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MiniBrute 2 používa externý napájací adaptér. Nepoužívajte iný zdroj napájania alebo adaptér 
ako ten, ktorý je dodávaný firmou Arturia a špecifikovaný v tomto manuáli. Arturia nepreberá 
zodpovednosť za poškodenie spôsobené neautorizovaným zdrojom napájania.

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 aparát 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 dodávaný napájací adaptér špecifikovaný firmou Arturia.

● 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.

● Arturia odporúča použitie tienených káblov kratších ako 3 metre na audio a feritom vybavené 
CV/Gate káble.

1  INŠTALÁCIA

1.1  Dôležité upozornenia
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Registrácia vášho nástroja stanovuje vaše právoplatné vlastníctvo, ktoré vás oprávňuje na  
prístup do služieb technickej podpory Arturie a k informáciám o updatoch.

Navyše, môžete sa prihlásiť k odberu informačného spravodaja Arturie, aby ste boli informovaní 
o novinkách a promo ponukách.

Zaregistrujte/prihláste sa do vášho Arturia konta cez tento link:

https://www.arturia.com/login

Choďte do sekcie “My Registered Products” a pridajte syntetizátor MiniBrute 2 zadaním jeho 
sériového čísla tak, ako je vytlačené na nálepke naspodu nástroja:

Vždy najskôr vypnite všetky audio zariadenia predtým ako ich prepojíte. Inak môžete poškodiť 
vaše reproduktory, syntetizátor MiniBrute 2, alebo iné audio zariadenia.

Po dokončení všetkých zapojení nastavte všetky úrovne na 0. Zariadenia s audio zosilňovačmi 
alebo odposluchový systém zapnite nakoniec, potom zvýšte úrovne na príjemnú posluchovú 
hlasitosť.

1.3.1 Konektory na zadnom paneli

1.2  Zaregistrujte svoj nástroj

1.3  Pripojenie MiniBrute 2
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Tak ako všetky ostatné skutočne analógové syntetizátory, potrebuje MiniBrute 2 po zapnutí čas 
na zohriatie približne od 5 do 10 minút. Ten mu umožní dosiahnuť stabilnú operačnú teplotu, 
ktorá zaručí presné ladenie oscilátora. Zahrievací čas závisí od vonkajšej teploty; v chladnejšom 
prostredí vyžaduje dlhší čas, zatiaľčo v teplejšom prostredí kratší čas.

Keď syntetizátor dosiahol svoju pracovnú teplotu, nalaďte ho. Použite externú ladičku na kon-
trolu ladenia nástroja; ak treba, otáčajte potenciometrom Fine Tune na požadované naladenie 
MiniBrute.

MiniBrute 2 bol navrhnutý so skalopevnou stabilitou ladenia pri obsluhe v normálnych teplotných 
a vlhkostných podmienkach, pri vonkajšej teplote medzi 20 a 32 stupňov Celzia. Prakticky Mini-
Brute 2 podáva uspokojivé výsledky v oveľa väčšom rozsahu teplôt, aj keď extrémne vonkajšie 
teploty alebo výkyvy môžu viesť k dlhšiemu stabilizačnému času alebo nestálemu ladeniu.

1.4  Zahriatie a celkové ladenie

1.3.2 Patch Bay (prepájací panel)

Toto je iba jeden príklad zapojenia medzi MiniBrute 2 a externými zariadeniami. Možnosti sú 
bezhraničné, tak ako vaša predstavivosť!
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MiniBrute 2 má dvojoktávovú klaviatúru pianového typu. Popri možnosti hrať noty ponúka táto 
klaviatúra ďalšie ovládače pre pridávanie expresivity:

• Aftertouch generuje signál zodpovedajúci tlaku na klávesu po jej stlačení. Môžete použiť 
tento signál na modulovanie vibráta, filter cutoff a ďalších parametrov.

• Velocity zodpovedá dynamike vašej hry a podobne ako aftertouch môže modulovať  
viaceré parametre.

• Transpozícia umožňuje posúvať noty klaviatúry v rozsahu šiestich oktáv.

• Pitch bend koliesko mení výšku tónu v reálnom čase.

• Modulation koliesko umožňuje moduláciu viacerých parametrov v reálnom čase.

• Arpegiátor automatizuje hranie opakovaných sekvencií nôt.

• Sekvencer umožňuje spúšťanie vami vytvorených hudobných pasáží.

Ďalšie spôsoby hrania syntetizátora sú dostupné cez MIDI ovládanie a externé CV/GATE signály.

2  PREHĽAD HARDVÉRU

2.1  Hlavné vlastnosti
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2.2  Ovládacia sekcia

2.2.1 Klaviatúra

Klaviatúra MiniBrute 2 má dvojoktávový rozsah, ktorý sa dá rozšíriť tlačidlami Octave Down/Up. 
Tiež má dynamiku a aftertouch, a dá sa použiť ako plne polyfonický MIDI kontrolér pre ďalšie 
zariadenia pripojené k USB a MIDI konektorom na zadnom paneli.

2.2.2 Pitch koliesko

Východisková pozícia kolieska je v strede rozsahu, kam sa vždy po pustení vráti. Intenzita ohýba-
nia tónu je priamo úmerná rotácii kolieska, ktorého rozsah je nastaviteľný knobom Bend Range 
od +/- jedného poltónu po +/- jednu oktávu.

2.2.3 Modulačné koliesko

Druhé koliesko je modulačné (Mod wheel), predzapojené je na ovládanie cutoff frekvencie 
filtra v intenzite nastavenej knobom Att 1 -> Cutoff. (Nebudete počuť zmenu, ak je knob Att 1 -> 
Cutoff nastavený na nulu, alebo ak je cutoff frekvencia príliš vysoká.)

Modulačné koliesko tiež nastavuje celkové množstvo modulačného signálu posielaného do 
cieľa podľa polohy prepínača Mod Dest:

• LFO 1 Vib: modulačné koliesko ovláda množstvo LFO 1, ktoré od výroby spôsobuje vibráto.

• Mod CV: modulačné koliesko sa stáva modulačným zdrojom v patch bay cez Mod jack  
v MIDI sekcii.

2.2.4 Tlačidlo Shift

Tlačidlo Shift je v modrom krúžku a súvisí s modrými písmenami vytlačenými na viacerých mi-
estach ovládacej sekcie: napríklad pod tlačidlami Octave, nad klávesmi a pod tlačidlami sek-
cie Transport.

Keď sa drží stlačené tlačidlo Shift a k nemu sa stlačí zodpovedajúce tlačidlo alebo klávesa, ak-
tivuje sa alebo prepne sekundárna funkcia. Kompletný popis sekundárnych Shift funkcií nájdete 
v kapitole Shift funkcie.

Tlačidlo Shift sa nevzťahuje na modré písmená vytlačené pod knobmi syntetizátora alebo  
v patch bayi.
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2.2.5 Mod Source

Tento prepínač určuje, ktorý hardvérový ovládač je definovaný ako zdroj modulácie: Mod  
koliesko alebo aftertouch. Pôvodne sa tento signál objavuje na dvoch miestach: knob Att 1 -> 
Cutoff a výstupný jack Press/Mod v MIDI sekcii patch baya.

Modulačný signál je tiež smerovaný spínačom Mod Dest (pozri ďalšiu sekciu).

2.2.6 Mod Dest

V závislosti od nastavenia spínača je signál Mod Source smerovaný do jedného z nasledovných 
cieľov:

• LFO 1 Vib: modulačné koliesko ovláda množstvo LFO 1, ktoré od výroby spôsobuje vibráto.

• Mod CV: modulačné koliesko sa stáva modulačným zdrojom v patch bay cez Mod jack  
v MIDI sekcii.

