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MicroBrute používá externí napájecí adaptér. Nepoužívejte jiný zdroj napájení anebo adaptér 
jako ten, který je dodávaný firmou Arturia a specifikovaný v tomto manuálu. Arturia nepřebírá 
odpovědnost za poškození způsobené neautorizovaným zdrojem napájení.

POZNÁMKA

Záruka výrobce se nevztahuje na servisní náklady způsobené nedostatkem znalostí ohledně 
funkcí a vlastností zařízení tak jako je navržené; zodpovědností uživatele je přečíst si manuál. 
Prosím přečtěte si pozorně manuál a poraďte se s prodejcem předtím, než si vyžádáte servis.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA NÁSLEDUJÍCÍ:

● Přečtěte si tyto instrukce.

● Vždy dodržujte tyto instrukce.

● Před čištěním nástroje vždy odpojte napájecí šňůru z elektrické zásuvky, jakož i USB kabel. Při 
čištění používejte suchou a jemnou tkaninu. Nepoužívejte benzín, alkohol, aceton, terpentýn  
anebo jiné organické rozpouštědla; nepoužívejte tekutý čisticí prostředek, sprej anebo příliš  
vlhkou tkaninu.

● Nepoužívejte tento aparát v blízkosti vody anebo vlhkosti jako je vana, výlevka, bazén anebo 
podobná místa.

● Neumisťujte nástroj na nestabilní místo, odkud by mohl spadnout.

● Neumisťujte těžké objekty na nástroj. Nezakrývejte žádné větrací otvory nástroje; tyto zajišťují 
větrání, aby se předešlo přehřátí nástroje. Neumisťujte nástroj v blízkosti žádných zdrojů tepla, 
anebo na místa se slabým prouděním vzduchu.

● Používejte pouze dodávaný napájecí adaptér specifikovaný firmou Arturia (detaily v manuálu).

● Ujistěte se, že síťové napětí ve vaší zásuvce odpovídá vstupnímu napětí na napájecím adaptéru.

● Nástroj neotvírejte ani nevkládejte nic dovnitř, může to způsobit požár anebo elektrický šok.

● Nenalévejte do nástroje žádné tekutiny.

● V případě poruchy vždy přineste nástroj do kvalifikovaného servisního centra. Vaši záruku zrušíte 
při otevření a odstranění krytu, také nesprávné testování může způsobit elektrický šok anebo další 
poruchy.

● Nepoužívejte nástroj během bouřky a blesků.

● Nevystavujte nástroj příliš horkému slunečnímu záření.

● Nepoužívejte nástroj v blízkosti úniku plynu.

● Arturia není zodpovědná za jakékoliv poškození anebo ztrátu dat způsobené nesprávným  
zacházením s nástrojem.

● Arturia doporučuje použití stíněných kabelů kratších než 3 metry na audio a feritem vybavené 
CV/Gate kabely.

1  INSTALACE

1.1  Důležité upozornění
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Registrace vašeho nástroje stanovuje vaše právoplatné vlastnictví, které vás opravňuje k přístupu 
do služeb technické podpory Arturie a k informacím o updatech.

Navíc se můžete přihlásit k odběru informačního zpravodaje Arturie, abyste byli informovaní  
o novinkách a promo nabídkách.

Zaregistrujte/přihlaste se do vašeho Arturia konta přes tento link:

http://www.arturia.com/login

Jděte do sekce “My Registered Products” a přidejte syntetizátor MicroBrute zadáním jeho séri-
ového čísla tak, jak je vytištěné na nálepce naspodu nástroje:

Vždy nejdřív vypněte všechny audio zařízení předtím, než je propojíte. Jinak můžete poškodit 
vaše reproduktory, syntetizátor MicroBrute, anebo jiné audio zařízení.

Po dokončení všech zapojení nastavte všechny úrovně na 0. Zařízení s audio zesilovači anebo 
odposlechový systém zapněte nakonec, potom zvyšte úrovně na příjemnou poslechovou hla-
sitost.

