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1. Dôležité upozornenia
Spark kontrolér používa externý napájací adaptér. Nepoužívajte iný zdroj napájania alebo
adaptér ako ten, ktorý je špecifikovaný v tomto manuáli.
POZNÁMKA
Záruka výrobcu sa nevzťahuje na servisné náklady spôsobené nedostatkom znalostí ohľadom
funkcií a vlastností zariadenia tak ako je navrhnuté; zodpovednosťou užívateľa je prečítať si
manuál. Prosím prečítajte si pozorne manuál a poraďte sa s predajcom predtým ako si vyžiadate
servis.
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA NASLEDOVNÉ:
● Prečítajte si tieto inštrukcie.

● Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.

● Pred čistením nástroja vždy odpojte napájaciu šnúru z elektrickej zásuvky, ako aj USB kábel. Pri
čistení používajte suchú a jemnú tkaninu. Nepoužívajte benzín, alkohol, acetón, terpentín alebo
iné organické rozpúšťadlá; nepoužívajte tekutý čistiaci prostriedok, sprej alebo príliš vlhkú tkaninu.
● Nepoužívajte tento nástroj v blízkosti vody alebo vlhkosti ako je vaňa, výlevka, bazén alebo podobné miesta.
● Neumiestňujte nástroj na nestabilné miesto, odkiaľ by mohol spadnúť.

● Neumiestňujte ťažké objekty na nástroj. Nezakrývajte žiadne vetracie otvory nástroja; tieto
zabezpečujú vetranie, aby sa predišlo prehriatiu nástroja. Neumiestňujte nástroj v blízkosti žiadnych
zdrojov tepla, alebo na miesta so slabým prúdením vzduchu.
● Používajte iba odporúčaný napájací adaptér (9 V, 800 mA).

● Uistite sa, že sieťové napätie vo vašej zásuvke zodpovedá vstupnému napätiu na napájacom
adaptéri.
● Nástroj neotvárajte ani nevkladajte nič dovnútra, môže to spôsobiť elektrický šok.
● Nenalievajte do nástroja žiadne tekutiny.

● V prípade poruchy vždy prineste nástroj do kvalifikovaného servisného centra. Vašu záruku zrušíte
pri otvorení a odstránení krytu, tiež nesprávne testovanie môže spôsobiť elektrický šok alebo ďalšie
poruchy.
● Nepoužívajte nástroj počas búrky a bleskov.

● Nevystavujte nástroj príliš horúcemu slnečnému žiareniu.
● Nepoužívajte nástroj v blízkosti úniku plynu.

● Arturia nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát spôsobené nesprávnym
zaobchádzaním s nástrojom.
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2. Registrácia a autorizácia
Starostlivo uložte vaše registračné informácie! Obsahujú sériové číslo a odblokovací kód, ktoré
sú vyžadované na registráciu a autorizáciu Spark Engine.
Registrácia vášho nástroja stanovuje vaše právoplatné vlastníctvo, ktoré vás oprávňuje na
prijímanie noviniek a updatov pre váš softvér a hardvér.
Keď ste Spark nainštalovali, ďalším krokom je registrácia softvéru.
Choďte na túto webovú stránku a nasledujte inštrukcie:
http://www.arturia.com/register
Poznámka: Ak ešte nemáte Arturia konto, budete potrebovať si ho vytvoriť. Proces je rýchly, ale
vyžaduje prístup k vášmu e-mailu počas procesu registrácie.
Po vytvorení Arturia konta si budete môcť zaregistrovať produkt.
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3. SPARKLE KONTROLÉR: PREHĽAD
3.1 PREDNÝ PANEL
V tejto kapitole sa zameriame na vlastnosti hardvérového kontroléra.

1.		

Tlačidlá transportu

2.		Ovládače padov: tlačidlá výberu nástroja / skratky, prepínač stránky nástrojov (1-8,
9-16), Mute a Solo
3.

Tempo knob

4.

Plôška na ovládanie efektov v reálnom čase a tlačidlá výberu efektov

5.

Ovládací knob celkovej hlasitosti

6.

Jog koliesko na prechádzanie položiek a tlačidlá módov Project / Kit / Instrument

7.

Knoby parametrov nástroja

8.

Zóna sekvencera

9.

