độ Concert Piano sẽ được chọn 

4. Nhấn giữ [Metronome] rồi nhấn [Split] để thoát khỏi Function mode 

Điều chỉnh âm thanh 
trong chế độ Twin 
Piano 

Trong Function mode, chọn “F02” rồi chọn “1” hoặc “2” 

“ 1” -> Nốt bên phải sẽ được phát lớn hơn ở loa phải, nốt bên 

trái được phát lớn hơn ở loa trái. 

“2” -> Nốt bên phải sẽ chỉ được phát ở bên phải, nốt bên trái 

chỉ phát ở loa trái 

 

Mở bài nhạc có sẵn 

Chế độ mở bài nhạc (phím [Song]) 

Chọn một bài nhạc 

Nhấn phím [Song], sau đó dùng các phím [+] [-]. Khi một bài nhạc 
đang phát, nhấn phím [-] đàn sẽ phát lại từ đầu bài nhạc này. 
 

Các bài nhạc được thu lại Các bài nhạc tích hợp sẵn 

  
 

 
 Các bản nhạc có tên là “a, b, c” là các bài tích hợp sẵn trong 

đàn 

 Các bài có tên “U” là được ghi lại vào bộ nhớ máy 

 Các bài có tên “N” là được ghi vào ổ USB 

* Để chuyển đổi giữa các bộ nhớ này, nhấn giữ phím [Song] 

http://pianominhthanh.com/
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sau đó nhấn các phím [+] [-] 
 

Thay đổi số Trường 
canh của một bài nhạc 

Nhấn các phím [ ] [ ]để đặt số trường canh 

 

Thay đổi Tempo 

Nhấn phím [Metronome] 
Nhấn phím [+] [-] để thay đổi tempo 

 

Thay đổi âm lượng 
của bài nhạc 

Nhấn giữ phím [Song] và dùng các phím Volume để tăng giảm 
âm lượng. 

Âm lượng bài nhạc – Âm lượng khi chơi nhạc 

 
(âm mở nhạc lớn)(cùng mức âm lượng)  (âm chơi nhạc lớn) 

Mở tất cả các bản 
nhạc 

Nhấn giữ phím [Song] rồi nhấn phím [►/■] (All Song Play) 

 

 
Chức năng của các phím [ ] [ ][►/■] 

Chạy / dừng bài nhạc 
Nhấn phím [►/■] 
Khi bài nhạc đã hết, đàn sẽ dừng phát nhạc 

Tua tiến 
Nhấn phím [ ]. 
Khi nhấn giữ phím [ ] rồi nhấn thêm phím [ ] thì tốc độ 
tua nhanh hơn nữa. 

Tua lùi 
Nhấn phím [ ]. 
Khi nhấn giữ phím [ ] rồi nhấn thêm phím [ ] thì tốc độ 
tua nhanh hơn nữa. 

 
Chọn mở một đoạn trong bài nhạc 

1. Nhấn giữ phím [►/■] và dùng phím [+] [-] để chọn phần muốn mở 

Bằng cách sử dụng các phím trên, bạn có thể chọn bật hoặc tắt các phần đệm, phần tay 

trái, phần tay phải tùy theo ý của mình. 

             Đoạn được mở / chị thị tắt tiếng 

 

 

 

* Khi ở chế độ Twin Piano, phần nhạc chơi bên các phím trái sẽ được ghi vào Phần tay 
trái, phần nhạc chơi bên phím phải sẽ được lưu vào Phần tay phải. 
* Ở chế độ Split, tone tay trái được ghi vào Phần tay trái, và tone tay phải được ghi vào 
Phần tay phải. 

Mở âm 

Tắt âm 

Âm đệm 

Phần tay 

trái 
Phần tay 

phải 
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* Ở chế độ Dual, tone 1 được lưu vào Phần tay phải, và tone 2 được lưu vào Phần âm 
đệm. 
* Khi chơi ở các chế độ khác với các chế độ trên thì toàn bộ sẽ được lưu vào Phần tay 
phải. 

Sử dụng bộRhythm (điệu đệm) 

Chế độ Rhythm 
Nhấn phím [Rhythm] để vào chế độ này. Đèn báo bật sáng. 
Khi bộ đánh nhịp đang chạy, âm bên trái sẽ không được phát do đàn cần nhận dạng 
hợp âm. 

Chọn một Rhythm 

Nhấn phím [Rhythm], và các phím [+] [-] để chọn. 

 
Xem thêm mục “Rhythm List” để biết thêm chi tiết. 
* Để chọn thể  loại rhythm, nhấn giữ phím [Rhythm] rồi nhấn [+] 
[-]. 

Đổi Tempo 

Nhấn phím [Metronome]. 
Nhấn [+] [-] để chọn tempo. 

 

Dải tempo  

Điều chỉnh âm lượng 
của Rhythm 

Nhấn giữ [Rhythm] rồi dùng các phím Volume để điều chỉnh âm 
lượng. 

Âm lượng rhythm –   Âm lượng khi chơi nhạc 

 
        (rhythm lớn hơn)     (bằng nhau)    (chơi nhạc lớn hơn) 

 
Thông tin vềRhythm 
Cây đàn này tích hợp sẵn nhiều thể loại rhythm cho các dòng nhạc khác nhau, như là 
jazz hay rock. 
Rhythm không chỉ có riêng âm trống, mà còn có các âm kết hợp khác như piano, guitar, 
bass và string. 
Bạn cũng có thể thêm phần intro, ending cho rhythm, và chèn fill-in. Các chức năng này 
giúp bạn dễ dàng tạo nhịp đệm một cách ấn tượng và hiệu quả. 

 
Có hai loại rhythm: các mẫu rhythm gốc, và các biến thể đã được biến tấu từ rhythm 
gốc. 
Để tạo sự độc đáo cho bản nhạc, bạn có thể sử dụng rhythm gốc ở đầu bản nhạc và 
dùng bản rhythm biến tấu ở cuối bản nhạc. 
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Cách chơi chord (hợp âm) 
Khi chơi một hợp âm thì rhythm ứng với hợp âm đó cũng sẽ được phát (khi các phím 
ký hiệu là  được nhấn, đàn sẽ hiểu là một phím “C”). 
Bạn không cần phải nhấn toàn bộ các phím của hợp âm; các hợp âm có thể được cài 
một cách đơn giản. (khi phím “” được nhấn thì đàn sẽ nhận là một phím “C”). 
Tham khảo thêm phần “Nhận dạng chord (hợp âm) khi đang mở Split”, và mục “Danh 
sách cài chord” để biết thêm chi tiết. 