Signál Mod Source je vždy prítomný na knobe Att 1 -> Cutoff v sekcii Filter. Ak chcete zrušiť túto 
moduláciu, nastavte knob Att 1 -> Cutoff na nulu.

2.3 Vstupy a výstupy
Aby ste počuli MiniBrute 2, jeho audio výstupy musia byť pripojené k audio zosilňovaču buď 
priamo, alebo cez mixážny pult (prípadne použite slúchadlový výstup).

MiniBrute 2 dokáže prijímať signály riadiaceho napätia CV zo zariadení ako sú modulárne syn-
tetizátory alebo MIDI kontroléry (napr. MIDI bicí pad alebo dychový kontrolér), alebo aj audio 
signály z externých zvukových zdrojov ako mikrofón alebo elektrická gitara.

Ovládanie iných nástrojov alebo ovládateľnosť inými nástrojmi je možná cez množstvo vstupov 
a výstupov ako USB/MIDI in a out, externý audio vstup, a vstupné/výstupné konektory na patch 
bayi.

Je potrebné použiť predzosilňovač na zvýšenie úrovne audio signálu tak, aby zodpovedal  
linkovej úrovni vstupov v sekcii Ext In v patch bayi.

2.4 Vrchný panel

Vlastnosti a ovládacie prvky vrchného panela sú popísané v kapitole 3, patch bay v kapitole 4.



2.5 Zadný panel

Na zadnom paneli je viac typov konektorov, zľava doprava:

2.5.1 Kensington lock

Malá diera nad názvom produktu je bezpečnostný systém s názvom Kensington lock. Chceme 
si byť istí, že vaša kreativita dostane krídla iba ak to budete chcieť.

2.5.2 Výstupy

Pripojte slúchadlá do slúchadlového jacku a 1/4” nesymetrický kábel do Master jacku na pre-
nos zvuku do mixpultu alebo externého zosilňovača.

2.5.3 MIDI

Pripojte pár klasických 5-pinových DIN káblov do portov MIDI In a Out na komunikáciu s inými 
MIDI zariadeniami. Dajú sa vysielať a prijímať noty, clock a riadiace dáta. Prijímanie signálov 
MIDI clock je závislé od nastavenia Sync - stlačením tlačidla Sync opakovane prechádzate štyri 
voľby: INT (Internal), USB, MIDI a CLK (Clock).

2.5.4 USB

Pripojte štandardný USB kábel typu B do USB portu na komunikáciu s počítačom. Dá sa vysielať 
a prijímať noty, clock a riadiace dáta. Prijímanie signálov MIDI clock je závislé od nastavenia 
Sync.

Navyše sa USB port používa na pripojenie MiniBrute 2 k softvéru Arturia MIDI Control Center, 
ktorý sa používa na konfiguráciu rôznych nastavení MiniBrute 2.

Synchronizácia so zariadeniami, ktoré nemajú MIDI, je možná cez konektor na patch bayi. Úplný 
popis CLK nastavení a používaných typov konektorov nájdete v sekcii Synchronizácia.

2.5.5 Napájanie

K tomuto jacku pripojte iba priložený napájací adaptér. Poskytuje potrebné napätie a prúd 
analógovým obvodom MiniBrute 2: 12 V jednosmerných (stredný pin je plus) a 2 A.
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Táto kapitola je o syntetizátorových vlastnostiach MiniBrute 2: oscilátoroch, filtri, obálkach atď.

3.1 LFO oscilátory
LFO je nízkofrekvenčný oscilátor, ktorý generuje viaceré vlnové priebehy na nízkych frekven-
ciách (0.0625Hz až 100Hz). MiniBrute 2 má dva LFO, každý s výberom vlnového priebehu sínus, 
trojuholník, píla, štvorec a dvomi typmi náhodného priebehu.

Každý LFO má svoj vlastný volič vlny, ovládanie frekvencie a prepínač určujúci či bude bežať 
voľne, alebo bude synchronizovaný s master clockom.

LFO 1 a 2 sú identické, preto sa táto sekcia manuálu vzťahuje na obidva.

3.1.1 Wave

LFO ponúkajú viac typov modulačných vlnových priebehov. Vyberajú sa pomocou knobu 
Wave:

• Sínus 

• Trojuholník

• Píla

• Štvorec

• Náhodný schodovitý náhle mení úrovne náhodne generovaných hodnôt.

• Náhodný kĺzavý mení úrovne náhodne generovaných hodnôt s postupným prechodom 
medzi nimi.

Samplovacia frekvencia náhodných vlnových priebehov je ovládaná knobom Rate tak isto, 
ako frekvencia ostatných LFO vlnových priebehov (pozri nižšie).

3  VRCHNÝ PANEL



3.1.2 Sync

Prepínač Sync nastavuje operačný mód LFO frekvencie. Tá sa môže riadiť časovaním tempa 
sekvencera/arpegiátora Seq, alebo môže byť v móde Free voľne nastaviteľná (tzn. LFO frekven-
cia závisí výhradne na nastavení knobu Rate).

3.1.3 Rate

Knob Rate nastavuje frekvenciu oscilácie LFO v rozsahu od veľmi pomalých po dosť  
rýchle frekvencie. Červená LED v blízkosti knobu bliká v tempe frekvencie. Toto nastavenie 
LFO frekvencie môže byť potlačené časovaním tempa sekvencera/arpegiátora ak je prepínač 
Sync nastavený na Seq (pozri vyššie).

Pri tomto synchronizovaní bude LFO frekvencia vždy násobkom alebo delením tempa Seq/Arp. 
Pri otáčaní knobu LFO Rate doprava sa zdvojnásobuje frekvencia LFO, pri otáčaní doľava je 
frekvencia polovičná.

Tu je 9 potenciálnych hodnôt keď je LFO nastavené na Sync:

3.1.4 Spúšťanie LFO

Je tu sekundárna Shift funkcia pre každé LFO, ktorou môžete nastaviť, či chcete spúšťať LFO 
vždy, keď je zahraná ďalšia nota. Na prepínanie tejto funkcie podržte tlačidlo Shift a potom 
stlačte hornú klávesu F (LFO 1) alebo hornú klávesu F# (LFO 2).
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Rate LFO cyklus sa opakuje každých: Periodicita

1 8 taktov 8 x

2 4 takty 4 x

3 2 takty 2 x

4 1 takt 1 x

5 polová nota 0,5 x

6 štvrťová nota 0,25 x

7 osminová nota 0,125 x

8 šestnástinová nota 0,0625 x

9 32-tinová nota 0,03125 x



3.2 VCO 1
Sekcia VCO 1 má osem ovládačov, ktoré formujú základ zvuku MiniBrute 2.

Viaceré knoby na vrchnom paneli majú pod sebou modré písmená. Tieto znamenajú pred-
zapojené cesty medzi týmito knobmi a modro vytlačenou položkou. Napríklad pod knobom FM 
je napísané (VCO 2). To znamená, že druhý oscilátor (VCO 2) je prednastaveným zdrojom pre 
moduláciu, ktorá sa objaví pri otáčaní knobu FM doprava.

3.2.1 Fine Tune

Týmto knobom môžete presne nastaviť výšku ladenia VCO 1. Jeho rozsah je trochu väčší ako 
jedna oktáva v každom smere.

Otáčanie knobu Fine Tune pre VCO 1 neovplyvňuje výšku VCO 2.

3.2.2 Glide

Tiež známy ako Portamento. Knob Glide určuje čas kĺzavého prechodu medzi rôznymi  
zahranými notami. Ak je knob otočený úplne doľava, nedochádza ku kĺzaniu a výška noty sa 
mení okamžite s každou ďalšou notou. Otáčaním doprava sa zvyšuje efekt portamento. Pri  
maximálnom nastavení trvá 3 sekundy sklz od jednej noty k druhej, nezávisle od rozdielu ich 
výšky.