Nástrojové pady

3.1.1 Tlačidlá transportu
Týmito tlačidlami nahrávajte, prehrávajte, pauzujte alebo zastavte pattern alebo song.
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3.1.2 Ovládače padov
Tlačidlá v tejto zóne môžu vyberať nástroj, vykonávať skratkovitý príkaz, prepínať medzi dvomi
stránkami nástrojov v sade a za jazdy mutovať a/alebo sólovať nástroje.
3.1.3 Tempo knob
Použite tento knob na nastavenie tempa vášho patternu alebo songu.
3.1.4 Plôška na ovládanie efektov
Ovládanie efektov v reálnom čase v osiach X/Y. Tri tlačidlá prepínajú medzi globálnymi efektami (Filter, Slicer, Roller) a tri medzi efektami pre vybraný nástroj. Tlačidlo Select môže zamknúť
pozíciu efektu zatiaľčo je ovládaný ďalší efekt.
3.1.5 Ovládací knob celkovej hlasitosti
Tento knob ovláda celkovú výstupnú úroveň.
3.1.6 Jog koliesko a tlačidlá módov
Jog koliesko vám umožňuje prístup do knižnice a nahratie nástrojov (Instruments), sád (Kits) a
projektov (Projects). Použitím s tlačidlom Select môžete pri výbere nástroja zaradiť vyhľadávacie
filtre.
Použite tlačidlá Project, Kit a Instrument na prístup priamo do vyhľadávača zodpovedajúcej
knižnice. Použite jog koliesko a tlačidlo Select na prechádzanie sád, projektov, nástrojov alebo
samplov:
Otáčaním jog kolieska sa pohybujete v zozname výsledkov. Kliknutím (zatlačením) na koliesko
nahráte vybraný element.
Otáčaním jog kolieska pri stlačenom tlačidle Select sa pohybujete v zozname filtrov. Kliknutím
na koliesko aktivujete/deaktivujete vybraný filter.
Kliknutím a držaním jog kolieska pri jeho otáčaní vyberáte iný prehliadač (Project, Kit, Instrument
alebo Disk).
Stlačením tlačidla Select a kliknutím na jog koliesko v dĺžke 1 sekundy zatvoríte okno prehliadača
bez toho, aby ste niečo nahrali.
3.1.7 Knoby parametrov nástroja
Vyberte si pre nástroj tri parametre a ovládajte ho počas nahrávania alebo prehrávania.
3.1.8 Zóna sekvencera
Používa sa na výber a editáciu patternov, a zostavovanie a editáciu songov. Zóna sekvencera
vám tiež dáva možnosť meniť slučky v reálnom čase. Tiež môžete robiť rýchle nastavenia chromatického ladenia vybraného nástroja.
3.1.9 Nástrojové pady
Pady vám umožňujú súčasné hranie viacerých nástrojov v rámci jedného setu ôsmych nástrojov
a tlačidlom stránky 1-8 / 9-16 prepínate medzi setmi ôsmych nástrojov vo zvolenej sade. Použite
tlačidlá Mute a Solo na umlčanie jednej alebo viacerých nástrojových stôp, alebo nechajte
hrať len niektoré stopy v popredí mixu.
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3.2 BOČNÝ PANEL

1.		

USB Mini-B konektor

2.		Kensington lock zámok

3.2.1 USB konektor
Použite priložený USB kábel na pripojenie kontroléra SparkLE k USB 2.0 portu vášho počítača.
SparkLE je napájaný cez USB, takže nepotrebujete žiaden ďalší napájací zdroj.
3.2.2 Kensington lock zámok
SparkLE je dobre prenosný, tento zámok vám umožní zvýšiť stupeň bezpečnosti.
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4. POUŽÍVANIE SPARKLE: Softvérové rozhranie
4.1 PANEL NÁSTROJOV

1.		Nový projekt
2.

Uložiť

3.

Uložiť ako

4.

Výber banky

5.

Výber hudobného žánru

6.

Výber projektu

7.

Predchádzajúci projekt

8.

Nasledujúci projekt

9.

Importovať projekt

10.

Exportovať projekt

11.

Synchronizovanie prehrávania s host aplikáciou (iba v móde Host)

12.

Synchronizovanie tempa s host aplikáciou (iba v móde Host)

13.

Spínač “pripojenia hardware” (iba v móde Host)

14.

Hlasitosť metronómu

15.

Zapnutie/vypnutie metronómu

16.

Fader a VU meter celkovej hlasitosti

17.

Soft clipping zap./vyp.

18.

Spotreba procesora (CPU)
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4.2 HLAVNÝ PANEL (SPARKLE)

1.		Tlačidlá transportu
2.

Tlačidlá Mute a Solo

3.

Ovládacie knoby Tempo a Shuffle

4.

Plôška na ovládanie efektov v reálnom čase a tlačidlá výberu efektov

5.

Ovládací knob celkovej hlasitosti

6.

Displej zvoleného projektu

7.

Knoby parametrov nástroja (pravý klik: editovať motion/vyradiť motion)

8.

Zóna sekvencera

9.

Nástrojové pady (pravý klik: editácia nástroja)
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4.2.1 Tlačidlá transportu

			

1.a		

Tlačidlo nahrávania (pravým klikom vyberiete kvantizované /

					

nekvantizované nahrávanie)

			

1.b		

Tlačidlo Stop

			

1.c		

Tlačidlo Play / Pause

4.2.2 Tlačidlá Mute a Solo

			

2.a		

Tlačidlo Mute (kliknite na Mute, potom vyberte jeden alebo

					

viac nástrojov)

			

Tlačidlo Solo (kliknite na Solo, potom vyberte jeden alebo

2.b		

					

viac nástrojov)

Mute

Kliknite na toto tlačidlo a potom na jeden alebo viac nástrojových padov, aby
ste ich zamutovali. Kliknite na Mute znova a odmutujete ich. Použite Select +
Mute a vymažete všetky zapamätané zamutované nástroje.

Solo

Kliknite na tlačidlo Solo a potom na jeden alebo viac nástrojových padov, aby
ste umlčali ostatné stopy, takže sa môžete sústrediť len na tie, ktoré chcete počuť.
Kliknite na Solo znova a vrátite pady do ich predchádzajúceho stavu. Použite
Select + Solo a vymažete zapamätané zasólované nástroje.