 
Chức năng của các phím [ (biến thể] [ (Intro/Ending][►/■(Start/Stop] 

Chạy / dừng rhythm Nhấn phím [►/■] 

Thêm phần Intro Nhấn phím [ (Intro/Ending] rồi mở rhythm. 

Thêm phần Ending 
Khi rhythm đang phát, nhấn phím [ (Intro/Ending]. 
Đàn sẽ chơi phần ending sau đó dừng bản nhạc. 

Thêm biến thể vào 
Rhythm 

Nhấn phím [ (biến thể]. 
Off -> sử dụng mẫu hợp âm gốc 
On -> sử dụng mẫu hợp âm sống động hơn 

Chèn Fill-in khi 
chuyển biến thể (Auto 
Fill) 

Trong khi nhấn giữ [ (biến thể], dùng các phím [+] [-] để 
chọn “ON” sau đó chuyển biến thể hợp âm. 
“Fill-in” là gì? 
Là chèn vào một pha ứng tấu khi chuyển tiếp 

Mở Rhythm bằng một 
phím (Sync) 

Nhấn phím [Rhythm]. 
Rhythm sẽ được mở khi bạn bắt đầu chơi nhạc. 

 
 

 
Chỉ chơi trống hoặc một âm nào đó 

1. Trong khi nhấn giữ phím [►/■(Start/Stop)], dùng các phím [+] [-] cài đặt bật / tắt âm. 

Bằng cách sử dụng các phím đó, bạn có thể lựa chọn bật hay tắt âm trống, bass và các 

thành phần khác tùy theo ý của mình. 

 

 

 
Chú ý: ở một số rhythm, âm của các nhạc cụ khác vẫn được phát cùng âm trống. 

Mở âm 

Tắt âm 

Trốn

g 

Bass 

Các âm 

khác 
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Ghi lại bài nhạc đã chơi 

 
Bạn có thể ghi lại bài nhạc bạn chơi bất cứ lúc nào.Sau đó bạn có thể mở lại bản ghi đó 
để nghe hoặc biểu diễn. 
Chuẩn bị để ghi 
1. Chọn tone mà bạn muốn chơi 
2. Mở metronome (nếu cần) 

Nhấn phím [Metronome] 
Khi Metronome đang mở, chọn tempo và loại nhịp của bài nhạc 
Nếu bạn muốn mở rhythm: 

3. Nếu bạn muốn mở rhythm khi chơi nhạc, nhấn phím [Rhythm]. 
Chọn rhythm và tempo 
Nếu bạn không muốn mở rhythm: 

3. Nhấn sáng phím [Song] 
Vào chế độ ghi – standby Mode 
4. Nhấn giữ phím [Song] rồi nhấn phím [Rhythm] 

Hai phím [Song] và [Rhythm] bật sáng và đàn sẽ được chuyển vào chế độ ghi – 
standby mode. 
Ghi nhớ: 
Nếu bạn muốn hủy ghi bài nhạc (ví dụ khi bạn muốn thoát khỏi chế độ ghi – standby 
mode), nhấn giữ phím [Song] rồi nhấn phím [Rhythm]. 
Bắt đầu ghi bài nhạc 
5. Nhấn [►/■]  
Đàn phát 2 tiếng đếm, sau đó bắt đầu chế độ ghi. 
Trong lúc đếm, màn hình sẽ hiển thị “-2” và “-1” 
Ghi nhớ 
Chế độ ghi sẽ tự động kích hoạt nếu bạn bắt đầu chơi nhạc khi đàn đang ở chế độ 
recording-standby (chế độ chờ ghi). 
Dừng ghi bài nhạc 
6. Nhấn [►/■] 
Nếu nhấn [►/■] một lần nữa, đàn sẽ phát lại bài nhạc bạn vừa ghi. 
Chọn vị trí lưu bài nhạc 
7. Dùng các phím [+] [-] để chọn vị trí lưu bài nhạc của bạn, sau đó nhấn phím 
[Metronome]. 
U(User) U.01 – U.10 
n(USB) N.01 – N.99 

 

Bài nhạc không có bản ghi (bài nhạc rỗng) 
 Mã số bài nhạc hiển thị bằng ký tự “u” thường (trên bộ nhớ máy) 

 Mã số bài nhạc hiển thị bằng ký tự “n” thường (trên ổ USB) 

 Không hiển thị dấu chấm 

 

Bài nhạc có dữ liệu bản ghi 
 Mã số bài hát được lưu bằng chữ “U” hoa (trên bộ nhớ máy) 

 Mã số bài nhạc hiển thị bằng ký tự “N” hoa (trên ổ USB) 

 Hiển thị dấu chấm 

Ghi nhớ: 
Nếu bạn quyết định không lưu lại bài nhạc, hãy nhấn giữ phím [Song] rồi nhấn phím 
[Rhythm] để hủy bản ghi. 
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Chú ý 
Khi lưu bài nhạc, nếu bạn chọn một bài đã có sẵn trong bộ nhớ (bài nhạc có tên ký hiệu 
bằng “U” hoặc “N” hoa), thì bài nhạc cũ sẽ bị ghi đè bằng bài mới. 
*Trong khi lưu bài nhac, màn hình hiển thị ký hiệu “o” quay quay trong vài giây. Trong 
quá trình này bạn tránh tắt máy để không bị mất dữ liệu. 
Xóa một bài nhạc đã ghi 
Bạn có thể xóa một bài nhạc bằng cách ghi một bài nhạc trống như sau: 
1. Nhấn phím [Song] 
2. Nhấn giữ phím [Song] rồi nhấn phím [Rhythm] 
3. Nhấn [►/■], bạn sẽ nghe thấy tiếng đếm 2 nhịp, sau đó nhấn tiếp [►/■] mà không 
nhấn thêm phím nào 
4. Chọn bài nhạc mà bạn muốn xóa, rồi nhấn [Metronome] 
Khi đó, máy sẽ ghi một bài nhạc mà không có bất kỳ nốt nhạc nào, như vậy bài nhạc đã 
được xóa. 