Obvykle pri zvyšovaní hodnoty Glide výška VCO 2 sleduje výšku VCO 1. Výnimkou je, ak vložíte 
prepájací kábel do jacku Pitch 2 input v sekcii VCO 2 patch bayu.

3.2.3 Pulse Width

Tento knob ovplyvňuje iba šírku pulzu štvorcovej vlny VCO 1. Nemá dopad na pílový alebo  
trojuholníkový vlnový priebeh. Pulse Width sa dá modulovať pomocou LFO alebo iných zdrojov 
cez patch bay.

Nastavenie knobu Pulse Width neovplyvňuje štvorcovú vlnu VCO 2.
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3.2.4 Metalizer

Tento knob ovplyvňuje iba trojuholníkovú vlnu VCO 1. Nemá dopad na pílový alebo štvorcový 
vlnový priebeh. Metalizer vytvára veľmi komplexné zúbkované vlnové priebehy, bohaté na 
harmonické.

3.2.5 FM

FM slúži na frekvenčnú moduláciu. Tento knob ovplyvňuje naraz všetky tri vlnové priebehy VCO1. 
Prednastavený FM zdroj je VCO 2, takže frekvencia tohto oscilátora moduluje frekvenciu (výšku) 
VCO 1 so zvyšovaním hodnoty tohto knobu.

Pri nastavení prepínača rozsahu VCO 2 na LFO znie frekvenčná modulácia skôr ako vibráto. 
Ale ak je nastavený na Fine alebo All, frekvencie VCO 2 sú také vysoké, že spôsobujú značnú 
deformáciu vlnových priebehov generovaných VCO 1.

3.2.6 Ultrasaw Amt

Tento knob ovplyvňuje iba pílovú vlnu VCO 1. Nemá dopad na trojuholníkový alebo štvorcový 
vlnový priebeh. Zvyšovanie tejto hodnoty spôsobí primixovanie dvoch fázovo posunutých kópií 
pôvodnej pílovej vlny, čo spôsobí tučnejší zvuk. Výsledok je iný, ako pri rozladení pílových vĺn 
generovaných dvomi rôznymi VCO.

3.2.7 PWM

Šírka pulzu štvorcovej vlny môže byť modulovaná zdrojom ako je LFO 1 (predzapojená cesta), 
alebo iným zdrojom cez patch bay.

Tento knob ovplyvňuje iba štvorcovú vlnu VCO 1. Nemá dopad na pílový alebo trojuholníkový 
vlnový priebeh VCO 1, ani na štvorcovú vlnu VCO 2.

3.2.8 Metal Mod

Knob Metal Mod nastavuje modulačný rozsah pre knob Metalizer. Predzapojený zdroj pre Metal 
Mod je Velocity (dynamika úderu), ale patch bay umožňuje použiť iný zdroj na modulovanie 
tohto parametra.
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3.3 VCO 2
MiniBrute 2 má dva úplne nezávislé oscilátory: každý má svoje vlastné vlnové priebehy  
a ladenie, a dajú sa samostatne mixovať v sekcii OSC MIXER. Spolu zdieľajú časť filtra a 
zosilňovača.

Sú tu isté predzapojené interakcie medzi VCO 1 a VCO 2, napríklad:

• Výška VCO 2 pôvodne sleduje ladenie VCO 1, ale vstup na patch bayi umožňuje VCO 2 
sledovať výšku ladenia iného zdroja.

• Výška VCO 1 môže byť modulovaná výškou VCO 2 pomocou knobu FM v sekcii VCO 1, ale 
vstup na patch bayi umožňuje, aby bol VCO 1 modulovaný iným zdrojom.

Výstupná úroveň druhého oscilátora je ovládaná sliderom Osc 2. Ťahaním nadol sa znižuje 
úroveň signálu a vyťahovaním nahor zvyšuje.

Sekcia VCO 2 obsahuje knob Tune a dva prepínače:

3.3.1 Tune

Knob Tune mení frekvenciu VCO 2 v rozsahu určenom prepínačom Range (pozri nižšie). 
Všeobecne stredná pozícia ho naladí na tú istú výšku ako má VCO 1, ale kým sa oscilátory 
zahrejú, bude potrebné jemné doladenie.

3.3.2 Wave

Prepínač Wave vyberá tvar vlny pre VCO 2, čo môže byť buď sínusová, pílová alebo štvorcová 
vlna.

3.3.3 Range

Prepínač Range nastavuje pre VCO 2 jeden z troch rozsahov ladenia:

• Fine: úplné otočenie knobu pokrýva rozsah väčší ako jedna oktáva nahor a nadol od stred-
nej frekvencie.

• All: úplné otočenie knobu ladí VCO 2 v celom frekvenčnom rozsahu MiniBrute 2.

• LFO: VCO 2 sa dá použiť ako prídavné LFO so širokým frekvenčným rozsahom (1 Hz až 
počuteľný zvuk). To sa napríklad hodí, ak už máte použité LFO 1 a LFO 2 na ďalšie modulá-
cie cez patch bay.



15Užívateľská príručka Arturia MiniBrute 2

3.4 Sekcia Filter
Filter mení farbu oscilátorov jedným zo štyroch módov (LP, BP, HP a Notch). Jeho orezávacia 
frekvencia (Cutoff) a rezonancia sa dajú manuálne nastaviť. Cutoff môže byť tiež ovládaný 
klaviatúrou a modulovanými mnohými modulačnými generátormi. Filter MiniBrute 2 je založený 
na architektúre Sallen & Key Nyle Steinera (navrhnutý v 70-tych rokoch) a ponúka strmosť 12 dB/
oktávu v módoch LP a HP, a 6 dB/oktávu v módoch BP a Notch.

3.4.1 Mode

Knob vyberá jeden zo štyroch módov filtra: LP (low-pass), BP (band-pass), HP (high-pass),  
a Notch. Mód LP je najpoužívanejší a produkuje plné, tučné a guľaté zvuky. Módy BP a HP 
produkujú tenšie a tvrdšie zvuky. Pri modulovaní pomocou LFO mód filtra Notch znie podobne 
ako efektový pedál phaser.

3.4.2 Cutoff

Tento knob nastavuje orezávaciu frekvenciu filtra. Frekvenčný rozsah je od 20 Hz po 18 kHz. 

3.4.3 Resonance

Tento knob vytvára rezonančnú špičku na frekvencii cutoff. Otáčaním doprava sa zdôrazňujú 
harmonické na frekvencii cutoff a zvuk sa stáva agresívnejší.

3.4.4 FM knob

Knobom FM môžete ovládať amplitúdu a polaritu signálu obálky posielaného na modulovanie 
cutoff frekvencie filtra. V stredovej pozícii (12 hodín) sa neobjaví žiadna modulácia obálkou. 
Otáčaním doľava zvyšuje FM knob množstvo invertovanej ADSR obálky, otáčaním doprava 
množstvo pozitívnej ADSR obálky.

Ak nepočujete efekt negatívnej filtrovej obálky, skúste zvýšiť Cutoff frekvenciu. Podobne ak 
nepočujete efekt pozitívnej filtrovej obálky, skúste znížiť Cutoff frekvenciu.

Pod FM knobom sú vytlačené písmená “ADSR”, pretože je táto cesta pre vás predzapojená. Ale 
toto spojenie môžete vypnúť cez patch bay.
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3.4.5 RM (Rezonančná modulácia) 

Tento parameter moduluje úroveň rezonancie, ktorá sa vyskytuje na cutoff frekvencii filtra. Je 
predzapojená tak, že je modulovaná LFO 2, ale môžete použiť patch bay na zapojenie iného 
modulačného zdroja rezonancie.