1.2  Zaregistrujte svůj nástroj

1.3  Připojení MicroBrute
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Zde je přehled konektorů syntetizátoru MicroBrute:

● Audio vstup a výstup:  6,35 mm (1/4”) mono jacky

● Sluchátkový výstup:   3,5 mm (1/8”) stereo mini jack

● CV/Gate:    3,5 mm (1/8”) mini jacky

● MIDI vstup:    standardní MIDI DIN-5 konektor

● USB:     standardní USB konektor typu B

● Vstup pro napájení:   12 Voltů, 1 Ampér, vnitřní pin pozitivní
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Tak jako všechny ostatní skutečně analogové syntetizátory, potřebuje MicroBrute po zapnutí čas 
na zahřátí přibližně od 5 do 10 minut. Ten mu umožní dosáhnout stabilní operační teplotu, která 
zaručí přesné ladění oscilátoru. Zahřívací čas závisí od vnější teploty; v chladnějším prostředí 
vyžaduje delší čas, zatímco v teplejším prostředí kratší čas.

Když syntetizátor dosáhne své pracovní teploty, nalaďte ho. Použijte externí ladičku na kontrolu 
ladění nástroje; je-li potřeba, otáčejte potenciometrem Fine Tune na požadované naladění 
MicroBrute.

MicroBrute byl navržený se skálopevnou stabilitou ladění při obsluze v normálních teplotních 
a vlhkostních podmínkách, při vnější teplotě mezi 20 a 32 stupňů Celsia. Prakticky MicroBrute 
podává uspokojivé výsledky v mnohem větším rozsahu teplot, i když extrémní vnější teploty  
anebo výkyvy mohou vést k delšímu stabilizačnímu času anebo nestabilnímu ladění.

1.4  Zahřátí a celkové ladění
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2  OBECNÝ POPIS

2.1  Mod Matrix a sekvencer

2.1.1 Modulační matrice (Mod Matrix)

Modulační matrice vám umožňuje směřovat modulační zdroje (ENVELOPE, LFO a KEYBOARD 
CV) k různým cílovým parametrům pomocí 1/8” mini jack propojovacích kabelů, které dosta-
nete s MicroBrute.

LFO je přednastavená na ovládání výšky tónu.

Propojte propojovacím kabelem jack označený LFO s jackem označeným FILTR. Nyní bude LFO 
při otáčení modulačního kolečka (MOD WHEEL) měnit ořezávací frekvenci filtru CUTOFF. Abyste 
slyšeli efekt, otočte knob CUTOFF dolů proti směru hodinových ručiček.

Jak můžete vidět na diagramu, ENVELOPE je přednastavená na ovládání METALIZERu.

Zapojením kabelu do zdrojového anebo cílového jacku odpojíte přednastavené propojení.

MOD MATRIX má dva výstupní zdroje ENV a LFO, a 6 cílových vstupů:

 1. METALIZER trojúhelníkové vlny

 2. Frekvence SAW animátoru

 3. PULSE WIDTH čtvercové vlny

 4. Modulace SUB overtone

 5. PITCH

 6. Ořezávací frekvence filtru CUTOFF

Jakýkoliv výstup může být propojený do jakéhokoliv vstupu.

CV výstup by měl být schopný napájet 4 vstupy.

Všechny výstupy řídicích signálů (ENVELOPE, LFO a KEYBOARD CV) mohou ovládat externí  
syntetizátory, anebo mohou být zapojené do modulačních cílů MicroBrute.
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2.1.2 Sekvencer

Sekvencer je zábavná hudební funkce přidaná do MicroBrute. Umožňuje vám programovat 
fráze (patterny) a přehrávat je v různém tempu.

Knob Rate nastavuje časovací frekvenci sekvenceru od 30 do 
240 bpm. Červená LED pod ním bliká v tempu. Synchronizační 
mód sekvenceru se dá nastavit pomocí softwaru MicroBrute 
Editor.

Internal Sync - s nastavením Sync na Internal ovládá knob 
BPM hodnotu tempa.

External Sync - knob Rate funguje jinak, pokud MicroBrute  
rozpozná externí MIDI clock na MIDI vstupu anebo USB konek-
toru, kdy přepíná mezi 6 hodnotami časového přiřazení:

1 takt, 1/2 nota, 1/4 nota, 1/8 nota, 1/16 nota, 1/32 nota.