Mở nhạc từ USB  

Kết nối ổ USB 
Chú ý:  
- Nếu ổ USB chứa quá nhiều bài nhạc, thiết bị có thể mất một khoảng thời gian để truy 
cập. 
- Chỉ đặt tên bài hát bằng các ký tự và chữ số thông thường. 
1. Copy bài nhạc từ máy tính vào ổ USB 
Thiết bị có thể mở được các file SMFs (file MIDI chuẩn) hoặc file WAV. 
Các định dạng có thể truy cập: 

Kiểu file Ý nghĩa 

SMF File MIDI chuẩn (format 0, 1) 

WAV Định dạng WAV, 44.1kHz, 16 bit 

2. Cắm ổ USB vào cổng tương ứng trên thân máy. 
Mở bài nhạc 
1. Nhấn phím [Song] 
2. Sử dụng phím [+] [-] để chọn bài 

 
Ghi nhớ 
Khi bạn chọn một file nhạc WAV, một dấu chấm sẽ hiển thị cạnh số cuối trên màn hình. 

 
Tên file hiển thị dạng “N” thể hiện thiết bị đang đọc từ ổ USB. 
Số thứ tự được đánh tự động.Nếu bạn thêm hoặc xóa một bài nhạc thì số thứ tự này 
cũng sẽ tự được đặt lại. 
Tất cả các bài nhạc trên ổ USB đều bắt đầu bằng “N” 
Nếu bạn sử dụng phím [+] [-] để trên màn hình hiển thị tên file dạng “U” hay ““a”, thì các 
bài nhạc trong bộ nhớ máy sẽ được mở. 
3. Nhấn phím [►/■] để mở bài hát đã chọn. 
Màn hình hiển thị canh nhạc của bài nhạc đang mở. Nếu bài nhạc là một file WAV, màn 
hình còn thể hiện cả thời gian bài nhạc. 

 (Ví dụ: bài nhạc đã mở được 1 phút 1 giây) 
Hạ một mức âm của bài nhạc 
Chức năng này cho phép giảm độ ồn của âm trung tâm của bài nhạc (Center Cancel) 
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1. Khi đã chọn một bài nhạc, nhấn giữ phím [►/■] rồi dùng phím [+] [-] để mở chức 
năng này lên “On” 
Chú ý: Chức năng này không có tác dụng trong một số trường hợp do không thể khử 
hoàn toàn âm trung tâm, hoặc có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng bài nhạc. 
Ổ USB 
Nếu bạn có một ổ USB mới, bạn cần format nó trước khi sử dụng. 
Chú ý: 

 Không cắm / rút ổ USB trong khi đàn đang chạy, vì dữ liệu trên ổ USB có thể bị ảnh 

hưởng. 

 Cắm ổ USB vào một cách cẩn thận và chắc chắn. 

 Sử dụng ổ USB chính hãng Roland 

Format ổ USB 
Sau đây là hướng dẫn để định dạng ổ USB của bạn. 
Chú ý:  

 Việc format sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên USB 

 Trước khi sử dụng USB bạn bắt buộc phải format 

1. Cắm ổ USB vào cổng USB MEMORY 
2. Nhấn giữ phím [Song], rồi bật nguồn cho đàn 
Tiếp tục nhấn giữ phím [Song] cho đến khi màn hình hiển thị chữ “Sur” 
Để hủy, nhấn phím  
3. Để thực hiện format, nhấn phím [►/■] . 
Khi toàn bộ đèn báo đều phát sáng, việc format được hoàn thành. 
4. Tắt nguồn, sau đó bật lại đàn. 
Mô tả mặt dưới của đàn: 

 

Mô Tả Thiết Bị 

Mặt trước 

Điều chỉnh âm lượng và cân bằng (Phím Volume) 
Âm lượng tổng thể 
Dùng phím Volume để điều chỉnh âm lượng tổng thể. 
Cân bằng âm lượng giữa bài nhạc/Rhythm và bàn phím (Song Balance) 
Trong khi nhấn giữ phím [Song] hoặc 
[Rhythm], sử dụng phím Volume để 
điều chỉnh cân bằng. 

Âm lượng mở nhạc – Âm lượng khi chơi nhạc 

 
(Mở nhạc lớn hơn) (bằng nhau) (chơi nhạc lớn hơn) 

 
 
 
Cân bằng tương đối của Split Tones (Split Balance) 
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Chức năng này chỉ có khi đang mở 
Split. 
Nhấn giữ phím [Split] rồi dùng các 
phím Volume để điều chỉnh cân bằng 

          Âm bên trái            –            Âm bên phải 

 
(bên trái lớn hơn) (bằng nhau) (bên phải lớn hơn) 

 
Màn hình hiển thị 
Màn hình sẽ thể hiện số tone, số bài hát, số trường canh, tempo, các chức năng đang 
chạy hoặc các giá trị cài đặt. 

Số tone 

Piano 
 

 
Số bài 
nhạc 

Trong bộ 
nhớ máy 

 

Khác 
  

Tempo 
 

Người 
dùng tự ghi  

Số trường canh 
 

Trong ổ 
USB  

Rhythm 
 

 

 
* Để tìm hiểu cách sử dụng các phím khác, tham khảo mục “Hướng dẫn vận hành” 

 
 
 
 

 
 
 Pedalgiữ âm (hay còn gọi là pedal vang) 

pedalnày dùng để kiểm soát âm thanh, khi nhấn giữ pedal 
thì nốt nhạc sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian 
nhất định ngay cả khi tay bạn đã rời khỏi phím bấm. Độ 
kéo dài của âm phụ thuộc vào mức độ bạn nhấn pedal. Đối 
với đàn cơ, nhấn bàn đạpsẽ làm các dây đàn khác rung 
động cộng hưởng với nốt nhạc bạn đang chơi. Pedal giữ 
âm này nhằm mô phỏng rung động cộng hưởng đó. 

Pedal Sostenuto 
Pedal này chỉ kéo dài các nốt nhạc đã nhấn trước khi nhấn 
pedal 

Gía nhạc (RP401R) 

 

Bạn có thể sử dụng 
khay giữ để cố định 
các trang nhạc. 
Khi không sử dụng, 
khay có thể gập cho 
gọn lại. 

Nút nguồn 
Nút này dùng để bật / tắt đàn 
Theo mặc định, đàn sẽ tự động tắt 
sau 30 phút không sử dụng. 
Khi đàn đang tắt, bạn có thể nhấn 
nút nguồn này để mở lại. Bạn có 
thể hủy chế độ tự tắt bằng cách chuyển “Auto Off” 
về “OFF” như hướng dẫn trong phần “Cài máy tự 
tắt sau một khoảng thời gian” 

 Móc giữ Headphone 
Bạn có thể treo 
Headphone vào 
móc này khi không 
sử dụng  
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Điều chỉnh núm xoay cho đến khi nó tiếp xúc chắc 
chắn với mặt sàn. Cụ thể, khi piano đang đặt trên mặt 
thảm thì bạn cần điều chỉnh cho bộ phận này tiếp xúc 
chặt với mặt sàn. 