4.2.3 Knoby Tempo a Shuffle

			

3.a		

Knob ovládania tempa

			

3.b		

Knob ovládania posunu shuffle
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4.2.4 Plôška na ovládanie efektov v reálnom čase a tlačidlá výberu efektov

		4.a		

Efektová plôška (ovládač v osiach X/Y)

		4.b		

Tlačidlo Global Filter (pravý klik: funkcia Latch [ide aj po pustení kurzora/

				

dotyku] alebo Touch [ide len pri kliknutí na kurzor/dotyku na plôšku])

		4.c		

Tlačidlo Global Slicer (pravý klik: funkcia Latch alebo Touch)

		4.d		

Tlačidlo Global Roller (pravý klik: funkcia Latch alebo Touch)

		4.e		

Tlačidlo Instrument Filter

		4.f		

Tlačidlo Instrument Aux Send 1/2

		4.g		

Tlačidlo Instrument Pan/Level

Pozn.: efekt Roller nie je aktívny keď je Slicer nastavený do módu Latch.
4.2.4.1 Tlačidlo Global Filter
Tlačidlo Filter ponúka typy filtrov: Low pass, Band pass a High pass, plus Oberheim-style Low,
High, Band pass a Multi-mode filtre, každý s orezávacou frekvenciou cutoff (pohyb v osi X)
a rezonanciou (pohyb v osi Y).
4.2.4.2 Tlačidlo Global Slicer
Slicer zoberie časť patternu a opakovane aplikuje vybraný efekt v hodnote časovania, ktorú
zvolíte dotykom na efektovú plôšku (okrem efektu Tape, ktorý prejde na jedno stlačenie iba
raz). Viacnásobné stlačenie tlačidla Slicer vám dá možnosť vybrať si z nasledujúcich efektov:
Repeat, Tape, Reverse, Strobe, Pan, Bit Crush, Repeat Mix.
4.2.4.3 Tlačidlo Global Roller
Roller vám umožní hrať s dokonalým timingom vírenie bubna jednoduchým stlačením padu a
dotykom na zodpovedajúci sektor dotykovej plôšky.
Vyberte si hodnotu noty pre efekt vírenia na dotykovej plôške. Potom kliknite a držte napríklad
pad rytmického bubna (snare).
Pre efekt vírenia môžete zapnúť mód Latch pravým kliknutím na tlačidlo Roller. Teraz keď zahráte akýkoľvek pad, bude mať aplikovaný efekt vírenia. To je výborný spôsob na vkladanie nôt
do patternov.
Pozn.: Jediný spôsob ako spustiť efekt Roller keď nie je pripojený kontrolér SparkLE je použiť mód
Latch.
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4.2.4.4 Tlačidlo Instrument Filter
Týmto tlačidlom môžete aplikovať filter separátne na jednotlivé nástroje bicej sady. Vyberte
nástroj ako napríklad snare (stlačte Select + Pad 2), potom stlačte tlačidlo Instrument Filter
a teraz bude dotyk na efektovú plôšku filtrovať iba zvuk snare.
4.2.4.5 Tlačidlo Send 1/2
Podobne ako v predchádzajúcom prípade môžete výstup jediného nástroja naživo posielať
v rôznom množstve do efektových zberníc Aux 1 a Aux 2. Vyberte nástroj ako napríklad Tom 1
(stlačte Select + Pad 5), potom stlačte tlačidlo Send 1/2.
Pohyb na plôške v osi X ovláda Send 1 a pohyb v osi Y ovláda Send 2.
4.2.4.6 Tlačidlo Pan/Level
Týmto tlačidlom ovládate hlasitosť a pozíciu v stereu (panorámu) jediného nástroja v sade.
Pohyb v osi X ovláda panorámu a pohyb v osi Y ovláda hlasitosť nástroja.
4.2.5 Tlačidlo Song na centrálnom paneli
Kliknite na tlačidlo Song a vstúpite do módu Song. Tlačidlo Song začne blikať. Kliknite na tlačidlo
Play.
Vaše patterny sú teraz spolu zareťazené a hrané jeden za druhým v sekvencii definovanej na
paneli song. Step pady (na centrálnom paneli očíslované 1 - 16) sú použité na spúšťanie 16
reťazcov patternov.
Na editáciu vášho songu pozrite sekciu “Song Panel”.
4.2.6 Knoby nástrojových parametrov

Tri knoby na pravej strane ovládajú vybrané parametre nástroja. Kliknite napr. na pad Bass
drum. Potom budú parametre knobov ukazovať tri parametre vybrané pre Bass drum: Pitch,
Attack a Decay.
K nástroju môžete priradiť úplne iné parametre kliknutím na názvy parametrov pod knobmi.
Napríklad kliknutím na Pitch sa vám vyroluje menu priraditeľných parametrov, ako je ukázané
na nasledujúcom obrázku.
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4.2.7 Zóna sekvencera

Zóna sekvencera je rozdelená na viacero častí:
4.2.7.1 Tlačidlá výberu funkcií Step padov (a)
Bank

Prvé štyri Step pady označené A - D umožňujú výber medzi štyrmi bankami 16-tich patternov.

Patt.

Každý zo 16 Step padov vyberá jeden zo 16-tich patternov.

Seq.

Každý Step pad reprezentuje prítomnosť alebo neprítomnosť noty vo zvolenej nástrojovej
stope, ako aj aktuálnu pozíciu sekvencera v patterne.

Tune

Step pady sú označené číslami od -8 to +7, pričom každé číslo zodpovedá zmene výšky
ladenia vybraného nástroja pri stlačení jeho padu. Pad “0” vráti nástroj do jeho pôvodného ladenia.