Nahrání základního patternu

Přepínač PLAY módu přepněte na RECORD:

Nyní začněte hrát noty na klaviatuře. Přitom se promaže sekvence v aktuální zvolené paměti 
patternu (knob Pattern).

Když dohrajete, přepněte PLAY mód zpět na Off.

Na hraní sekvence přepněte PLAY mód na Play a stiskněte klávesu. Nyní je sekvence přehrávaná.

Sekvenci můžete transponovat nahoru a dolů hraním různých kláves na klaviatuře.

Zrychlit a zpomalit ji můžete otáčením knobu RATE anebo stisknutím tlačítka TAP TEMPO 3-krát.

Vkládání mezer

Vytvořili jste sekvenci s kontinuálně navazujícími notami.

I když je to zábavné, užitečnější je mít patterny se synkopami.

Na vytvoření patternu, který má v sobě mezery, jednoduše stiskněte tlačítko TAP/REST vždy, když 
chcete vložit mezeru. Na následujícím obrázku můžete vidět výsledný pattern, pokud jste stiskali 
tlačítko TAP/REST mezi zahrané noty.
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2.2  Přední panel

2.2.1 Oscilátor

Oscilátor a jeho signálový mix

Oscilátor generuje tři základní vlnové formy: pilovou, pulzní, trojúhelníkovou vlnu a obsahuje 
přidaný nový PLL Overtone oscilátor. Spodní řada knobů oscilátoru ovládá úrovně pro každý 
vlnový průběh. Horní řada knobů jsou ovladače tvarování vlny pro každou vlnu. MicroBrute vám 
umožňuje prolínat v mixu různé vlnové formy a tím vytvořit komplexnější zvuky.

Saw a Ultrasaw

Úroveň Saw (pilového) signálu je ovládaná knobem označeným ikonou saw. 
Otočením proti směru hodinových ručiček úplně zamutujete signál, zatímco 
přidáváním doprava zvyšujete úroveň. Pokud je knob Ultrasaw úplně proti směru 
hodinových ručiček, je slyšitelný pouze Saw signál. Otáčením tohoto knobu ve 
směru hodinových ručiček přimíchává více Ultrasaw zvuku k čistému Saw signá-
lu. Ultrasaw se skládá ze dvou kopií čistého Saw; tyto mohou být modulované 
zapojením LFO do SAW jacku v Modulační matrici. Fázový posun jedné kopie je 
modulovaný konstantní frekvencí (0,5 Hz), zatímco frekvenci fázové modulace 
druhé kopie je možné ovládat přes vstup SAW CV.

Square a modulovaný pulz

Úroveň čisté Square (čtvercové) vlny je ovládaná knobem označeným sym-
bolem square.

Stažením doleva úplně zamutujete signál, zatímco přidáváním doprava zvyšujete 
jeho úroveň. Pokud je knob Pulse Width úplně proti směru hodinových ručiček 
(čárka 50 %), je slyšitelná čtvercová vlna. Otáčením knobu Pulse Width ve směru 
hodinových ručiček transformujete čtvercovou vlnu na asymetrický pulz, jehož 
šířka se dá zvýšit až na 90 %. Šířka pulzu se dá řídit také s použitím LFO, Envelope 
anebo Keyboard pomocí propojovacího bodu PWM v Modulační matrici.



Triangle a Metalizer

Úroveň Triangle (trojúhelníkové) vlny je ovládaná knobem označeným sym-
bolem triangl. Stažením doleva úplně zamutujete signál, zatímco vytažením 
doprava zvyšujete úroveň. Otáčením knobu Metalizer od polohy úplně proti 
směru hodinových ručiček do polohy úplně ve směru hodinových ručiček  
tvarujete jemnou trojúhelníkovou vlnu znějící jako fauta do komplexních, 
kovově znějících vlnových průběhů. Tvar vlny se dá také řídit pomocí vstupu 
METAL v Modulační matrici: normálně je ovládaný obálkou (Envelope), jejíž 
množství se dá nastavit knobem ENV Amt v sekci Envelope. 