Tento ovládač je bipolárny, čo znamená, že umožňuje buď pozitívnu alebo negatívnu modu-
láciu. Tiež to znamená, že keď je knob nastavený do centrálnej pozície (12 hodín), nevyskytne 
sa žiadna modulácia.

3.4.6 Att 1 > Cutoff

Tento parameter umožňuje iný spôsob modulácie cutoff frekvencie filtra. Je predzapojený 
tak, že je ovládaný veľkosťou tlaku na klaviatúru (aftertouch) ktorá je aplikovaná na filter, ale 
môžete použiť patch bay na zapojenie iného modulačného zdroja.

Časť označenia “Att 1” zodpovedá “Attenuator 1“. Patch bay má sekciu označenú “Attenua-
tors” a keď je vedený iný zdroj do prvého páru jej konektorov, tento zdroj sa stane moduláto-
rom, ktorého modulačný rozsah nastavuje knob Att 1 > Cutoff.

3.5 Sekcia zosilňovača (AMP)
Sekcia zosilňovača ovláda koncový prvok výstupu MiniBrute 2. Všetko, čo sa udeje v syntetizá-
tore, je vedené cez túto sekciu predtým, ako sa objaví na konektoroch audio výstupu.

3.5.1 Brute Factor

Brute Factor je špeciálny parameter MiniBrute 2 inšpirovaný zapojením používaným na slávnych 
vintage mono-syntetizátoroch, ktoré zapája slúchadlový výstup do externého audio vstupu. 
Výsledkom je druh slučky spätnej väzby, ktorá je ideálna pre chrapľavé a drsné zvuky. Toto za-
pojenie je interne vložené do MiniBrute 2 a je ovládané knobom Brute Factor.

Normálna pozícia tohto knobu je úplne proti smeru hodinových ručičiek, čo vypína Brute Factor;  
postupným otáčaním knobu doprava pridávate zvuku skreslenie. Pre nízke nastavenia Brute 
Factoru je skreslenie jemné, pridávaním sa stáva drsnejšie. Pri vyššom nastavení ako 75 % dráhy 
sa stáva MiniBrute 2 zbesilým a produkuje ťažko ovládateľné, bláznivé zvuky spätnej väzby.

Brute Factor drasticky mení charakteristiky filtra, takže očakávajte pri extrémnych nastaveniach 
veľmi nepredvídateľné výsledky. Varovali sme vás!
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3.5.2 Master Volume

Tento knob ovláda celkovú výstupnú úroveň MiniBrute 2 a tiež ovláda audio, ktoré prichádza na 
Master input v patch bayi. Ovplyvňuje iba výstupy na zadnom paneli (Master a Headphones).

3.5.3 Global Tune

Ak sú oscilátory zahriate, môžete použiť tento knob na ladenie MiniBrute 2 k iným zariadeniam. 

Pozrite sekciu 1.4  Zahriatie a celkové ladenie na strane 5.

3.5.4 Att 2 > Amp

Za normálnych okolností je knob Att 2 > Amp v minimálnej pozícii; to dovoľuje generátoru AD 
obálky úplné otváranie a zatváranie z ticha do ticha. Ale niekedy môže byť nenulové nastave-
nie tohto knobu veľmi užitočné. Napríklad:

• Na podržanie amplitúdy v konštantnej úrovni, takže môžete programovať zvuk obomi rukami

• Na vytvorenie dronu, ktorý sa neustále vyvíja podľa parametrov modulovaných cez patch 
bay

• Na vytvorenie zvuku s nekonečným decay/release časom

Týmto knobom môžete ovládať úroveň, na ktorej ostane obálka otvorená.

3.6 Oscilátorový mix
Zodpovedajúce úrovne vlnových foriem oscilátora sa dajú nastaviť posuvnými slidermi. Druhý 
oscilátor (Osc 2) je k dispozícii na zhutnenie zvuku rozladením alebo nastavením jeho výšky do 
intervalu.

Mix tiež ovláda úroveň šumu a externého audia (ak je externý zdroj zapojený do jacku Ext  
v patch bayi). Zmixovaný signál potom ide do filtra. Vlnové formy VCO 1 sa tiež dajú modifikovať  
parametrami Ultrasaw, Pulse Width Modulation a Metalizer.

3.6.1 ADSR obálka

Tieto štyri slidery v pôvodnom zapojení ovládajú obálku filtra. LED indikátor vpravo hore ukazuje 
množstvo obálky posielanej do filtra - jas LED diódy záleží od amplitúdy signálu obálky.
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3.6.2 AD obálka

Jej dva slidery v pôvodnom zapojení ovládajú obálku zosilňovača. LED indikátor vpravo hore 
ukazuje množstvo obálky posielanej do zosilňovača - jas LED diódy záleží od amplitúdy signálu 
obálky.

• Slider Attack nastavuje trvanie prvého úseku obálky v rozsahu od 1 ms do 14 s.

• Slider Decay nastavuje trvanie druhého úseku obálky v rozsahu od 1 ms do 14 s.

Normálne je obálka zosilňovača spúšťaná zahraním noty, ale tiež môže byť spúšťaná inými  
zdrojmi cez patchbay. Štyri polohy spínačov v sekcii AD obálky určujú správanie obálky po jej 
spustení.

• Gate: AD obálka sa spustí so zahranou notou a postupuje na maximálnu úroveň v čase  
Attack. Zosilňovač ostane na maximálnej úrovni kým nota nie je pustená, potom obálka 
pokračuje do fázy Decay. Obálka nie je úplne vynulovaná, ak je ďalšia nota spustená 
predtým, ako dobehla fáza Decay; bude pokračovať fázou Attack.

• Trig: AD obálka sa spustí so zahranou notou. Nie je tu úroveň podržania (sustain); obálka 
pokračuje fázou Decay hneď po naplnení času Attack. Pri zahraní ďalšej noty sa amplitúda 
vynuluje a obálka sa nanovo spustí.

AD obálka je normálne spúšťaná spolu s ADSR obálkou, ale cez patch bay môže byť zapojený  
iný zdroj spúšťania AD obálky.

• Once: AD obálka sa spustí so zahranou notou a postupuje na maximálnu úroveň v čase  
Attack, potom sa vracia na nulu v čase Decay.

• Loop: keď obálka dosiahne koniec fázy Decay, znova sa spustí od začiatku. Pokračuje  
v slučke cez fázy Attack a Decay, až kým nota nie je pustená alebo znova zahraná.

3.7 Odozva nôt Legato alebo Retrigger

Je tu sekundárna Shift funkcia, ktorá vám umožňuje zvoliť si, ako bude MiniBrute 2 reagovať pri 
notách hraných spôsobom legato (keď je druhá nota zahraná skôr ako prvá pustená). Sú dve 
možné odozvy: 

• Legato: noty nespúšťajú obálky od fázy Attack

• Retrig: noty reštartujú obálky od fázy Attack, pokiaľ nie je zapojený kábel do ich Trig vstupov 
v patch bayi.

Na prepínanie medzi odozvou Legato a Retrigger držte stlačené tlačidlo Shift a stlačte najvyššiu 
klávesu E na klaviatúre.
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MiniBrute 2 je pôsobivý syntetizátor s výkonnými analógovými obvodmi, ktoré ho robia špičkou 
vo svojej triede. Ale s pridaním patch bayu sa dokáže MiniBrute 2 spojiť s množstvom modu-
lárnych syntetizátorov mnohokrát presahujúcich jeho veľkosť.

Tento manuál sa zameriava hlavne na individuálne sekcie patch bayu MiniBrute 2 a ako súvisia 
s ostatnými. Ale je toľko ďalších spôsobov ako použiť patch bay, koľko externých syntetizátorov 
dokáže generovať kompatibilné signály.

4.1 Všeobecné koncepty

4.1.1 Sekcie patch bayu

Okolo určitých skupín vstupných/výstupných jackov sú biele rámčeky indikujúce prepojenie  
s komponentami MiniBrute 2.