Pedal nhẹ 
pedal này làm âm thanh trở nên mềm mại hơn. Khi nhấn 
pedalthì âm tạo ra sẽ nhẹ hơn so với khi nhấn phím bình 
thường. Chức năng này giống như trên pedal trái của đàn 
cơ. Độ nhẹ của âm phụ thuộc vào mức độ bạn nhấn pedal. 

 
Thay đổi giá trị cài đặt (phím [+] [-]) 
Sử dụng các phím [+] [-] để thay đổi giá trị cho các thông số. 

Thay đổi giá trị liên 
tục 

Nhấn giữ phím [+] hoặc [-] 

Thay đổi nhanh 

Trong khi nhấn phím [+], nhấn thêm phím [-] để tăng nhanh giá 
trị. 
Trong khi nhấn phím [-], nhấn thêm phím [+] để giảm nhanh giá 
trị. 

Khôi phục cài đặt mặc 
định 

Nhấn đồng thời phím [+] và [-] 

 
Khóa phím chức năng (Panel Lock) 
Khi bạn kích hoạt tính năng này, toàn bộ phím nhấn sẽ bị ẩn đi.Chức năng này để tránh 
các thông số cài đặt bị thay đổi một cách vô ý. Nhấn giữ liên tục phím [Other] để kích 
hoạt nó. 
Hủy khóa phím 
Nhấn giữ phím [Other] một lần nữa để hủy chức năng khóa phím. 

 

Các cổng kết nối bên cạnh 

Jack đầu ra 
Jack này nối với loa để phát âm thanh của đàn ra loa ngoài. 
Jack đầu vào 
Khi các thiết bị chơi nhạc được nối với cổng này, âm thanh sẽ được phát ra trên 
đàn.Âm lượng được điều chỉnh trên chính thiết bị được kết nối đó. 
Cổng USB máy tính 
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Khi kết nối cổng này với cổng USB trên máy tính, bạn có thể soạn một bản nhạc bằng 
một phần mềm MIDI phù hợp. 
Jack nguồn DC 
Dùng để cấp nguồn cho đàn từ một bộ nguồn DC. Đèn báo trên bộ nguồn sẽ sáng khi 
nó được cắm vào nguồn điện lưới. 
Jack nối pedal 
Kết nối pedal vào cổng này của thiết bị. 

 
* Để tránh hư hỏng thiết bị, hãy luôn chỉnh âm lượng thấp nhất và tắt nguồn các 
thiết bị ngoại vi trước khi kết nối với đàn. 

1. Mặt sau (kết nối headphone và usb) 

 Phones 
Đàn có 2 giắc cắm headphone, vì vậy hai người có thể nghe nhạc cùng một lúc. 
Đàn sẽ phát hiệu ứng 3D mang lại cảm giác âm thanh như đang nghe trực tiếp từ 
đàn. 
Cổng bộ nhớ USB 
Cổng này để kết nối với các bộ nhớ USB ngoài.Bạn nên sử dụng các thiết bị chính 
hãng của Roland. 

Chuẩn Bị Trước Khi Sử Dụng 

Mở / đóng nắp đàn (đối với RP401R) 

Bạn nên dùng cả hai tay để mở hoặc đóng nắp đàn. 
Mở nắp đàn 
1. Dùng hai tay nhấc cạnh của nắp đàn lên và đẩy nó ra 
xa phía bạn. 
 
Đóng nắp đàn 
1. Nắm chặt sau đó kéo từ từ cạnh nắp đàn bằng cả hai 
tay. 
 
 
Chú ý: 

 Trong quá trình đóng mở nắp, tránh để ngón tay bạn 

bị kẹp. Trong môi trường sử dụng có cả trẻ em, cần có 

người lớn hướng dẫn và giám sát đảm bảo an toàn. 

 Cần đóng nắp trước khi di chuyển đàn. 

 Không để vật nặng lên khay giữ nhạc 
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 Không mở nắp đàn khi có đồ vật (giấy hoặckim loại) bên trên, vì chúng có thể bị rơi 

xuống đàn và không thể lấy lên. 

Bật tắt nguồn On/Off 

Sau khi các bộ phận đã được kết nối đầy đủ, hãy làm theo các bước dưới đây để bật 
nguồn thiết bị. Không thực hiện đầy đủ các bước này có thể dẫn tới sai hỏng thiết bị. 
Bật nguồn On 
1. Nhấn phím   để bật ON 

 
Sau quá trình khởi động, thiết bị đã sẵn sàng để 
sử dụng. 
* Cây đàn được trang bị mạch điện bảo vệ, do 
đó cần có một vài giây khởi động trước khi nó 
sẵn sàng để sử dụng. 
2.  Nhấn các phím Volume để điều chỉnh âm lượng. 
Âm lượng sẽ tăng khi bạn nhấn phím [+] và giảm khi bạn nhấn phím [-]. 
Âm lượng cài đặt cho loa ngoài hoặc tai nghe đều được lưu tự động trong máy. 
Ghi nhớ: Cây đàn được thiết kế để sắc thái trong cách bạn chơi nhạc (lực nhấn phím 
thay đổi nặng, nhẹ) luôn được thể hiện rõ nét ngay cả khi âm lượng ở mức thấp hay 
mức cao. 
Tắt nguồnOff 
1. Nhấn phím  để tắt đàn 

Cài đặt âm vực 

Khi bạn chơi kết hợp với nhạc cụ khác, bạn có thể khớp âm vực với thiết bị đó (chức năng 

Master Tuning). 

1 – Trong mục “Các thông số cài đặt (Function Mode)”, chọn “F07” rồi nhấn [►/■] . 
2 – Đặt âm vực bằng phím [►/■]  
Ví dụ: 

Giá trị Ý nghĩa 

440.0 Hz 
 

442.0 Hz 
 

Nhấn [►/■] để trở về màn hình trước đó. 
3 – Nếu bạn muốn lưu các thông số này, hãy thực hiện “Sau lưu bộ nhớ”. 
4 – Nhấn giữ [Metronome] và nhấn phím [Split] để thoát Function mode. 