4.2.7.2 Tlačidlá Copy / Erase (b)
Copy Umožňuje kopírovať pattern z jednej lokácie do inej v tej istej alebo inej banke. Najskôr
kliknite na “Copy” a vyberte zdrojovú banku a pattern, potom vyberte cieľovú banku
a pattern, a Spark ho skopíruje. Opätovným stlačením tlačidla Copy zrušíte operáciu
kopírovania.
Erase Po stlačení budete na displeji vyzvaní, aby ste vybrali pad, pattern alebo banku patternov pre vymazanie.
- Na vymazanie banky stlačte Erase a vyberte jednu banku z A - D.
- Na vymazanie patternu sa najskôr uistite, že ste v správnej banke. Potom stlačte Erase
a vyberte pattern.
- Pri vybraní padu je vo zvolenom patterne vymazaná celá nástrojová stopa.
- Pre okamžité mazanie počas hrania patternu stlačte tlačidlo Record, potom Erase
a potom stlačte zodpovedajúci nástrojový pad v požadovanom čase.
Užívateľská príručka Arturia SPARK
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4.2.7.3 Tlačidlá dĺžky patternu (c)
Tieto tlačidlá majú dve funkcie: keď pattern nehrá, môžete prepínať práve zvolenú skupinu
16-tich krokov (1-16 alebo 17-32 atď.), ale pri použití súčasne s tlačidlom Select vám dovolia
zmeniť dĺžku patternu (počas hrania patternu).
Ak pattern obsahuje viac ako 16 krokov, sekvencerové Step pady môžu sledovať pozíciu patternu ako prechádza medzi jednotlivými setmi 16-tich krokov. To sa nazýva “Follow” mód. Zapnúť
alebo vypnúť môžete tento mód jednoduchým súčasným stlačením tlačidiel << a >>.
4.2.7.4 Ovládače módu Loop (d)
Patterny stále hrajú v slučkách, “Loop mód” znamená, že môžete určiť slučku vo vnútri slučky
a experimentovať s rôznymi časťami patternu pri editovaní alebo živom hraní.
On

Zapína alebo vypína Loop mód.

Divide Umožňuje nastaviť veľkosť slučky. Otočením o jeden zub zmení dĺžku slučky na polovičnú
alebo dvojnásobnú veľkosť (ak je to možné). Hodnoty nastavení sú 1/2, 1/4 a 1/8 veľkosti
patternu, úplne najmenšia veľkosť slučky je jeden krok.
Move Posunie začiatok slučky dopredu alebo dozadu. Pravým kliknutím na knob si môžete
vybrať voľbu:
- “Shift by one step” posunie začiatočný bod slučky na ktorýkoľvek krok patternu
- “Shift by one loop size” posunie začiatočný bod slučky v násobkoch veľkosti slučky (ako
je určená knobom Divide).

4.2.7.5 Sekvencerové Step pady (e)
Tieto pady ponúkajú mnoho informácií o vybranom patterne. Môžete sa rozhodnúť pridať alebo
odstrániť zahranú notu opätovným stlačením padu zodpovedajúcej pozície.
Jednoduchým príkladom je stopa veľkého bubna patternu A1 vyobrazená nižšie. Svetlomodré
podsvietenie na padoch 1 a 9 indikujú noty veľkého bubna na 1 a 3 dobe prvého taktu. Sivé
podsvietenie na pade 4 je svetlejšie ako ostatné, čo indikuje aktuálnu hraciu pozíciu v reálnom
čase.

Túto stopu môžete editovať stláčaním padov, čo spôsobí pridávanie alebo vypínanie nôt
veľkého bubna v patterne.
4.2.8 Pady
Na editáciu nástroja kliknite pravým tlačidlom na pad a potom kliknite Edit. To vás prenesie do
sekcie “Studio”, kde budete môcť editovať nástroj množstvom parametrov.
Jedna z naozaj dobrých vlastností je možnosť importovať vaše vlastné sample do Spark Engine
ťahaním z adresára vášho počítača a pustením na jeden zo 16-tich padov.
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4.2.8.1 Tune mód
Stlačením “Tune” môžete vybraný nástroj hrať v rôznych výškach tónu s použitím sekvencerových padov (1-16) v rozsahu od -8 do +7 poltónov.
Ak nastavíte preferencie (nachádzajú sa v hornej časti okna) Tune módu na “Pads” namiesto
“Sequencer Steps”, zvolený nástroj môžete hrať na veľkých padoch v rozsahu 16 poltónov,
pričom prepínate sekcie 8 poltónov tlačidlom 1-8 / 9-16.
Môžete posunúť počiatočnú výšku tónu otáčaním jog kolieska pokiaľ ste v Tune móde.

4.3 PANEL SEKVENCERA
4.3.1 Panel nástrojov

1.		Export aktuálneho patternu ako súbor WAV
2.

Export aktuálneho patternu ako súbor MID

3.

Vymazanie celého patternu alebo všetkých aktívnych automatizácií

4.

Kliknite pre výber banky A - D

5.

Kliknite pre zobrazenie patternu 1 - 16

6.

Zmena prvej časti taktového predznamenania

7.

Zmena druhej časti taktového predznamenania

8.

Zmena počtu taktov

9.

Zmena počtu krokov

10.

Zmena krokového rozlíšenia

11.

Pohľad na kroky 1-32 alebo 33-64

1.		Export aktuálneho patternu ako súbor WAV
Kliknite na ikonu a držte stlačené tlačidlo myši. Vygeneruje sa audio súbor na mieste kliknutia.
Držte myš stlačenú, ťahajte a pustite vytvorený audio súbor kdekoľvek chcete.
2.		Export aktuálneho patternu ako súbor MIDI
Kliknite na ikonu a držte stlačené tlačidlo myši. Vygeneruje sa MIDI súbor na mieste kliknutia.
Držte myš stlačenú, ťahajte a pustite vytvorený MIDI súbor kdekoľvek chcete.
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4.3.2 Oblasť sekvencera

1.		Aktuálne zvolená stopa. Kliknite na názov stopy a vyberte ju.
2.

Nastavenie hlasitosti stopy

3.