Na obrázku vyššie sa prvé tri jacky zľava vzťahujú k filtru, tri stredné k finálnemu výstupnému 
úseku (AMP) a dva napravo vedú signál do/z obvodu invertera.

Funkcie každej sekcie patch bayu popíšeme ďalej v tejto kapitole.

4  PATCH BAY
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4.1.2 Prepájacie body: vstupy a výstupy

Konektory v patch bayi MiniBrute 2 spadajú do dvoch hlavných kategórií: vstupy a výstupy. 
Ľahko rozoznáte ktoré sú ktoré: výstupné jacky majú označenie v bielych boxoch obsahujúcich 
text alebo grafický symbol, a vstupné jacky majú iba nápisy.

Použite výstupné jacky ako zdroje pre vstupné jacky a vstupné jacky ako ciele pre výstupné 
jacky.

4.1.3 Výstupy majú plný rozsah

Signál na výstupných jackoch je priamym výstupom zdroja, ktoré reprezentuje. Napríklad 
výstupné jacky vlnových foriem v sekcii VCO 1 sú plnej úrovne; nastavenie sliderov v sekcii OSC 
MIXER neovláda ich výstupné úrovne.

Ďalším príkladom sú jacky Out 1 a Out 2 v sekcii LFO 1&2. Ak má priamy výstupný signál LFO príliš 
široký rozsah pre želaný vstupný cieľ, bude ho treba nejako limitovať. Na tento účel sme pridali 
do patch bayu dva sety Atenuátorov (pozri sekciu 4.12).

4.1.4 Predzapojené cesty

Mnohé zo vstupných konektorov majú nad sebou vytlačené modré písmená. Na obrázku nižšie 
označenie (KBD) znamená, že výška Pitch oscilátora VCO 1 normálne sleduje klaviatúru (skratka 
KBD - keyboard) MiniBrute 2. Ak je zapojený prepájací kábel do jacku VCO 1 Pitch, toto pred-
nastavené spojenie sa preruší a do VCO 1 privedie modulačný signál z iného zdroja, napríklad 
LFO alebo obálky.
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4.1.5 Externé zariadenia a interné zapojenia

Vstupný jack Clock je na prijímanie signálov z externého zariadenia tak, aby sa dal sekvencer 
a arpegiátor MiniBrute 2 synchronizovať s externým zdrojom časovania.

Podobne výstupný jack Sync je na vysielanie signálov do externého zariadenia, tak aby Mini-
Brute 2 slúžil ako zdroj časovania (master clock) pre externé zariadenie.

Softvér MIDI Control Center vám umožní určiť aký druh časovania by mal MiniBrute 2 vysielať  
a prijímať. Je dostupný široký rozsah volieb. Pozrite kapitorlu MCC pre ďalšie informácie.

4.1.5.1 Vstupy Control Voltage (CV)

Niektoré popisy zobrazujú pôvodné riadiace napätia (CV), ktoré interne používa MiniBrute 2:

Napríklad pre CV vstup sekcie VCA a Att 2 vstup sekcie ATTENUATORS je interne prednastavené  
ovládanie napätím +5 V. Ale do tohto patch bayu môžete zapojiť akékoľvek štandardné riadi-
ace napätie (1 V, 2 V, 5 V, 8 V atď.).
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4.2 Sekcia VCO 1

4.2.1 Pitch

Predzapojená cesta pre výšku tónu Pitch VCO 1 je klaviatúra (KBD). Zapojením prepájacieho 
kábla prerušíte toto spojenie a umožníte novému zdroju ovládať frekvenciu VCO 1.

4.2.2 FM

Ak je zapojený kábel do vstupného jacku FM, preruší sa predzapojené spojenie medzi VCO 1  
a VCO 2. Tak ako pri VCO 2, množstvo frekvenčnej modulácie (FM) VCO 1 je riadené FM  
knobom v sekcii VCO 1 na hornom paneli. Aby sa objavila FM, musí byť tento knob nastavený 
na hodnotu väčšiu ako nula.

4.2.3 Ultrasaw

Normálne je intenzita modifikátora vlnovej formy Ultrasaw (str. 13) závislá od nastavenia LFO 
2. Prerušenie tohto spojenia prepájacím káblom umožní novému zdroju ovládať fázový posun 
modulačnej frekvencie druhej kópie pílovej vlny.

Pamätajte: veľkosť modulácie Ultrasaw je riadená knobom Ultrasaw Amt v sekcii VCO 1 na 
hornom paneli. Tento knob musí byť nastavený na väčšiu ako nulovú hodnotu, aby ste počuli 
Ultrasaw. Tiež slider Sawtooth v sekcii OSC MIXER musí byť nastavený dostatočne vysoko, aby 
bola počuteľná základná pílová vlna.

4.2.4 PWM

LFO 1 je pôvodne zdrojom modulácie šírky pulzu (Pulse Width Modulation - PWM), ale cez patch 
bay sa dá použiť iný zdroj na jej ovládanie.

Aby ste počuli PWM, je potrebné nastaviť na nenulovú hodnotu knob PWM v sekcii VCO 1 na 
hornom paneli. Tiež slider Square v sekcii OSC MIXER musí byť nastavený dostatočne vysoko.

4.2.5 Metal In

Pripájací bod Metal In umožňuje prichádzajúcemu zdroju byť tvarovaný rovnakým spôsobom, 
ako by bola trojuholníková vlna VCO 1. Vložením prepájacieho kábla do tohto bodu rozpojíte 
predzapojenú trojuholníkovú vlnu VCO 1.

Aby ste počuli efekt Matalizer na zdrojovom signáli, je potrebné nastaviť na nenulovú hodnotu 
knob Metalizer alebo Metal Mod. Tiež slider Triangle v sekcii OSC MIXER musí byť nastavený 
dostatočne vysoko.

Pamätajte: knoby Metalizer a Metal Mod ovplyvňujú jeden druhý: kombinácia zdroja Metal 
Mod a nastavenia knobu Metal Mod menia úroveň efektu Metalizer vo vzájomnej interakcii.

Jack Metal In je AC-coupled, čo je technický výraz ktorý znamená, že pomalé LFO alebo obál-
ka nebude správne fungovať v obvodoch Metal In.
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4.2.6 Metal Mod

Pôvodný zdroj pre parameter Metal Mod je dynamika zahranej noty (velocity) na klaviatúre 
MiniBrute 2. Ale dá sa použiť iný zdroj zapojením jeho výstupu do tohto prepájacieho bodu.

Pamätajte: knob Metalizer nastavuje prvotné množstvo efektu Metalizer a knob Metal Mod 
určuje veľkosť jeho modulácie.

4.2.7 Sync

Pre tento vstup nie je predzapojená cesta. Dá sa použiť na výrobu klasického “hard sync” zvuku 
prinútením VCO 1 aby sledoval výšku VCO 2.

Tu je príklad zapojenia:

4.2.8 Lin FM

Lineárna (Lin) FM pridá VCO 1 harmonické úplne iným spôsobom ako exponenciálna FM cez 
knob FM v sekcii VCO 1. Jedna z charakteristík lineárnej FM je, že menej narušuje zaákladnú 
výšku tónu ako exponenciálna FM.

4.2.9 Sawtooth

Tento jack dodáva výstup plného rozsahu pílovej vlny VCO 1. Nastavenie slidera Sawtooth  
v OSC MIXERi nemá efekt na tento výstup. Na ovládanie jeho úrovne ho zapojte do jedného  
z Atenuátorov.

4.2.10 Square

Tento jack dodáva výstup plného rozsahu štvorcovej vlny VCO 1. Nastavenie slidera Square  
v OSC MIXERi nemá efekt na tento výstup. Na ovládanie jeho úrovne ho zapojte do jedného  
z Atenuátorov.