Các Thông Số Cài Đặt (Function Mode) 

Thao tác cơ bản trong Function Mode 

1. Nhấn giữ [Metronome] rồi nhấn phím [Split], đàn sẽ vào chế độ Function mode. 
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2. Dùng phím [+] [-] để chọn chức năng mà bạn cần cài đặt, rồi nhấn [►/■] để vào màn 
hình cài đặt. 
3. Nhấn [+] [-] để thay đổi thông số. 
   Để trở về màn hình trước đó, nhấn phím [►/■]  
4. Nhấn giữ [Metronome] rồi nhấn [Split] để thoát Function mode. 
Sao lưu bộ nhớ 
Thông số cài đặt trên đàn sẽ bị xóa và đưa về mặc định sau khi tắt nguồn.Tuy nhiên 
bạn có thể lưu lại các thiết lập để đàn giữ nguyên các thông số đó sau mỗi lần bật / tắt. 

Các thông số cài đặt có ký hiệu đánh dấu “ ” thì có thể lưu lại được bằng chức năng 
Sao lưu bộ nhớ. 
1. Trong Function mode, chọn “F19” (Sao lưu bộ nhớ) và nhấn phím [►/■]. 
Bảng các thông số cài đặt: 

Hiển Thị Giá Trị Ý Nghĩa 

 

F (cố định) 
L2 (rất nhẹ) 
L1 (nhẹ) 
N (trung bình) 
H1 (nặng) 
H2 (rất nặng) 

Chỉnh độ nhạy bàn phím (Key Touch) 

 
Thông số này điều chỉnh phản ứng của âm thanh với 
lực nhấn phím. 

 

1 (phát đôi) 
2 (tách biệt) 

Thay đổi chế độ phát âm thanh (Twin Piano Mode) 

 
Thông số này cài đặt chế độ phát nhạc khi Twin 
Piano được mở 

 
OFF, ON Chia bàn phím cho hai người cùng chơi (Twin Piano) 

Thông số này sẽ bật / tắt chế độ Twin Piano 

 

1 (bàn phím & 
bài nhạc) 
2 (bàn phím) 
3 (bài nhạc) 

Cài hiệu ứng chuyển âm (Transpose Mode) 

 
Thông số này thay đổi hiệu ứng chuyển âm. Bạn có 
thể thay đổi âm vực của cả bài nhạc và bàn phím 
một cách cùng lúc hoặc riêng rẽ. 

 

-6-0-5 
[semitone] 

Chuyển âm bàn phím hoặc bài nhạc (Transpose) 

Bạn có thể cài đặt giá trị chuyển âm. 
Ví dụ, bản nhạc được viết trên âm giai trưởng E 
nhưng bạn lại muốn chơi trên âm giai trưởng C thì 
bạn cần đặt giá trị Transpose là “4” 
Nếu bạn chơi CEG -> đàn sẽ phát thành EG#B 

 
* Nếu thông số này đặt “0”, chức năng chuyển âm sẽ 
được tắt. 

 
OFF, ON 

Kích hoạt hiệu ứng headphone 3D cho âm của Piano 

(Headphones 3D Ambience)  

Hiệu ứng Headphone 3D tạo cảm giác âm thanh 
được tạo ra từ chính cây đàn ngay cả khi bạn đeo tai 
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nghe. 
* Âm thanh Headphones 3D chỉ có hiệu ứng với âm 
piano, không có tác dụng với các âm khác. 
On -> Hiệu ứng headphones 3D được mở 
Off -> Hiệu ứng headphone 3D tắt  

 

15.3 (415.3)- 
40.4 (440.0)- 
66.2 (466.2) [Hz] 

Khớp nhịp với thiết bị khác (Master Tuning) 

 
Thông số này cài đặt âm vực cho đàn (âm vực của 
middle A) 

 
1, 2 

Cài đặt căn chỉnh đàn (Stretch Tuning)  

Thông số này điều chỉnh kiểu căng đàn, khi đó các 
nốt cao được chỉnh rõ hơn và các nốt thấp được 
chỉnh bằng hơn. 
Thông thường bạn chỉ cần chọn chế độ cài đặt “1” 
(thông số điều chỉnh tiêu chuẩn) 

 

1 (Sostenuto, 
nhẹ) 
2 (Bật / dừng) 
3 (Mở bài/kết 
thúc) 
4 (Biến tấu) 
5 (Fill-in) 
6 (Leading Bass) 

Cài đặt bàn đạp 

Bạn có thể gán chức năng cho bàn đạp giữa (F09) 
và bàn đạp trái (F10) 
1 -> Bàn đạp Sostenuto (F09), bàn đạp nhẹ (F10) 
2 -> Chức năng như phím [►/■]  
3 -> Bật / tắt mở bài / kết thúc (như chức năng của 
phím  (mở bài, kết thúc) 
4 -> Bật/tắt biến tấu (như chức năng phím  (biến 
tấu) 
5 -> Fill-in 
6 -> Bật/tắt chức năng Leading bass 

 
OFF, On 

Cài âm Bass (Leading Bass)  

Chức năng này sẽ phát hợp âm của nốt thấp nhất  
thành âm bass, và được gọi là “Leading Bass” 
Off -> Âm bass của rhythm thể hiện âm gốc của hợp 
âm. Ví dụ nếu bạn chơi E-G-C (C trưởng), thì nốt C 
được chơi thành âm bass. 
On -> Âm bass thể hiện nốt thấp nhất của hợp âm. 
Nếu bạn chơi hợp âm E-G-C (C trưởng) thì nốt E 
được phát thành âm bass 
Chức năng Leading Bass luôn được kích hoạt khi 
không bật Split. 

 

1 (Thông minh) 
2 (Chuẩn) 

Nhận dạng chord (hợp âm) khi đang ở chế độ Split  

Cài đặt cho đàn nhận dạng hợp âm trong chế độ 
Split. 
Thông minh ->Chơi hợp âm kể cả khi thiếu hợp âm 
cơ bản, cho phép tạo hợp âm một cách đơn giản 
nhất. Tham khảo thêm mục “Chord Fingering List” để 
biết thêm về cách chơi hợp âm. 
Chuẩn -> Chế độ nhận dạng hợp âm thông thường 

 
OFF, ON Khử lặp note khi kết nối với bộ phối nhạc (Local 
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Control) 

Nếu có phần mềm tổng hợp được kết nối vào cổng 
USB MIDI, hãy đặt 
thông số này “OFF”. 
Vì hầu hết các 
chương trình tổng 
hợp đều đã bật sẵn 
tính năng Thru 
nên các nốt nhạc bạn chơi có thể bị phát lặp lại hoặc 
bị mất nốt. Để khắc phục vấn đề này bạn có thể bật 
chức năng “Local Off” để ngắt kết nối giữa bàn phím 
và loa. 
 