Nastavenie panorámy stopy

4.

Nastavenie Mute zap./vyp. sekvencerovej stopy v aktuálnom patterne. Tlačidlo Mute na
centrálnom paneli začne blikať, čím indikuje, že Mute bolo nastavené z iného panela
(studio, mixer alebo sekvencer).

5.

Nastavenie Solo zap./vyp. sekvencerovej stopy v aktuálnom patterne. Tlačidlo Solo na
centrálnom paneli začne blikať, čím indikuje, že Solo bolo nastavené z iného panela
(studio, mixer alebo sekvencer).

6.

Priestor sekvencera. Tu napíšte patterny pre všetkých 16 nástrojov.

7.

Priestor pre automatizáciu.

8.

Aktuálne editovaná automatizácia.

9.

Vymazať automatizačnú krivku

10.

Deaktivovať automatizačnú krivku

11.

Pridať novú automatizačnú krivku

12.

Automatizačné nástroje:
Nástrojom “ceruzka” môžete voľne kresliť automatizáciu.

Nástrojom “úsečka” môžete kresliť línie: kliknite a držte na začiatočnom bode vašej
línie a pohybujte na koncový bod línie.

Guma odstraňuje automatizáciu.
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Nástroj “globálna automatizácia” môžete použiť na súčasné zvyšovanie/znižovanie
všetkých automatizačných bodov naraz. Môžete vybrať jej účinnosť na aktuálnych
16 krokov, alebo na celú dĺžku patternu vo voľbe Preferences: “Global automation
tool applies to”.
Kombinovaný nástroj obsahuje všetky ostatné nástroje s pomocou klávesových
skratiek:
Kliknite na kreslenie automatizácie
Pravým klikom mažete
Shift+klik kreslíte línie
Alt+klik upravujete globálnu automatizáciu
Cmd+klik (Mac) alebo Ctrl+klik (Win) ťaháte hodnoty v menšom rozlíšení (subhodnoty)

4.4 PANEL SONGU

Panel Songu vám umožňuje za sebou reťaziť patterny a vytvárať tak dlhšie sekvencie, alebo
celú skladbu.
Aktivujte Song mód kliknutím na tlačidlo [1]. Alternatívne môžete použiť tlačidlo Song na hlavnom
paneli.
Mód Song obsahuje 16 reťazcov. Každý z týchto reťazcov môže obsahovať až 8 patternov.
Aby ste pridali pattern do reťazca, najskôr vyberte banku zo štyroch slotov [2]. Potom môžete
vybrať pattern zo 16-tich slotov, ktoré nájdete v [3], a ťahajte/pustite ho do jedného zo 16-tich
reťazcov, napríklad [4] a [5]. Reťazec je prehrávaný odhora dolu až po posledný pattern, potom
skočí na prvý pattern v reťazci.
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Reťazce sa dajú spúšťať s použitím 16-tich tlačidiel na spodu [6]. Alternatívne môžete spúšťať
reťazce z hlavného panela s použitím 16-tich krokových tlačidiel.
Po sebe nasledujúce reťazce sa tiež dajú spojiť dohromady kliknutím na šípku medzi reťazcami
[7]. V tomto príklade sú spojené reťazce 2-3, 4-5, 7-8 a 10-11-12. Môžete spojiť až 16 po sebe
nasledujúcich reťazcov, ale reťazec 16 sa nedá spojiť s reťazcom 1. V tomto príklade keď dohrá
reťazec 2, začne hrať reťazec 3. Keď dohrá reťazec 3, opäť začne hrať reťazec 2.
Aj keď sú reťazce 2 a 3 spojené, stále môžete spustiť reťazec 3 kedykoľvek chcete. Keď dohrá
práve hrajúci pattern, spustí sa reťazec 3 a po jeho skončení sa presunie na reťazec 2.
Kliknutím na pattern v reťazci ho môžete vybrať. Kliknutím so súčasne stlačeným tlačidlom [Shift]
môžete vybrať viac patternov naraz. Môžete ťahať a pustiť tieto patterny do iného reťazca,
alebo ich skopírovať s použitím [Ctrl]+ťahať/pustiť (na Win) alebo Alt+ťahať/pustiť (na Mac). Tiež
môžete vybrané patterny vymazať tlačidlom [Del] na klávesnici alebo kliknutím na Delete [9].
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4.5 ŠTÚDIO

Štúdiový panel zobrazuje všetkých 16 nástrojov s ich parametrami. Odtiaľto môžete nahrávať
nástroje do slotov, aplikovať filtre, efekty atď. Pozrime sa na okno Closed Hat:

a.		Názov nástroja
b.		Ikona nástroja - kliknutím na ikonu spustíte zvuk nástroja. Môžete ťahať ikonu na inú ikonu
nástroja pre výmenu nástrojov, alebo držaním Ctrl a ťahaním na iný nástroj urobiť kópiu.
c.		Nastavenie hlasitosti - kliknite a ťahajte pre nastavenie hlasitosti. Dvojklik resetuje na
pôvodnú hodnotu.
d.		Nastavenie panorámy - kliknite a ťahajte pre nastavenie panorámy. Dvojklik resetuje na
pôvodnú hodnotu.
e.		Mutovanie nástroja - tlačidlo Mute na centrálnom paneli bude blikať aby upozornilo, že
Mute bolo nastavené z iného panela (štúdio, mix alebo sekvencer).
f.		Solovanie nástroja - tlačidlo Solo na centrálnom paneli bude blikať aby upozornilo, že
Solo bolo nastavené z iného panela (štúdio, mix alebo sekvencer).
g.		Tlačidlo editačného módu - kliknite pre vstup do editačného módu nástroja.
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4.5.1.1 Editačné okno nástroja

1.		Premenovanie nástroja
2.		Zapínanie Mute (M) a Solo (S), nastavenie Choke skupiny.
“Choke skupina” vám umožňuje určiť nástroje, ktoré sa budú navzájom vypínať pri spustení
každého ďalšieho. Vyberte Choke skupinu pre každý nástroj - môžete vytvoriť 8 skupín.