4.2.11 Triangle

Tento jack dodáva výstup plného rozsahu trojuholníkovej vlny VCO 1. Nastavenie slidera Triangle  
v OSC MIXERi nemá efekt na tento výstup. Na ovládanie jeho úrovne ho zapojte do jedného  
z Atenuátorov.

4.2.12 Noise

Tento jack dodáva výstup plného rozsahu náhodného šumového generátora. Nastavenie 
slidera Noise v OSC MIXERi nemá efekt na tento výstup. Na ovládanie jeho úrovne ho zapojte 
do jedného z Atenuátorov.
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4.3 Sekcia VCO 2

4.3.1 Pitch 2 vstup

Normálne VCO 2 sleduje výšku VCO 1, ale je možné zapojením prepájacieho kábla do horného 
jacku sekcie VCO 2 prerušíť toto spojenie. To vám možní ovládať frekvenciu VCO 2 napríklad 
výstupom obálky.

4.3.2 VCO 2 Out

Tento jack dodáva výstup plného rozsahu vybranej vlny VCO 2. Nastavenie slidera Osc 2  
v OSC MIXERi nemá efekt na tento výstup. Na ovládanie jeho úrovne ho zapojte do jedného  
z Atenuátorov.

4.4 Sekcia EXT In

4.4.1 Master

Vstup Master vám umožní viesť audio výstup iného zariadenia priamo do výstupov MiniBrute 2. 
Neprechádza cez filtre ani žiadne iné obvody; iba knob Master Volume ovplyvní jeho signál. 
Ovládač úrovne zdrojového zariadenia treba vyvážiť s úrovňou MiniBrute 2.

4.4.2 Ext

Vstup Ext vedie prichádzajúci signál celou audio cestou MiniBrute 2: objaví sa v OSC MIXERi 
na slideri Ext, ide cez sekciu filtra a zosilňovača. Môže to byť akýkoľvek druh audio signálu: iný 
syntetizátor, mikrofón alebo hudobná pasáž. Bude spracovaný ako keby to bol interný oscilá-
tor. (Možno budete potrebovať použiť predzosilňovač na zvýšenie úrovne niektorých signálov.)

Tiež to znamená, že aby ste počuli zdrojový materiál zo vstupu Ext, bude treba otvoriť gate Mini-
Brute 2. To sa dá urobiť tromi spôsobmi:

• Zahraním noty

• Poslaním triggera do jednej z obálok MiniBrute 2 (AD Trig vstup alebo ADSR Trig vstup)

• Otvorením zosilňovača knobom Att 2 > Amp.
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4.5 FILTER jacky

4.5.1 FM vstup

ADSR obálka je predzapojeným zdrojom pre jack frekvenčnej modulácie (FM) filtra, ale zapo-
jením kábla do tohto jacku sa dá použiť iný zdroj. Nový riadiaci signál bude modulovať cutoff 
frekvenciu filtra v rozsahu nastavenom FM knobom v sekcii Filter.

Pamätajte, že aby ste počuli moduláciu cutoff frekvencie filtra, knob FM musí byť nastavený na 
nenulovú hodnotu.

4.5.2 RM vstup

LFO 1 je predzapojeným zdrojom pre jack rezonančnej modulácie (RM) filtra, ale zapojením 
kábla do tohto jacku sa dá použiť iný zdroj.

Pamätajte, že aby ste počuli moduláciu rezonancie filtra, knob RM musí byť nastavený na ne-
nulovú hodnotu.

4.5.3 Cutoff

Cutoff frekvencia filtra môže byť modulovaná akýmkoľvek zdrojom, ktorý je zapojený do tohto 
bodu. Hĺbka modulácie je ovládaná knobom Att 1 > Cutoff v sekcii Filter.

4.6 Sekcia AMP

Ak chcete ovládať koncový stupeň zosilňovača niečím iným ako je AD obálka, zapojte nový 
zdroj do jacku AM v sekcii AMP. Tým odpojíte AD obálku, takže nebudete počuť žiaden zvuk 
MiniBrute 2, kým nebude prijatý signál týmto konektorom (alebo kým nezvýšite nastavenie  
knobu Att 2 > Amp).
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4.7 Sekcia INVERTER

Funkcia tejto sekcie je jednoduchá: akýkoľvek signál zapojíte do jacku In, bude na jacku Out 
invertovaný.

4.8 Sekcia ADSR

4.8.1 Trig

Normálne je vyžadovaný Gate signál z klaviatúry MiniBrute 2, aby spustil ADSR obálku. Ale  
namiesto toho môžete použiť iný zdroj, ako napríklad trigger signál z modulárneho syntetizátora. 
Aby sa tak stalo, zapojte nový zdroj do vstupného jacku ADSR Trig.

4.8.2 ADSR Out jack

ADSR obálka je flexibilným modulátorom. Ak ju chcete používať na ovládanie interného parame-
tra (napr. VCO 1 FM), zapojte kábel z jacku Out do vstupného konektora dotyčného parametra.

Tiež môžete poslať signál do externého zariadenia, napríklad filtra alebo iného modulárneho 
syntetizátora.
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4.9 Sekcia AD

4.9.1 AD Trig

Normálne je AD obálka spustená keď ADSR obálka prijme Gate signál. Ale namiesto toho 
môžete použiť iný zdroj, ako napríklad trigger signál z externého zariadenia. Aby sa tak stalo, 
zapojte nový zdroj do vstupného jacku AD Trig.

4.9.2 AD Attack

Čas Attack AD obálky môže byť ovládaný externým zdrojom namiesto slidera Attack v sekcii 
AD ENVELOPE. Zdrojom môže byť napríklad LFO. Aby sa tak stalo, zapojte kábel z nového zdroja 
do tohto jacku.

4.9.3 AD Decay

Čas Decay AD obálky môže byť ovládaný externým zdrojom namiesto slidera Decay v sekcii 
AD ENVELOPE. Zdrojom môže byť napríklad Modulačné koliesko. Aby sa tak stalo, zapojte kábel  
z nového zdroja do tohto jacku.

4.9.4 AD Out jack

AD obálka je flexibilným modulátorom. Ak ju chcete používať na ovládanie nejakého parame-
tra (interného alebo externého), zapojte kábel z jacku Out do vstupného konektora dotyčného 
parametra.

4.10 Sekcia LFO 1&2

4.10.1 LFO Out 1

Tento jack dáva výstup plného rozsahu vybranej vlnovej formy LFO 1. Na ovládanie jeho úrovne 
ho prepojte do jedného z Attenuátorov (str. 29).

4.10.2 LFO Out 2

Tento jack dáva výstup plného rozsahu vybranej vlnovej formy LFO 2. Na ovládanie jeho úrovne 
ho prepojte do jedného z Attenuátorov (str. 29).
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4.11 Sekcia VCA

Podobne ako sekcia External input (str. 24) sekcia VCA ponúka ďalší spôsob, ako viesť interné/
externé signály do MiniBrute 2. Tieto signály sa dajú zapojiť do akéhokoľvek vstupného jacku  
a použiť na modulovanie jeho cieľa.

Na rozdiel od signálov, ktoré prichádzajú do jacku Ext In, signály poslané do sekcie VCA sa 
neukážu na slideri Ext, neprechádzajú filtrom a nie sú procesované sekciou AMP. 

4.11.1 In 1 / In 2

In 1 a In 2 majú tú istú funkciu, prijímajú až dva vstupné signály, kombinujú ich do jedného 
signálu a posielajú ich ďalej z VCA Out jacku.

4.11.2 CV

Vstupný jack CV umožňuje internému/externému signálu ovládať úroveň jacku VCA Out. CV 
signálom môže byť LFO alebo nejaký iný zdroj riadiaceho napätia (Control Voltage).