Overtone oscilátor

Úroveň Overtone oscilátoru je ovládaná knobem označeným Overtone. 
Stažením doleva úplně zamutujete signál, zatímco vytažením doprava zvyšujete 
jeho úroveň. Overtone oscilátor je signál, který je vytvořený z hlavního oscilá-
toru, ale je výškově posunutý o jednu oktávu dolů anebo kvintu nahoru (Fifth), 
čímž vytváří buď suboscilátor anebo druhý oscilátor nadladěný o kvintu.

Toto umožňuje výrazně zhutnit zvuk. Otáčením knobu Sub>Fifth přecházíte od 
zvuku oktávu dolů ke kvintě nahoru. Potom můžete modulovat tento ovladač 
propojením LFO anebo ENV do jacku SUB v Modulační matrici. Toto ještě více 
posilní hutnost zvuku.

10Uživatelská příručka Arturia MicroBrute



11Uživatelská příručka Arturia MicroBrute

2.2.2 Filtr

Módy filtru

Přepínač Mode vybírá jeden ze tří módů filtru: LP (low-pass), BP (band-pass), a HP 
(high-pass). Mód LP je nejpoužívanější a vytváří plné/kulaté zvuky. Módy BP a HP 
produkují tenčí a tvrdší zvuky.

Cutoff

Tento knob nastavuje ořezávací frekvenci filtru (cutoff). Frekvenční rozsah je od 20 
Hz při nastavení úplně proti směru hodinových ručiček, až po 18 kHz při nastavení 
naplno ve směru hodinových ručiček. Například v módu LP můžete nastavit jasnost 
zvuku.

Filtr ovlivňuje barvu oscilátoru třemi různými způsoby, které byly popsané výše 
(LP, BP, HP). Cutoff může být ovládaný klaviaturou, obálkou (Envelope), LFO 
(přes modulační matrici) a modulačním kolečkem. Filtr MicroBrute je postavený 
na základě architektury Nyle Steinera (navržené v 70-tých letech) a nabízí strmost  
-12 dB/oktávu v módech LP a HP, a -6 dB/oktávu v módu BP.

Resonance

Tento ovladač vám umožní vytvořit rezonanční špičku na frekvenci cutoff. Jeho 
otáčením ve směru hodinových ručiček zdůrazňujete pásma v okolí frekvence 
cutoff a zvuk se stává agresivnějším. Když ovladač dosáhne zónu posled-
ní čtvrtiny, filtr začne sám oscilovat. Toto oscilující chování závisí na frekvenci  
cutoff; filtr MicroBrute osciluje v rozsahu od 350 Hz do přibližně 8 kHz. Na zvýšení 
oscilačního rozsahu použijte knob Brute Factor.



Brute Factor

Brute Factor drasticky mění charakteristiky filtru, takže očekávejte při extrémních nastaveních 
velmi nepředvídatelné výsledky. Varovali jsme vás!

Brute Factor je speciální vlastnost MicroBrute inspirovaná propojením používaným 
na slavných vintage mono syntetizátorech, kde se sluchátkový výstup zapojil do 
vstupu pro externí audio. Výsledek je smyčka zpětné vazby, která je ideální pro 
chraplavé a drsné zvuky. Toto propojení bylo interně implementované do Micro-
Brute a je ovladatelné knobem Brute Factor.

Normální pozice tohoto knobu je úplně proti směru hodinových ručiček, což 
vypíná Brute Factor; otáčením doprava knob postupně přidává zvuku zkreslení.

ENV Amt (envelope amount - intenzita obálky)

Ovladač ENV Amt vám umožní ovládat amplitudu a polaritu signálu obálky 
modulujícího ořezávací frekvenci filtru cutoff. V poloze 0 (12 hodin) se nepro-
jeví žádná modulace. Při otáčení doleva (pod označením 0) ovladač ENV Amt 
posílá stále se zvyšující množství invertované obálky ADSR. Při otáčení doprava 
(nad označení 0) ovladač ENV Amt posílá stále se zvyšující množství standardní, 
pozitivní obálky ADSR. Tento efekt je přidávající, tedy když přidáte ENV amount, 
možná budete potřebovat stáhnout filtr cutoff dolů, abyste dostali požadovaný 
efekt.