3.		Hranie editovaného nástroja
4.

Editačné parametre nástroja: Mix, filter a individuálne ovládače nástroja.

5.		Pre samplované nástroje: vyberte vrstvu, ktorú chcete editovať. Na jeden pad môžete
nahrať až 6 samplov.
6.		Nahratie sampla do vybranej vrstvy - odstránenia sampla.
7.		Vlnová forma sampla
8.		Mód prehrávania: reverzný zap./vyp., výber módu vrstvenia Velocity (podľa dynamiky
úderu), Stack, Random (náhodný) alebo Circular.
9.		Ovládač zisku pre každú vrstvu
10.		Efektová jednotka 1.
11.		Efektová jednotka 2.
12.		Vybraný nástroj ako je popísaný vyššie.
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4.5.1.2 REX prehrávač

Na pad môžete nahrať REX súbory. Nástroj obsahujúci REX súbor bude editovateľný ako
ktorýkoľvek iný nástroj: máte prístup k modulárnemu zapojeniu a všetkým obvyklým ovládačom
nástroja.
REX prehrávač má špecifické ovládače: pre každý slice (výsek) môžete určiť jeho výšku a či má
hrať normálne alebo odzadu.
SLICE - parameter Slice je automatizovateľný, čo znamená, že budete môcť meniť prehrávanie
slice v reálnom čase alebo pomocou automatizácie.
MODE - knob Mode ovláda dva módy prehrávania. Mód 1 prehráva celý REX súbor začínajúc
na prvom slice. Mód 2 bude prehrávať slice nezávisle podľa parametra Slice automatizácie.
RANDOM - tiež môžete ovládať parameter Random (náhodnosť). Čím viac náhodnosti pridáte,
tým častejšie bude Spark hrať iný slice od toho, ktorý by mal hrať.
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4.6 MIXPULT
Kliknite na “Mixer” pre zobrazenie panela mixpultu:

Tento panel je vaším 16-kanálovým mixpultom. Tu sú všetky nástroje zmiešané dohromady.
4.6.1.1 Nástrojové stopy
1.		Názov nástroja
2.		Otvorí okno FX1 a FX2 pre túto stopu
3.

Nastaví množstvo posielania do Aux1 a Aux2 pre nástroj/kanál

4.		Nastaví Panorámu pre nástroj/kanál
5.		Mute/Solo stopy
6.

Hlasitosť stopy a VU meter

7.		Priradenie výstupu pre nástroj (je dostupné keď je Spark vložený do
host sekvencera ako Multi-output nástroj).
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4.6.1.2 Stopy Return a Master

1.

Otvorenie okna FX pre túto stopu			

1.

Otvorí okno Master FX1 a FX2

2.

Nastavenie hlasitosti AUX návratu			

2.

Nastavenie celkovej hlasitosti
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4.7 KNIŽNICA
4.7.1 Prehľad knižnice
V záložke Library môžete nahrávať Projekty, Kity (sady) a Instruments (nástroje), alebo vstúpiť do
Diskového prehliadača. Prehliadače Project, Kit a Instrument zobrazia továrenské a užívateľské
elementy. Diskový prehliadač vám umožní nájsť vaše sample v stromovej štruktúre adresárov.
Vrchný panel záložiek vám umožní prístup do rôznych prehliadačov:

Stredný stĺpec zobrazí zoznam výsledkov:

Kliknite na element a v pravom stĺpci sa zobrazia zodpovedajúce informácie vrátane polí
Author, Genre, Bank a BPM. Pri nástrojoch (instruments) máte prístup k projektu, ktorý ho
obsahuje, hudobnému žánru, banke, typu bubna a zvukového generátora (Analog / Physical
modeling / Sampling).
Ak chcete nahrať nástroj, môžete vybrať pad, na ktorý ho chcete nahrať. Tiež môžete aktivovať
funkciu “Auto preview”, ktorá vám automaticky prehrá nástroj pri prechádzaní zoznamu
výsledkov.
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Dvojkliknite na výsledok, alebo kliknite na tlačidlo “Load” pre nahratie projektu, sady alebo
nástroja na práve zvolený pad.

Pri prechádzaní disku ak vyberiete zodpovedajúci súbor (.wav alebo .aiff), obdržíte informácie ako sú typ súboru, trvanie, samplovacia frekvencia/bitová hĺbka. Tiež budete môcť vybrať
nástroj a vrstvu, do ktorej chcete nahrať tento sampel. Funkcia “in patch preview” vám umožní
vypočuť sampel tak, ako bude znieť v dotyčnom nástrojovom zapojení. Aj keď sa jedná
o samplované nástroje, môže zapojenie syntézy, ktoré sampel obsahuje, drasticky zmeniť zvuk
sampla, ktorý potom bude znieť úplne inak. Použite túto funkciu aby ste zistili, či to zneje tak,
ako chcete.