 

U.01-U.10 
(USER01-10) 
N.01-N.99 
(USB01-99) 

Copy một bài nhạc (Copy Song) 

Bài nhạc bạn ghi trên đàn có thể copy vào một thẻ 
nhớ USB. 
Các bài nhạc cần copy sẽ được hiển thị, sử dụng 
phím [+] [-] để lựa chọn, và nhấn [►/■] để xác nhận 
bài đã chọn. 
Mã số bài nhạc copy ra sẽ được hiển thị, bạn dùng 
phím [+] [-] để chọn mã số, rồi dùng phím [►/■] để 
xác nhận. 

 
 

Kết nối với mạng không dây (WPS Connection) 

Thông số này khởi tạo kết nối WPS cho thiết bị. 
Màn hình hiển thị “Sur”; nhấn  để hủy, hoặc [►/■] 
để kết nối. 

 
 

Kết nối với mạng không dây (Ad-Hoc Connection) 

Chức năng khởi tạo kết nối mạng kiểu Ad-hoc. 
Màn hìn hiển thị “Sur”; nhấn  để hủy hoặc [►/■] 
để bắt đầu kết nối. 

 
000-999 

Xem mật khẩu Ad-Hoc 

Trong số 5 mã ad-hoc thì 3 số sau cùng sẽ được 
hiển thị (hai số đầu luôn là 00) 

 

OFF, 10, 30, 
240[min] 

Cài tự động tắt nguồn sau một khoảng thời gian 
(Auto Off) 

Thông số này cài đặt chức năng tự động tắt nguồn. 
Thời gian còn lại sẽ nhấp nháy trước khi đàn được 
tắt, khi thời gian còn lại nhỏ hơn 1 phút thì thời gian 
sẽ được đếm ngược theo số giây. 
*Thông số này sẽ tự động lưu mỗi khi giá trị cài thay 
đổi. 

 
 

Lưu các thông số cài đặt (Memory Backup) 

Các thông số cài đặt trên đàn sẽ tự trở về giá trị mặc 
định mỗi khi tắt nguồn. Tuy nhiên bạn có thể lưu các 
thông số cài đặt lại để giữ nó không thay đổi. 
Khi màn hình hiển thị “Sur”, nhấn  để hủy, hoặc 
[►/■] để thực hiện lưu thông số. 

http://pianominhthanh.com/


Hướng dẫn sử dụng đàn piano điện RP-401R  

 

20 
 

 

 

Công Ty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O 
369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM  ĐT: 08-38396368      Hotline: 0949.076.789 

Web: http://pianominhthanh.com – http://amthanh.pianominhthanh.com – http://guitar.pianominhthanh.com 

 

Khôi Phục Cài Đặt Gốc (Factory Reset) 

Các thông số bị thay đổi trong phần Function mode đều có thể khôi phục về giá trị mặc 
định khi xuất xưởng, chức năng này gọi là “Factory Reset”. 
Chú ý: 
Chức năng này sẽ xóa toàn bộ thông số cài đặt đã lưu ở Memory Backup, cũng như 
các bài nhạc mà bạn ghi trong bộ nhớ máy. 
1. Nhấn giữ hai phím [Metronome] và [Split], rồi bật nguồn cho đàn. 
Duy trì nhấn giữ các phím này cho đến khi đàn hiển thị “Sur”. 
Để hủy thao tác này, nhấn phím . 
2. Để bắt đầu khôi phục cài đặt gốc, nhấn phím [►/■]. 
Sau khi khôi phục cài đặt gốc xong, màn hình sẽ hiển thị “End”. 
*Không được tắt nguồn của đàn khi màn hình chưa hiển thị “End”. 
3. Nhấn phím  để tắt đàn, sau đó khởi động lại đàn 

Cài Âm Lượng Tối Đa (Volume Limit) 

Bạn có thể cài âm lượng tối đa cho cây đàn, chức năng này giúp tránh âm lượng bị 
chỉnh quá cao một cách vô tình. 

 
1. Nhấn giữ phím [-] và [+], rồi sau đó nhấn các phím [+] [-] để điều chỉnh âm lượng. 
 

Giá trị 20, 40, 60, 80, 100 

Ghi nhớ: 
Thông số này sẽ tự động lưu mỗi khi bị thay đổi. 

Chức Năng Mạng Không Dây 

Khi sử dụng USB không dây (mã WNA1100-RL; bán riêng) vào cổng bộ nhớ USB bạn 
có thể sử dụng được các ứng dụng không dây (ví dụ như ứng dụng “Piano Parner” trên 
iOS). 

 
Yêu cầu phần cứng để kết nối không dây: 
USB không dây (mã WNA1100-RL; bán riêng) *3 
Bộ phát wifi *1*2 
iPad v.v.. 
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*1 Bộ phát wifi phải hỗ trợ chuẩn WPS. Nếu bạn không thể kết nối với bộ phát wifi, hãy 
thử kết nối theo kiểu Ad-hoc. 
*2 Cây đàn có thể không kết nối được với mọi bộ phát wifi. 
*3 USB không dây có thể không được bán ở một số quốc gia do quy định riêng. 

Phương pháp kết nối cơ bản (Kết nối bằng WPS) 

Lần đầu kết nối đàn vào mạng không dây bạn cần thực hiện các bước sau đây: 
WPS là gì? 
Là một chuẩn kết nối không dây với đầy đủ cài đặt an toàn. 
1. Trong phần Function mode (nhấn [Metronome] và [Split]), chọn “F15” và nhấn [►/■] 
xác nhận. 
2. Nhấn [►/■] lần nữa để thực hiện kết nối. 
Nếu bạn muốn hủy thao tác, hãy nhấn  
3. Thực hiện kết nối WPS trên bộ phát wifi (ví dụ như nhấn nút WPS trên bộ phát wifi). 
Bạn có thể tham khảo tài liệu của bộ phát wifi để kích hoạt WPS. 
Bạn có thể sử dụng kết nối không dây từ iOS bằng phần mềm “Piano Partner” 
Chú ý: 
Các thiết bị chạy phần mềm (như là iPad) cần phải được kết nối vào cùng một mạng 
với cây đàn. 
Ghi nhớ: 

 Cấu hình cài đặt mạng sẽ được lưu vào bộ nhớ sau khi bạn thực hiện kết nối WPS. 