KBD Tracking

Ořezávací frekvence filtru může být také ovládaná klaviaturou. Ovladač KBD 
Tracking vám umožní nastavit, jak moc následuje cutoff klaviaturu. Nastavte 
ovladač KBD Tracking na 100 % (12 hodin) a zahrajte několik not na klaviatuře. 
Filtr (v módu LP) by měl propouštět více vysokých frekvencí, když hrajete vyšší 
noty na klaviatuře.

2.2.3 Obálka (envelope)

V normálním módu je obálka filtru spouštěná signálem klaviatury GATE. Může být také spouštěná 
jinými zdroji GATE, jako například Sekvencer anebo externím jackem GATE IN na zadním panelu.

Požadovaný signál GATE je standardní pozitivní 10 V gate. To znamená, že většina moderních 
modulárních syntetizátorů ji dokáže správně spouštět.
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Envelope Amount

Ovladač ENV Amount reguluje výstupní signál z obálky. To umožňuje ji zeslabit, takže můžete  
ovládat množství signálu, který jde k ovládaným parametrům. Na směrování signálu k ovlá-
daným parametrům použijte ModMatrix. Všimněte si, že tento ovladač neovlivňuje Envelope 
Amount filtru, což je samostatná větev.

Přepínač VCA

Přepínač VCA GATE/Env vám umožňuje výběr dvou způsobů ovládání výstupní úrovně Micro-
Brute. Přepnutím na GATE bude VCA (Voltage control amplifier) jednoduše otvírat a zavírat 
podle vstupu z klaviatury, sekvence anebo externího zdroje gate. Nijak nemůžete ovlivňovat 
časový průběh hlasitosti zvuku.

Přepnutím na Env budete moci ovládat úrovně použitím ovladačů obálky. Typ zvuku, který 
chcete dosáhnout, určí váš výběr nastavení.

Posuvný potenciometr Attack nastavuje trvání prvního úseku obálky. Čas náběhu Attack má 
rozsah 25 ms - 2,5 s.

Posuvný potenciometr Decay nastavuje trvání druhého úseku obálky. Čas Decay má rozsah 25 
ms - 2,5 s.

Posuvný potenciometr Sustain nastavuje úroveň úseku obálky sustain.

Posuvný potenciometr Release nastavuje trvání posledního úseku obálky, který přichází na řadu 
po tom, jak pustíte klávesu, anebo po poklesu signálu GATE. Čas Decay má rozsah 5 ms - 5 s.

Nastavení obálky pomocí MicroBrute editoru

Je k dispozici několik nastavení obálky, které určují, jakým způsobem bude fungovat. Tato nas-
tavení jsou přístupné pomocí softwaru MicroBrute Editor. 

2.2.4 LFO

LFO je nízkofrekvenční oscilátor. Je primárním modulačním zdrojem pro další sekce MicroBrute. 
LFO je navržené na práci ve frekvenčním rozsahu od 0,1 Hz až do 200 Hz. Dá se použít na 
vytvoření jemného vibrata, při nastavení na maximum produkuje divoké zvukové změny.

13Uživatelská příručka Arturia MicroBrute
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Přepínač Wave

LFO nabízí několik modulačních vlnových forem, které se dají vybrat přepínačem 
Wave: čtvercová, pilová a trojúhelníková.

Amount

Knob Amount reguluje množství modulace pocházející z LFO. Umožňuje vám zeslabit množství 
modulace a získat tak jemnější efekty.

Rate

Knob Rate nastavuje frekvenci oscilace LFO v rozsahu od velmi pomalých 
frekvencí (0,1 Hz) až do celkem rychlých (200 Hz). Když je LFO synchroni-
zované s MIDI clock (pomocí nastavení přes software MicroBrute Editor) anebo  
sekvencerem, ovládání frekvence se změní na následující pevně dané rytmické 
hodnoty:

4 takty, 2 takty, 1 takt, 1/2 nota, 1/4 nota

Rate a LFO sync se dají nastavit přes MicroBrute Editor. V editoru můžete nastavit, zda je LFO 
nezávisle běžící, anebo se resetuje s každou zahranou notou:

Free-running - nezávisle běžící LFO nastavené na frekvenci Rate

Reset - běh LFO se resetuje na výchozí startovací bod při každém spuštění (gate) notou anebo 
sekvencerem. Toto umožňuje startovat LFO z téhož bodu při každé zprávě “note on”.

