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LABSJJ S W E D E N
EasyKey25

Tack för att du köpt ett EasyKey 25 MIDI-keyboard! Jag hoppas du får mycket nytta av det. 
Normalt behöver du inte läsa detta - det är inte precis svårt att använda, men här är i alla fall 
en liten snabbhandbok. Lycka till! MVH Jerker

1. Klaviatur med 25 anslagskänsliga tangenter. När EDIT- läget är på kan de också skicka 
control change meddelanden. CC MODE-knappen används för att växla läge.

2. PITCH UP/PITCH DOWN Med dessa knappar växlar du oktav i flera steg upp och ner. Håll 
ner båda samtidigt för att komma tillbaka till 0. Nedanför sitter LED:er som visar oktav.

3. USB-anslutning för anslutning till PC med Win7/XP/Vista (Intel USB-chipset 
rekommenderas, eller MAC med OSX 10.3.9 och 10.4.7 eller senare och även iPad och iPad2 
via adapter.

4. Runda ratten  sköter endast Program Change.4. 

5. Inställningar via mjukvara Om du tankar hem mjukvarueditorn EASY SOFTWARE 
EDITOR för PC eller MAC från tillverkaren på www.worlde.com.cn under Downloads kan du 
göra följande inställningar när du installerat den och har ditt keyboard uppkopplat: 

6. lobal MIDI-kanal (1-16). Här kan du specificera vilka MIDI-kanaler som skall användas för 
att skicka MIDI-information till din dator så du kan matcha det med det program du använder.

7.  Anslagskänslighet: Du kan ställa in tre kurvor för keyboardets anslagskänslighet 
(velocity) samt även fast velocity.

8. Transponering:  Du kan via editorn transponera i halvtonsteg -12/+12 (transpose). 

CC Nummer [0...127] Specificerar CC numret för Control Change som skickas.
On Värde  [0...127] Specificerar On värdet för Control Change meddelandet.
Off Value [0...127] Specificerar Off värdet för Control Change meddelandet.

Specifikationer från tillverkaren
Anslutning: USB kontakt MINI-B typ.
Strömförsörjning: Helt via USB - ingen separat adapter behövs.
Strömförbrukning: 100mA eller mindre.
Storlek: 340 x 100 x 32 mm. Vikt: 432 g. USB-kabel medföljer. 
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