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General Guide

• Illustrations in this User’s Guide show the PX-870.
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Chơi đàn với âm sắc khác

Cách chọn âm sắc khác

Chọn âm sắc khác

*2

1. Nhấn giữ nút FUNCTION, sau đó 
nhấn lên phím đàn tương ứng với âm 
bạn chọn

1. Nhấn giữ nút FUNCTION sau đó nhấn lên 
phím đàn tương ứng với âm sắc thứ 1, và 
nhấn lên phím đàn tương ứng với âm thứ 2

Đàn 2 âm sắc cùng lúc

GRAND PIANO BRIGHT 

STRINGS 2

Hiệu ứng mô phỏng phòng hòa nhạc 

1. Nhấn giữ FUNCTION nhấn lên phím đàn 
tương ứng hiệu ứng phòng hòa nhạc bạn 
chọn.

Hiệu ứng Reverb trên (PX-770)

1. Nhấn giữ FUNCTION nhấn lên phím đàn 
tương ứng hiệu ứng phòng hòa nhạc bạn 
chọn
1: Room
2: Small hall
3: Large hall
4: Stadium

Hall simulator 
Name

Description

DUTCH CHURCH Amsterdam church with acoustics 
that are suitable for music 

STANDARD HALL Standard concert hall 

BERLIN HALL Berlin arena type classic concert hall

FRENCH 
CATHEDRAL

Large gothic cathedral in Paris



1. Nhấn METRONOME.

2. Nhấn giữ FUNCTION, nhấn 
METRONOME BEAT 

3. Nhấn giữ FUNCTION, nhấn lên phím đàn 
tương ứng với số nhịp độ bài nhạc từ 0-9 
(mặc định là nhịp 4/4)

4. Nhấn giữ Function + METRONOME 
TEMPO 
Nhấn lên phím đàn tương ứng với tốc 
độ bạn chọn (20 - 255)

Sử dụng Metronome

Điều chỉnh âm lượng Metronome

1. Nhấn giữ FUNCTION, nhấn lên phím đàn 
trong vùng Metronome Volume để điều 
chỉnh âm lượng từ 0 - 42

1. Nhấn giữ FUNCTION, nhấn nút 
METRONOME

2. Đổi bài khác nhấn FUNCTION và nhấn 
MIDI REC hoặc AUDIO REC (REVERB 
trên PX-770).

3. Nhấn 1 lần nữa để ngừng phát

Mở bài nhạc Demo

Step 1: LISTEN

Nghe lại bản nhạc có cả phần piano và phần 
hòa tấu của các nhạc cụ khác

Step 2: LESSON

Bạn có thể tập luyện bằng cách bật/tắt tay trái/phải 

Step 3: PLAY

Tiếng piano sẽ được tắt để bạn chơi với nền nhạc

Nghe các bài trong Concert Play (LISTEN)

1. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím trong 
vùng CONCERT PLAY SELECT + và – 
để chọn bài từ 1 đến 10

Concert Play

Luyện tập với chức năng 
Concert Play

2. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím 
LISTEN 

3. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn CONCERT 
PLAY a để phát/dừng bài nhạc



Chức năng tập đàn (LESSON)

1. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím 
LESSON 

2. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn chọn phần 
tập tay trái hoặc phải hoặc cả 2 tay

3. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím 
CONCERT PLAY 

4. Bắt đầu đàn phần bạn chọn

5. Dừng lại nhấn giữ nút FUNCTION và phím 
CONCERT PLAY 

Left hand Right hand

Both parts on Right hand 
part off

Left hand 
part off

Chơi solo trên nền nhạc (PLAY)

1. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím PLAY 

2. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn phím 
CONCERT PLAY

3. Bắt đầu đàn phần solo piano

4. Ngừng chơi nhấn giữ FUNCTION và phím 
CONCERT PLAY 

1. Chọn bài nhạc trong 60 bài

2. Nhấn giữ nút FUNCTION nhấn các phím 
trong vùng MUSIC LIBRARY SELECT (+, 
–, 0 to 9) để chọn bài

Ví dụ: Chọn bài số 9, các bạn nhấn phím số 0 và số 9

3. Nhấn nút Start/stop để phát hoặc ngừng

Phát bài nhạc trong thư viện 
nhạc



Thu âm vào đàn 

1. Nhấn nút MIDI REC 2 lần (đèn nhấp nháy)

• Lúc này đèn ở chữ L sẽ nhấp nháy để báo hiệu bạn 
sẽ thu vào track 1

2. Nhấn giữ nút Function và nút ađể chọn 
track bạn muốn thu
• đèn sáng ở vị trí nào là chọn track đó

Track 1: L lamp 
Track 2: R lamp

3. Lựa chọn âm và hiệu ứng (chỉ dành cho 
Track 1) 

4. Nhấn a bắt đầu đàn để thu âm

5. Ngừng thu nhấn a 

6. Sau khi thu xong nhấn MIDI REC để thoát 
khỏi chức năng này

Thu âm Track 2 trong lúc nghe lại Track 1

1. Nhấn nút MIDI REC

2. Nhấn giữ nút Function và nút ađể chọn 
track bạn muốn thu

3. Nhấn nút MIDI REC đèn nhấp nháy

4. Lúc này đèn chữ L sáng không nhấp nháy 
để báo hiệu track 1 sẽ được phát, còn đèn 
chữ R sẽ nhấp nháy báo hiệu Track 2 sẽ 
được thu trong lúc Track 1 được phát lại

6. Nhấn nút a để bắt đầu thu

7. Ngừng thu nhấn a 

Lit (Play) Flashing (Record Standby)

Phát lại bài vừa thu vào đàn

1. Nhấn MIDI REC 

2. Nhấn nút Start/stop để phát hoặc dừng

Xóa file vừa thu

1. Nhấn MIDI REC 2 lần để đèn nhấp nháy 

2. Nhấn giữ FUNCTION và nhấn Start/Stop để 
chọn Track muốn xóa

3. Nhấn MIDI REC để đèn ở Track bạn muốn 
xóa nhấp nháy

4. Nhấn giữ FUNCTION và nút Start/ 
Stop để bắt đầu xóa

Off Flashing: Delete standby



Vị trí và các phím chức năng trên phím đàn

− +

(C2)(C1)

− + − +

(C4)(C3)

OFF/ON OFF/ONOFF/ON

OFF/ONOFF/ON OFF/ON

OFF/ON

OFF/ON

[Left keyboard]

[Overall]

[Middle Left Keyboard]

Music Library song Select/Tempo/Beat/ 
Temperament select

Local Control

Send Channel

USB Flash Drive Mode (PX-870)

Format (PX-870)

Save (PX-870)

Load 
(PX-870)

Delete (PX-870)

USB Flash Drive Mode

Hall Simulator (PX-870) 
Reverb (PX-770)

String Resonance (PX-870)

Lid Simulator (PX-870)

Key-on Action Noise (PX-870)

CONCERT PLAY a (Song)

LISTEN

LESSON

PLAY

CONCERT PLAY SELECT (Song)

Damper Noise

CONCERT PLAY VOLUME

Speaker Out (PX-870)

Chorus

Head Phone Mode (PX-870)

Volume Sync Equalizer (PX-870)

Lower Pedal

Hammer Response (PX-870)

Key-off Action Noise (PX-870)



OFF/ON

OFF/ON

OFF/ON

− + − + − +− + − + − +− + − + − +

(C8)(C7)

(C6)(C5)

[Overall]

[Right keyboard]

TemperamentMETRONOME BEAT

Tone

Select Layer ToneMETRONOME TEMPO Base Note

Touch Response

Brilliance

Transpose

Layer Balance

A-tuning

Octave Shift

Keyboard Volume

Music Library Song Volume

Metronome Volume

Audio Recorder Volume (PX-870)

Duet Mode

Auto Resume

Operation Tone

Panel Lock

[Middle Right Keyboard]
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