4.11.3 VCA Out

Tento jack je výstupom kombinovaných signálov z jackov In 1 a In 2 s ich vstupnými úrovňami, 
pokiaľ nie sú ovládané riadiacim napätím cez vstupný CV jack.
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4.12 Sekcia ATTENUATORS

Atenuátory umožňujú regulovať výstupný signál zdroja. Napríklad ak zapojíte výstup LFO 2  
priamo do vstupu Pitch 2 VCO 2, výška VCO 2 sa bude meniť v celom frekvenčnom rozsahu.

Na zúženie modulačného rozsahu LFO 2 pošlite jeho výstup do jedného z Atenuátorov. Potom 
zapojte kábel z jacku Out dotyčného atenuátora do vstupu Pitch 2 VCO 2. Potom budete môcť 
ovládať veľkosť modulácie príslušným knobom atenuátora (Att 1 > Cutoff alebo Att 2 > Amp).

4.12.1 Použitie Atenuátorov

Treba mať na mysli dôležitú vec: knoby Attenuator stále ovládajú to, k čomu sú predzapojené, 
pokiaľ neprerušíte toto spojenie zastrčením prepájacieho kábla do príslušného vstupného jacku.

Použijeme ten istý príklad na vysvetlenie, ak chcete ovládať vstup Pitch 2 výstupom LFO 2:

• Att 1 > Cutoff bude súčasne ovládať výstupnú úroveň LFO 2 a Filter cutoff, pokiaľ niečo ne-
zapojíte do vstupného jacku Cutoff v sekcii FILTER patch bayu.

• Att 2 > Amp bude súčasne ovládať výstupnú úroveň LFO 2 a navýšenie minimálnej audio 
úrovne zosilňovača (Amplifier), pokiaľ niečo nezapojíte do vstupného jacku Amp v sekcii 
AMP patch bayu.

4.12.2 In 1 (Att 1)

Zapojte výstup signálu, ktorý chcete ovládať, do jacku In 1 a potom použite jack Out 1 > Cutoff 
ako zdroj pre požadovaný cieľový parameter. Na ovládanie úrovne modulácie použite knob 
Att 1 > Cutoff v sekcii Filter.

4.12.3 Out 1 > Cutoff (Att 1)

Tento jack ponúka zoslabený výstup zdroja, ktorý je zapojený do jacku In 1. Signál z neho  
zapojte do požadovaného cieľového parametra a potom ovládate množstvo modulácie kno-
bom Att 1 > Cutoff na prednom paneli.

4.12.4 In 2 (Att 2)

Zapojte výstup signálu, ktorý chcete ovládať, do jacku In 2 a potom použite jack Out 2 >Amp 
ako zdroj pre požadovaný cieľový parameter. Na ovládanie úrovne modulácie použite knob 
Att 2 > Amp v sekcii AMP.
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4.12.5 Out 2 > Amp (Att 2)

Tento jack ponúka zoslabený výstup zdroja, ktorý je zapojený do jacku In 2. Signál z neho  
zapojte do požadovaného cieľového parametra a potom ovládate množstvo modulácie kno-
bom Att 2 > Amp na prednom paneli.

4.13 Sekcia SEQUENCER

4.13.1 Clock

Tento jack prijíma signál časovania (clock), na ktorý sa synchronizujú komponenty MiniBrute 2 
založené na tempe. Na použitie externého zdroja clock ťuknite na veľké tlačidlo Sync, pokiaľ sa 
nerozsvieti LED vedľa slova CLK.

Použite MIDI Control Center na určenie, aký druh externého clocku bude použitý ako synchro-
nizačná referencia MiniBrute 2: 1 step (Gate), 1 step (Clock), 1 pulse (Korg), 24 ppq alebo 48 
ppq.

4.13.2 Reset

Spúšťací signál (trigger) prijatý týmto konektorom resetuje práve hranú sekvenciu na jej začiatok.

4.13.3 Sync & Run

Šípka naznačuje, že Sync a Run sú trvale vo vzájomnom vzťahu: ak sa spustí sekvencer, vysiela 
to informáciu clock na jack Sync a spúšťacie napätie na jack Run.
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 4.13.3.1 Použite TRS kábel medzi dvomi produktami Arturia

Jeden TRS kábel je všetko, čo potrebujete na synchronizáciu sekvencerov dvoch zariadení 
MiniBrute 2, alebo sekvencera MiniBrute 2 a iného produktu Arturia (ako MatrixBrute, BeatStep 
Pro alebo KeyStep). Tieto produkty vysielajú a prijímajú svoje Sync a Start signály cez jediný 
jack. Jednoducho prepojte jeden TRS prepájací kábel z jacku Sync riadiaceho MiniBrute 2 do 
vstupu Clock ovládaného zariadenia Arturia (alebo naopak) a ovládané zariadenie sa bude 
spúšťať, zastavovať, pokračovať v prehrávaní a reštartovať od začiatku presne tak ako riadiace 
zariadenie.

Pamätajte na nastavenie Sync ovládaného zariadenia na Ext a nastavenie oboch zariadení na 
tú istú frekvenciu časovania (napr. 24 ppq). Cez MIDI Control Center môžete určiť frekvenciu 
časovania MiniBrute 2.

 4.13.3.2 Použite dva TRS káble medzi MiniBrute 2 a inými zariadeniami

Väčšina modulárnych systémov nepoužíva TRS káble alebo konektory, takže pri práci s týmito 
systémami budete potrebovať použiť dva TS káble medzi MiniBrute 2 a modulárnym systémom.

• MiniBrute 2 ako master: pripojte jeden TS kábel z výstupného Sync jacku MiniBrute 2 do 
vstupu clock ovládaného zariadenia, a druhý TS kábel z výstupného Run jacku MiniBrute 2 
do vstupu Run/Reset ovládaného zariadenia.

• MiniBrute 2 ako slave: pripojte jeden TS kábel z výstupného Clock/Sync jacku master zaria-
denia do vstupného jacku Clock MiniBrute 2 (a nastavte jeho Sync LED na CLK), a druhý TS 
kábel z výstupu Run/Reset master zariadenia do vstupného jacku Reset MiniBrute 2.

Uistite sa, že clock frekvencie oboch zariadení sú zhodné. Cez MIDI Control Center môžete určiť 
frekvenciu časovania MiniBrute 2.

Keď sú zariadenia prepojené a nastavené na ten istý synchronizačný štandard ako je vyššie 
popísané, systém bude dokonale synchronizovaný:

• Ak je Master zariadenie zastavené a potom spustené, vstup Reset na Slave zariadení prijme 
spúšťací signál Run/Reset a zariadenie bude hrať svoju sekvenciu od začiatku.

• Ak je Master zariadenie v pauze a potom pokračuje v prehrávaní, vstup Reset na Slave  
zariadení neprijme spúšťací signál Run/Reset a zariadenie bude pokračovať v hre tam, kde 
prestalo, nie od začiatku.
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4.14 Sekcia MIDI

Táto sekcia obsahuje iba výstupné jacky. Môžete ich použiť lokálne v MiniBrute 2, alebo externe 

s inými zariadeniami.

4.14.1 KBD

Tento jack vysiela výstupný signál výšky tónu, ktorý mení svoje napätie podľa nôt, ktoré sú hrané 
alebo prijímané cez MIDI.

V závislosti od toho, koľko modulácie chcete, sa môže hodiť viesť tento výstup do jedného  
z Atenuátorov, tak aby ste mohli nastaviť množstvo modulácie zodpovedajúce požadovanému 
rozsahu nôt.

4.14.2 Gate

Jack Gate vysiela on/off spúšťací signál keď je hraná nota. Gate ostáva otvorený tak dlho, ako 
je nota držaná, a zavrie sa keď je nota pustená.