Những lần sau đó đàn sẽ tự động nối mạng. 

 Toàn bộ cấu hình sẽ bị xóa nếu bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc. 

Kết nối theokiểu Ad-Hoc 

Ad-Hoc là gì? 
Đây là chế độ cho phép bạn kết nối cây đàn trực tiếp với một thiết bị không dây khác 
mà không thông qua mạng LAN. 
Một số hạn chế của kiểu Ad-hoc 
Khi đã kết nối bằng Ad-hoc, iPad hay các thiết bị không dây sẽ không thể kết nối vào 
mạng internet và các thiết bị khác.Nếu thiết bị của bạn có kết nối mạng 2G/3G/4G thì 
vẫn có thể vào internet qua các kết nối này. Chú ý rằng khi vào internet bằng các kết 
nối này, bạn có thể bị tính phí tùy theo quy định của nhà mạng. 
1. Trong Function mode (phím [Metronome] + phím [Split]), chọn “F16” rồi nhấn [►/■]  
2. Nhấn [►/■] lần nữa để thực hiện kết nối. 
3. Trong Function mode, chọn “F17” rồi nhấn [►/■]  
Đàn sẽ hiển thị 3 số cuối của mật khẩu Ad-hoc. 
4. Trên iPad hoặc thiết bị không dây, chọn tên mạng ad-hoc hiển thị trên màn hình để 
bắt đầu kết nối. 
Ví dụ: Trên iPad bạn vào [Settings] -> [Wifi] -> [Choose Network] và chọn tên mạng ad-
hoc (RP401R hoặc F-130R). Màn hình đăng nhập xuất hiện và bạn cần nhập vào mật 
khẩu ad-hoc đã xem ở trên. 
5. Khi bạn muốn dừng kết nối Ad-hoc, hãy khôi phục lại cài đặt trên iPad [Setting] -> 
[Wifi] -> [Choose a Network] 

Xử Lý Sự Cố 

Sự cố Nguyên nhân / Giải pháp 

Mặc dù bạn đang Cây đàn sử dụng cơ chế búa gõ trong cơ cấu bàn phím để mô 
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dùng headphone và 
âm thanh đã tắt, bạn 
vẫn nghe thấy tiếng 
thụp khi nhấn phím 

phỏng một cách tốt nhất cảm giác của đàn cơ, do đó bạn vẫn 
nghe thấy tiếng búa gõ khi nhấn phím. Hiện tượng này không 
phải là lỗi hỏng hóc. Nếu độ rung này gây ảnh hưởng nhiều, 
bạn nên di chuyển đàn cách xa tường hoặc kê đàn trên lớp 
thảm giảm chấn. 

Nguồn tự động tắt 
Sau 30 phút không sử dụng đàn sẽ tự động tắt (thông số mặc 
định từ nhà máy). Nếu bạn không thích tính năng này, hãy đặt 
“Auto Off” về off (tắt). 

Không lên nguồn Cần kiểm tra kết nối của bộ nguồn AC 

Bàn đạp không hoạt 
động, hoặc bị tắc 

Bàn đạp đã được nối đúng chưa? 
Kiểm tra các đầu nối dây một cách chắc chắn 

Nếu bạn rút dây bàn đạp trong khi đàn đang hoạt động, âm 
bàn đạp có thể vẫn bị giữ nguyên. 
Bạn nên tắt nguồn cho đàn trước khi nối / ngắt bàn đạp 

Chức năng Twin Piano có đang bật không? 
Khi Twin Piano đang bật, bàn đạp phải chỉ có tác dụng với bên 
phải, và bàn đạp trái chỉ có tác dụng với bên trái. 

Âm lượng không đủ 
Mức âm lượng tối đa có bị cài đặt giảm đi không? 
Âm lượng của đàn luôn nhỏ hơn mức âm lượng tối đa cho 
phép, vì vậy hãy điều chỉnh lại thông số này. 

Âm lượng các thiết bị 
gắn qua giắc đầu vào 
quá nhỏ 

Cáp tín hiệu có điện trở quá lớn. Hãy sử dụng cáp tín hiệu 
không có điện trở. 

Mất tiếng / không có 
tiếng khi mở một bài 
nhạc 

Âm lượng của đàn hoặc của thiết bị kết nối có bị tắt đi không? 
 

Có đầu nối nào đang cắm ở cổng headphone không? 
Đàn sẽ không phát loa ngoài khi có thiết bị đang kết nối ở giắc 
headphone. 

Local Control có bị đặt là “Off” không? 
Khi Local Control đang là Off thì đàn sẽ không phát khi nhấn 
phím. Bạn cần cài lại nó về On. 

Một số nốt nhạc 
không có tiếng 

Số âm thế tối đa là 128 giọng. Khi bạn sử dụng Dual tone, khi 
bạn chơi một bài nhạc hoặc bạn sử dung quá nhiều bàn đạp, 
dữ liệu xử lý của đàn có thể bị quá giới hạn, khiến cho một vài 
nốt nhạc bị mất.  

Âm vực của bàn phím 
hoặc bài nhạc không 
đúng 

Bạn có chỉnh thông số Transpose setting không? 

Thông số Master Tune đã chính xác chưa? 

Các nốt nhạc được canh chỉnh bằng một phương pháp đặc 
biệt (Stretch tuning), làm cho các nốt cao có âm vực cao hơn, 
và các nốt thấp có âm vực thấp hơn. Do đó bạn có thể cảm 
thấy âm vực bị sai, nhưng đó mới là âm thanh của một cây 
piano. 

Âm thanh bị phát lặp 
khi nhấn phím 

Bạn có mở chế độ Dual tone không? 

Khi đàn đang kết nối với bộ phối nhạc, hãy đặt Local Control 
thành Off, hoặc cài chức năng Soft Thru của bộ phối nhạc 
thành Off. 

Vẫn có tiếng vọng 
mặc dù đã tắt hiệu 

Âm thanh của cây đàn này thể hiện một cách trung thực độ sâu 
và âm sắc của một cây đàn cơ, do đó đôi khi bạn có thể cảm 
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ứng âm thanh thấy âm vọng trong khi đã tắt các hiệu ứng âm thanh. 