4.7.2 Filtrovanie zoznamu výsledkov
Ľavý stĺpec prehliadača zobrazuje filtre. Zaradením filtrov ovplyvňujete zoznam výsledkov, ktorý
zobrazuje iba zodpovedajúce presety.
Filtre sa aktivujú a deaktivujú jednoduchým kliknutím na ne.
Máme rôzne kategórie filtrov podľa prehliadačov:
Prehliadače Project a Kit majú dve kategórie: Banks
a Musical genres (žánre).
Prehliadač Instruments má tri: Sound engine (analog/
physical/sample), drum type (bass drum, snare drum,
closed hi-hat...) a banks.
Vo vnútri každej kategórie sa vybraním viacerých
filtračných elementov zobrazia iba im zodpovedajúce
výsledky. Napríklad ak v nástrojovom prehliadači vyberiete
filtre “Analog” a “Physical model”, výsledný zoznam zobrazí
nástroje, ktoré sú založené buď na TAE® zvukovom jadre
analógovej emulácie, alebo zvukovom jadre fyzikálneho
modelingu.
Vybraním filtračných elementov z rôznych kategórií sa
obmedzí zoznam výsledkov: napríklad ak vyberiete filter
Analog engine a Snare Drum typ bubna, vo výsledku sa
zobrazia všetky Snare bubny používajúce analógové
zvukové jadro.
Použite Jog koliesko SparkLE na prechádzanie zoznamu
výsledkov a tlačidlo Select + Jog koliesko na prechádzanie
zoznamu filtrov.
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4.8 PANEL PREFERENCES

Panel predvolieb je rozdelený na:
•
•
•
•
•
•

Sequencer
Interface
File
Jog Dial
MIDI Import/Export
Controller

4.8.1 Predvoľby Sequencer a Interface
Tune mode: vyberá pady step sekvencera alebo nástrojové pady na spúšťanie nôt pri aktívnom
móde Tune.
Switch pattern instantaneously: ak je nastavené “Yes”, nový pattern začne hrať hneď ako je
vybraný. Ak je nastavené “No”, začne hrať až po dohraní hrajúceho patternu.
Follow current step: ak je nastavené “Yes”, a keď ste na paneli Sequencer, step pady na centrálnom paneli budú automaticky zobrazovať skupinu krokov, ktorá obsahuje práve hraný krok.
Quantize record: ak je nastavené “Yes”, všetky hrané pady, ako aj akékoľvek nahrávanie bude
kvantizované.
Auto-start song: ak je zapnuté, kliknutím na tlačidlo Song na centrálnom paneli sa automaticky
spustí prehrávanie songu.
Click Output: vyberá výstup pre klik metronómu.
Roller Swing Mode: umožňuje vybrať medzi swingovými notami alebo triolami pri použití Rollera.
Next Bank/Pattern switch mode: ak je nastavené “immediately”, kliknutie na inú banku bude
priamo prehrávať pattern s tým istým číslom v novej banke. Inak musíte najskôr vybrať novú
banku, potom určiť pattern v tejto novej banke, aj keď je to pattern s tým istým číslom ako
práve hrajúci pattern.
Choose your Controller GUI: vyberte medzi “Spark CDM GUI” a “Spark 2 GUI”. Spark CDM GUI je
identický so Spark CDM hardvérom.
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4.8.2 Predvoľby súborov
Save a copy of Audio samples in Library: pri importe .wav/.aif súborov do Sparku sa zdrojový
súbor kopíruje do knižnice. Môžete si vybrať medzi:
• Always: vždy skopíruje súbory do knižnice
• Ask: opýta sa užívateľa
• Never: nebude kopírovať súbory do knižnice
Library path: zmení cestu ku knižnici Sparku.
4.8.3 Predvoľby MIDI Import/Export
Wave export size: pri ukladaní patternu ako .wav súboru si môžete vybrať medzi exportom patternu v jeho pôvodnej veľkosti, alebo dvojnásobnej veľkosti. Dvojnásobná veľkosť predíde strate
efektov hrajúcich za koncom patternu (napr. reverb alebo delay).
Choose Drum map model for MIDI pattern import: pri importe MIDI patternu môžete vybrať
import ako Spark, Genetal MIDI alebo Addictive Drum map.
Choose MIDI map model for Pads: môžete zvoliť existujúce mapovanie pre pady ovládané
externým MIDI kontrolérom. Voľba “Spark” je mapovanie používané kontrolérom Spark,
“General Midi” je štandardný MIDI maping, a môžete definovať svoj vlastný maping pomocou
voľby “Custom” a priradiť MIDI noty padom s použitím kombinácie Cmd-klik (na OS X) alebo
Ctrl-klik (na Windows) na pady. Tento maping je použitý pre export MIDI banky a patternu. Pre
automatizáciu nástroja je prednastavené priradenie CC: 6 parametrov nástroja, panoráma
a hlasitosť. Tieto priradenia môžete prispôsobiť podľa automatizácií, ktoré používate. Automatizácie sú potom exportované v MIDI súbore.
Voľba “Enable default Pad velocity” sa používa na spúšťanie padmi s konštantnou dynamikou
definovanou voľbou “Default Pad Velocity”. Ak je táto voľba nastavená na “Yes”, sila úderu je
ignorovaná.
Predvoľby “Send Midi” slúžia na výber druhu MIDI dát, ktoré budú vysielané zo Sparku do vášho
host sekvencera, alebo vybraného výstupného MIDI portu:
Vyberte “Send Midi From Pads” na vysielanie MIDI dát z padov Sparku a zmien patternov do
vášho hostu.
Vyberte “Send Midi From Sequencer” na vysielanie MIDI dát zo sekvencera Sparku do vášho
hostu.
Vyberte “Send Midi Clock out” na vysielanie MIDI Clocku Sparku do MIDI výstupu a synchronizáciu iných zariadení alebo aplikácií schopných prijímať MIDI Clock.
4.8.4 Predvoľby kontroléra
“Knob speed” nastavuje odozvu knobov v Sparku a dá sa meniť medzi “slow”, “normal” a “fast”.
“Controller Detection” nastavte na “Off” ak chcete vypnúť automatickú detekciu hardvéru pri
spustení, alebo na “On” ak ju chcete aktivovať.
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5. PREVÁDZKOVÉ MÓDY
5.1 STANDALONE MÓD
Spark sa dá použiť ako nezávislá aplikácia na vašom počítači, aj keď nemáte žiadny sekvencerový softvér. To sa volá “Standalone mód”.
Ak beží Spark v Standalone móde, máte prístup k doplnkovým parametrom pre nastavenie
vašich audio a MIDI pripojení.
5.1.1 Spustenie aplikácie Spark
• Windows: Start menu > Programs > Arturia > Spark... a vyberte Spark.
• OS X: Finder > Applications > Arturia > Spark... a dvojkliknite na ikonu aplikácie Spark.
5.1.2 Konfigurácia Audio & MIDI nastavení
5.1.2.1 Windows
K Audio & MIDI predvoľbám sa dostanete v menu Spark > Setup > Audio & MIDI Settings. Tu
môžete nastaviť globálne predvoľby Sparku. Tieto nastavenia sa automaticky ukladajú.