Nastavení LFO pomocí MicroBrute editoru

Je k dispozici několik nastavení LFO, které určují, jakým způsobem bude fungovat. Tato nas-
tavení jsou přístupná pomocí softwaru MicroBrute Editor.

2.2.5 Modulační kolečko

Modulační kolečko může být přiřazené dvěma různým funk-
cím. Přepínač Mód Wheel v ovládací sekci určuje přiřazení 
modulačního kolečka. 
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Mod Wheel -> Cutoff

Modulační kolečko ovládá frekvenci Cutoff. V podstatě má stejnou funkci jako knob Cutoff, 
jen s pohodlnějším způsobem ovládání při hře. Tím, že funguje ve spolupráci s ovladačem Filtr  
Cutoff, při některých jeho nastaveních a pohybování modulačního kolečka neuslyšíte žádný 
efekt. Abyste slyšeli změnu, nastavte ovladač Cutoff směrem doprava anebo doleva.

Mod Wheel -> LFO Amt

Při volbě LFO Amt ovládá modulační kolečko úroveň signálu LFO. Když je v minimální pozici 
(Min), modulační cíle nepřijímají žádný signál LFO. Kolečko nyní funguje ve spolupráci s knobem 
LFO Amount v sekci LFO. Pokud je LFO Amount nastavený na 0, potom přidávání modulačního 
kolečka neudělá nic. Potřebujete zvýšit hodnotu ovladače LFO Amount, aby modulační kolečko 
ovládalo LFO.

2.2.6 Glide

Knob Glide nastavuje množství portamenta (tzn. jak dlouho trvá, dokud výška 
tónu klouže z jedné noty na druhou, když jsou zahrané na klaviatuře anebo 
sekvencerem). Při nastavení úplně proti směru hodinových ručiček nedochází 
k žádnému skluzu a výška noty se mění okamžitě s další notou. Otáčením  
tohoto knobu ve směru hodinových ručiček zvyšujete efekt portamenta. Při 
maximálním nastavení trvá přibližně 4 sekundy, dokud klouže tón od nejnižšího 
C na klaviatuře MicroBrute po nejvyšší C (dvě oktávy nad ním).

2.2.7 Obecné ovladače

Klaviatura

Klaviatura MicroBrute má dvouoktávový rozsah, který se dá rozšířit pomocí tlačítek Octave 
Down/Up. Klaviatura také může být použitá jako plně polyfonický MIDI kontroler pro další zařízení 
pomocí USB konektoru na zadním panelu.

Kolečka

MicroBrute má dvě klasické ovládací kolečka. Pozice kolečka Pitch má 
výchozí polohu uprostřed svého rozsahu a po puštění se vrací do ní. Toto 
kolečko vytváří efekt ohýbání tónu, přičemž může hráč spojitě měnit 
výšku nahoru anebo dolů během hraní noty. Velikost posunu odpovídá 
rotaci kolečka a má pevně nastavený rozsah na +/- 2 půltóny.

Druhé kolečko je Modulation. Toto nastavuje celkové množství 
modulačního signálu posílaného cílovým parametrům, které se dají  
vybrat přepínačem MOD Wheel. V závislosti od polohy přepínače ovládá 
kolečko množství Cutoff anebo LFO.
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Octave 

Při změně oktávy tlačítky Down/Up je transpozice 
slyšitelná až po stisknutí klávesy.

Sekce Octave transponuje klaviaturu MicroBrute v širokém rozsahu. Jedna z pěti barevných LED 
diod (-2 červená, -1 oranžová, 0 zelená, +1 oranžová, +2 červená) vždy svítí a indikuje oktávu 
transpozice. Výchozí pozice je 0 (zelená LED), kde klávesa C úplně vlevo odpovídá C2 (130,81 
Hz) a klávesa C úplně vpravo odpovídá C4 (523,25 Hz).

S použitím tlačítek Down a Up dokáže MicroBrute hrát noty v rozsahu od C0 (32,7 Hz) až po C6 
(2093 Hz).

Master Volume

Knob Master Volume nastavuje celkovou hlasitost MicroBrute, která odpovídá 
standardní linkové úrovni +4 dBu. Na ztišení MicroBrute otočte tento knob úplně 
proti směru hodinových ručiček.