Các nốt nhạc cao bị 
thay đổi đột ngột đối 
với một số phím 

Trên các loại đàn cơ, gần nửa quang tám của nốt nhạc trên 
các phím cuối phía trên của đàn sẽ vẫn phát mà không phụ 
thuộc vào bàn đạp. Các nốt đó cũng có tính chất âm khác biệt 
so với phần còn lại. 
Do đó cây đàn này cũng sẽ thể hiện trung thực nhất đặc tính 
này của đàn cơ. Bạn có thể điều chỉnh thêm về bàn đạp trong 
phần cài đặt transpose 

Có tiếng rung ở mức 
cao 

Nếu bạn nghe thấy tiếng rung nay ở headphone: 
Do cây đàn thể hiện chân thực nhất tính chất của đàn cơ học 
nên bạn có thể nghe thấy âm thanh này, đó không phải là sự 
cố hay hỏng hóc. Bạn có thể giảm âm rung này bằng cách 
giảm bớt hiệu ứng âm thanh. 
Nếu bạn không nghe thấy âm thanh này ở headphone: 
Nếu vậy có thể có một sự cố nào đó, hãy liên hệ với đại lý 
Roland nơi gần nhất để được trợ giúp. 

Âm thanh bị sai hoặc 
vo ve 

Nếu bạn để mức âm lượng cao nhất, âm thanh có thể bị biến 
dạng một mức nhất định. Hãy thử điều chỉnh giảm âm lượng 
của đàn. 
Nếu bạn không thấy âm thanh này trong headphone: 
Khi bạn để âm lượng mức cao, các vật dụng xung quanh đàn 
có thể cộng hưởng và phát âm thanh, đặc biệt đối với bóng 
đèn, cửa kính. Bạn có thể giảm thiểu âm thanh này bằng cách: 
- Đặt cây đàn cách mặt tường 10-15cm 
- Giảm âm lượng 
- Di chuyển đàn cách xa đồ vật cộng hưởng âm 
Nếu bạn nghe thấy âm thanh này trongheadphone 
Vậy có thể có nguyên nhân nào đó khác. Hãy liên hệ với đại lý 
Roland gần nhất để được trợ giúp. 

 

Khi sử dụng chức năng mạng không dây 

Sự cố Nguyên nhân / Giải pháp 

Không thể kết nối với 
mạng LAN 

Bộ phát wifi của bạn có hỗ trợ WPS không? Nếu không bạn 
hãy thử kết nối bằng Ad-hoc 

Cây đàn không hỗ trợ chuẩn wifi 802.11a/b mà chỉ hỗ trợ 
chuẩn 802.11g/n(2.4 GHz) 

Cây đàn không hỗ trợ chuẩn xác minh WEP, hãy sử dụng 
chuẩn WPA hoặc WPA2 

Hãy kiểm tra đã bật DHCP 

Tình trạng kết nối cũng bị ảnh hưởng bởi độ mạnh sóng wifi, 
bạn hãy thử kết nối lại thiết bị một vài lần  

Cây đàn chỉ lưu lại số lượng giới hạn các kết nối đã thực hiện, 
việc kết nối vào một mạng mới có thể làm thông số kết nối cũ 
bị xóa đi. 
Toàn bộ thông tin kết nối mạng cũng bị xóa khi bạn khôi phục 
cài đặt gốc cho thiết bị 

Kết nối không ổn định Chất lượng kết nối bị ảnh hưởng bởi sóng wifi của mạng lưới. 
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Kết nối không ổn định sẽ dẫn tới tốc độ phản hồi chậm hoặc 
mất âm thanh. Bạn có thể thực hiện một số biện pháp sau: 
- Di chuyển bộ phát wifi gần cây đàn hơn 
- Thay đổi thông số cài đặt của bộ phát wifi 

Không thấy cây đàn 
trong danh sách kết 
nối của ứng dụng iOS 
(ví dụ như Piano 
Partner) 

Đàn đã bật nguồn chưa? 

USB wifi đã cắm vào đàn chưa? 

Cây đàn có kết nối với mạng wifi không? 

Bộ phát wifi có cho phép các thiết bị mạng giao tiếp với nhau 
không? 

Bảng Mã Lỗi 

Hiển Thị Ý Nghĩa 

 
Bài nhạc bạn muốn lưu chỉ cho phép xem, không thể lưu lại được 

 

Lỗi xảy ra trong quá trình ghi, có thể bộ nhớ nhớ đang ở chế độ bảo vệ 
chống ghi, hoặc chưa được format 

 
Không thấy ổ USB 

 
Bộ nhớ để lưu dữ liệu không có đủ dung lượng 

 
Lỗi đọc thẻ nhớ. Có thể ổ USB bị hỏng hoặc cần format lại 

 
Không đọc được file, định dạng của file không tương thích 

 

Tốc độ đọc dữ liệu quá chậm. Bạn có thể chờ sau một vài giây và 
nhấn [►/■] để phát tiếp 

 

Định dạng âm thanh không được hỗ trợ, hãy sử dụng định dạng WAV 
44.1 kHz 

 
Bộ nhớ trong của máy đã đầy 

 
Đàn không xử lý được hết dữ liệu MIDI gửi về. Hãy giảm lượng dữ liệu 

 
Bộ phát wifi không được hỗ trợ. Hãy sử dụng WPA hoặc WPA2 

 

Xảy ra lỗi nào đó, hãy thử thực hiện lại thao tác từ đầu. Nếu vẫn không 
được hãy liên hệ với đại lý Roland gần nhất. 

 

Ổ USB kết nối bị quá dòng, hãy kiểm tra chất lượng ổ USB hoặc khởi 
động lại đàn 

 
Đàn ở chế độ khóa 

 
Ký hiệu này hiện ra nếu bài nhạc bắt đầu bằng nhịp upbeat  

Số nhấp nháy Số giây còn lại trước khi đàn tắt tự động sẽ hiển thị nhấp nháy 
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Chúc mừng bạn đã đang sở hữu cây đàn Roland RP-
401R với những tính năng vượt trội. Chúng tôi rất vui khi 
được chia sẻ cách sử dụng nhanh và hiệu quả nhất về 
Roland RP-401R đến bạn. Mọi nhu cầu thắc mắc, trao 
đổi, yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm tư 
vấn khách hàng của chúng tôi, số điện thoại: (08) 3839 
6368 
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