5.1.2.2 Mac OS X
K Audio & MIDI predvoľbám sa dostanete v menu Spark > Preferences. Objaví sa okno Audio &
MIDI Settings. Tu môžete nastaviť globálne predvoľby Sparku. Tieto nastavenia sa automaticky
ukladajú.
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(Windows)

AUDIO DEVICE TYPE

Vyberá prísušný driver vášho audio zariadenia

(Mac OS X) OUTPUT
(Windows) DEVICE

Vyberá audio výstup, cez ktorý bude Spark posielať zvuk.
Pre Mac je prednastavený “Built-in output”, pre Windows
odporúčame použiť ASIO driver vašej
zvukovej karty.

Test

Vyšle krátky tón sínusovej vlny pre kontrolu, či ide zvuk cez
správne zariadenie.

Sample Rate

Výber samplovacej frekvencie: prednastavená je 44100 Hz.
Zvyšovaním samplovacej frekvencie sa zvyšuje zvuková kvalita,
ale viac zaťažuje procesor.

Audio Buffer size

Vyberá veľkosť audio buffera, zobrazuje sa v samploch a
milisekundách, prednastavená hodnota je 512 samplov. Zníženie
tejto hodnoty znižuje latenciu, ale viac zaťažuje procesor a
naopak (latencia je oneskorenie medzi zahraním noty a zaznením zvuku).

MIDI Output

Zobrazuje dostupné MIDI výstupy použiteľné na vysielanie MIDI
dát alebo MIDI Clocku zo sekvencera Spark a padov v Standalone móde.

MIDI Clock sample
offset

Nastavuje posun interného MIDI časovania Sparku na kompenzáciu latencie audio drivera.

Active MIDI inputs

Zobrazuje dostupné MIDI vstupy použiteľné na
ovládanie Sparku.

MIDI Clock inputs

Zobrazuje dostupné MIDI vstupy na prijímanie MIDI Clocku pre
ovládanie sekvencera Spark. Ak je port použitý ako prijímač
MIDI Clocku, nedá sa použiť ako MIDI vstup pre ovládanie
Sparku.

CLOCK FOLLOWS STOP/
CONTINUE

Ak je táto voľba zapnutá, sekvencer sa bude spúšťať a
zastavovať podľa príkazov Start a Stop prijatých
s MIDI Clock signálom.
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5.2 PLUG-IN MÓD
Aby kontrolér fungoval správne so Sparkom v plug-in móde, je potrebné vypnúť niektoré MIDI
prepojenia vo vašom sekvenčnom softvéri. Choďte do MIDI nastavení vášho sekvencera
a vypnite ‘Spark Private In’ a ‘Spark Private Out’. Bez toho sa kontrolér nepripojí k Sparku (Win),
alebo sa nebude správať korektne (OS X).
5.2.1 Extra tlačidlá toolbaru

Pri použití softvéru Spark ako plug-inu vo vnútri DAW bude toolbar zobrazovať dve prídavné
tlačidlá:
HOST		

Ak je zapnuté, pattern Sparku sa spustí a zastaví spolu s hosťujúcim sekvencerom.

TEMPO		

Ak je zapnuté, aktuálne tempo Sparku sa upraví podľa tempa hostu.

5.2.2 Ukladanie projektu
Ak je projekt uložený, Spark je uložený v jeho poslednom stave obsluhy so všetkými modifikáciami, aj bez ich uloženia ako separátneho presetu v samotnom plug-ine.
Samozrejme môžete použiť príkaz “Save” v menu VST okna sekvencera, ale lepšie je použiť
interné menu SparkLE: projekty uložené týmto spôsobom sú použiteľné v akomkoľvek inom
móde (standalone alebo v inom sekvenceri), a dajú sa ľahko exportovať a vymieňať. A čo je
najdôležitejšie, takto budú kompatibilné aj s budúcimi verziami Sparku.
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