2.3.1 Zdroj napájení

Spínač Power zapíná a vypíná napájení.

Do napájecího konektoru zapojte kabel externího zdroje MicroBrute.

Připojujte pouze zdroj napájení odpovídající 12 V jednosměrných, 1 A, střed (+), 
který jste dostali s vaším MicroBrute. Připojením jakéhokoliv jiného zdroje napájení 
můžete MicroBrute poškodit.

2.3  Zadní panel
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2.3.2 USB

Konektor USB slouží na připojení k počítači. Dá se použít na MIDI komunikaci, jako 
i na editaci některých interních parametrů syntetizátoru pomocí softwaru Micro-
Brute Connection, jako jsou nastavení MIDI kanálu, rychlostních křivek, anebo 
update firmware.

2.3.3 MIDI

Konektor MIDI In umožňuje, aby váš MicroBrute komunikoval s jinými MIDI 
zařízeními. MicroBrute může sloužit jako zvukový modul, když k němu 
připojíte MIDI klaviaturu jako například Arturia Keylab 49 anebo 61, pokud 
chcete širší hráčský rozsah anebo klávesy plné velikosti. Pokud používáte 
MicroBrute jako zvukový modul, propojte MIDI kabel z MIDI Out vašeho  
externího MIDI zařízení do konektoru MIDI In na MicroBrute. 

2.3.4 Audio In

Můžete připojit jakýkoliv audio zdroj (syntetizátor, předzesílenou kytaru,  
výstup mixážního pultu atd.) do jacku Audio In a procesovat tento signál 
filtrem a zesilovačem MicroBrute. Signál v Audio In také spouští obálku 
MicroBrute.

Potenciometr Input Level nastavuje množství externího audio signálu.

Pozn.: toto je vstup linkové úrovně. Na jeho použití s kytarou anebo  
mikrofonem budete potřebovat signál nejdřív zesílit předzesilovačem.

Knob Input Level je zapuštěný, zatlačte na něj a vysune se. Můžete nastavit požadovanou 
úroveň a potom ho opět zatlačit.

2.3.5 Finetune

Knob Finetune umožňuje jemné nastavení ladění oscilátoru. Centrální pozice 
odpovídá výchozímu ladění (tzn. A = 440 Hz), když hraje druhé A zprava a je 
vybraná původní oktáva. Plný rozsah knobu Finetune je od asi -2 půltónů do 
+2 půltónů. Knob Finetune je zapuštěný, zatlačte na něj a vysune se. Můžete 
nastavit požadované ladění a potom ho opět zatlačit.
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2.3.6 Audio výstupy

Propojte Master Out nesymetrickým audio kabelem s mixážním pultem, 
počítačovou zvukovou kartou anebo přímo se zesilovačem pomocí 6,3 mm 
jackového mono kabelu. Můžete připojit sluchátka k výstupu označenému  
ikonou sluchátek s 3,5 mm jackem.

Knob Master Volume na předním panelu ovládá výstupní úroveň obou konektorů.

2.3.7 CV / GATE In/Out

MicroBrute také můžete propojit s dalšími analogovými zařízeními (anal-
ogovými syntetizátory, analogovými step sekvencery atd.) pomocí CV/
GATE rozhraní, kde CV znamená Control Voltage (řídicí napětí). Jack 
Gate In dovoluje jiným analogovým zařízením spouštět obálku Micro-
Brute. Hlavní funkce MicroBrute (tzn. filtr cutoff a výška tónu oscilátoru) 
jsou ovládané přes jacky Cutoff a Pitch v Mod Matrixe.

MicroBrute také dokáže ovládat další analogové zařízení. Mini jack Pitch 
Out vysílá CV produkované klaviaturou MicroBrute, jakož i kolečkem 
Pitch. Gate signál klaviatury je také dostupný na jackovém výstupu 
Gate Out.

Gate je standardní pozitivní signál 0 / 10 V.

CV vstupy a výstupy jsou standardně 1 V na oktávu.

Software “MicroBrute Connection” a manuál na jeho obsluhu se dají volně stáhnout ze stránky 
ARTURIA: www.arturia.com

2.4  Získejte software MicroBrute Connection