4.14.3 Velo

Tento výstup umožňuje riadiť parameter alebo externý modul rýchlosťou úderu zahranej noty.

Napríklad ak chcete dynamikou úderu zvyšovať tón VCO, môžete prepojiť výstup Velo do 
vstupného jacku VCO 2 / Pitch 2.

V závislosti od toho, koľko modulácie chcete, môže sa hodiť viesť tento výstup cez jeden  
z Atenuátorov, tak aby ste mohli nastaviť množstvo modulácie v požadovanom rozsahu výšky 
tónu.

4.14.4 Mod

Jack Mod posiela riadiace napätie do vami vybraného cieľa. Zdroj riadiaceho napätia je 
určený nastavením prepínača Mod Source, ktorý nájdete v ovládacej sekcii vrchného panela 
vedľa knobu Bend Range.

Ak je prepínač Mod Source nastavený na Wheel, modulačné koliesko bude ovládať cieľový 
parameter. Ak je nastavený na Aftertouch, potom bude namiesto toho modulačným zdrojom 
tlaková citlivosť klaviatúry.

Keď používate jack Mod v patch bayi, možno budete chcieť nastaviť prepínač Mod Dest na vrch-
nom paneli na pozíciu Mod CV namiesto LFO 1 Vib. Tým pádom môžete ovládať požadovaný 
cieľ bez toho, aby sa zároveň pri otáčaní modulačného kolieska nahor aplikovalo vibráto.
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MiniBrute 2 má sekvencer a arpegiátor. Môžete nahrať osem rôznych sekvencií, každú so 64 
krokmi. Arpegiátor generuje noty v závislosti od zahraných kláves a prehráva ich podľa nas-
tavenia knobu Seq / Arp Mode.

Sekvencer a arpegiátor zdieľajú viacero funkcií, na ktoré sa zameriame v tejto kapitole. Tiež 
majú odlišné vlastnosti, ktoré budú popísané zvlásť v kapitolách Sekvencer a Arpegiátor.

5.1 Výber módu

5.1.1 Prepínač Mode

Ak je tento prepínač nastavený na Seq, môžete nahrať alebo prehrať sekvenciu. Na výber ak-
tívnej sekvencie a časového zadelenia, v ktorom bude sekvencia prehrávaná, použite ďalšie 
ovládače v tejto sekcii.

Ak je prepínač nastavený na Arp, ďalšie ovládače vyberajú pattern a časové zadelenie pre 
arpegiátor.

5.1.2 Knob Seq / Arp Mode

Funkcia knobu Seq / Arp Mode sa mení podľa toho, ktorý mód je vybraný. V móde Seq vyberá 
jednu z ôsmych sekvencií. V móde Arp vyberá pattern, podľa ktorého sa budú prehrávať noty 
držané na klaviatúre.

Pre úplné vysvetlenie týchto vlastností pozrite kapitoly Sekvencer a Arpegiátor.

5  SEQ / ARP: SPOLOČNÉ VLASTNOSTI
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5.2 Ovládače časovania

5.2.1 Time Division

Enkodér Time Div určuje rytmickú hodnotu aktívnej sekvencie alebo arpegia. Dostupných je 
osem rôznych nastavení.

5.2.2 Rate

Použite knob Rate na ovládanie tempa sekvencie alebo arpegia. Tiež môžete použiť tlačidlo 
Tap. Tempo sa dá nastaviť v rozsahu 30 - 240 bpm (dôb za minútu).

MIDI Control Center vám umožňuje vybrať si, ako bude knob Rate reagovať pri otáčaní: buď 
okamžite (mód Jump), alebo až po dosiahnutí aktuálnej hodnoty (mód Hook). Pre ďalšie info 
pozrite kapitolu MIDI Control Center.

5.2.3 Tap / Rest

Tlačidlo Tap vám umožňuje nastaviť tempo aktívnej sekvencie alebo arpegia “za jazdy”. Stačí 
naň ťukať v rytme hudby. Počet ťuknutí, ktoré sa berú do úvahy pri nastavení tempa, sa dá 
definovať v MIDI Control Centre.

Toto tlačidlo sa tiež používa na vkladanie medzier alebo spájanie nôt dohromady pri vytváraní 
sekvencie. To je popísané v kapitole Sekvencer.

Tiež je pod tlačidlom Tap/Rest modrým vytlačené slovo “Hold”. To je sekundárna funkcia arpe-
giátora aktivovaná tlačidlom Shift, a je popísaná v sekcii Mód Hold.

5.2.4 Metronón (Shift + Sync)

Pod tlačidlom Sync je slovo “Metronome”. Jeho modrá farba znamená, že je to sekundárna 
Shift funkcia, občas ju možno použijete pri tvorení vašich vlastných sekvencií. Pre zapínanie  
a vypínanie metronómu držte tlačidlo Shift a stláčajte Sync.



35Užívateľská príručka Arturia MiniBrute 2

5.3 Sekcia Transportu

Tlačidlá transportu ovládajú sekvencer, arpegiátor a externé zariadenia zapojené do MIDI  
alebo jackov Sync/Run v patch bayi. Ale tiež môžu vysielať iné MIDI správy, pokiaľ externé  
zariadenie nerozoznáva signály MMC. Zmeníte to s použitím MIDI Control Centra.

V móde sekvencera sú aktívne všetky tri tlačidlá, s arpegiátorom sú funkčné iba tlačidlá Play/
Pause a Stop.

Každé tlačidlo má sekundárnu Shift funkciu pri vytváraní sekvencie (Append, Clear Last  
a Restart). Funkcie Append a Clear Last sú detailne popísané v sekcii 6.4 Modifikovanie sekven-
cie, funkcia Restart je vysvetlená v odseku 5.7.

5.3.1 All Notes Off

Tlačidlo Stop má prídavnú funkciu. Ak z nejakého dôvodu potrebujete ukončiť visiacu notu, iba 
trikrát stlačte rýchlo za sebou tlačidlo Stop. MiniBrute 2 vyšle cez USB a MIDI príkaz All Notes Off.

5.4 Funkcie prehrávania

5.4.1 Gate

Čas Gate noty v sekvenceri/arpegiátore je percentuálne vyjadrenie dĺžky času hranej noty 
predtým, ako je zahraná ďalšia nota, pričom 10 % je najkratší čas a 90 % najdlhší. Pre výber držte 
Shift a stlačte zodpovedajúcu klávesu.

Pri vytváraní sekvencie je tiež možné vložiť hodnotu “Tie”, ktorá podrží notu až do nasledujúceho 
kroku. Pozrite sekciu 6.3.1 Spájanie nôt kapitoly 6. Sekvencer.

Módy sekvencera a arpegiátora majú nezávislé nastavenia Gate.
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5.4.2 Swing

Aby ste Swing počuli, nastavenie Time Div musí byť zhodné alebo nižšie ako nastavenie Master 
Swing. Napríklad ak Time Div = 1/4 a Master Swing = 1/8, Seq/Arp nebude mať pocit oneskore-
nia. Nastavenie Master Swing sa dá zmeniť pomocou MIDI Control Centra.

Swing spôsobí pocit oneskorenia (“shuffle”) aktívnej sekvencie alebo arpegia. Je k dispozícii  
11 rôznych nastavení v rozsahu od “Off” (žiaden swing, resp. 50 %) po viacero stupňov swingu 
(53 - 75 %). Na výber podržte Shift a stlačte zodpovedajúcu klávesu.

Nastavenie swingu spôsobí posun časového zadelenia nôt v sekvencii, čo prvú notu z páru 
predĺži a druhú notu skráti. Pri nastavení časovania 1/8 sa udeje toto:

• Pri nastavení swingu na Off (50 %) má každá nota rovnaký čas, čo sú presné 1/8-vé noty

• Ako sa zvyšuje nastavenie swingu nad 50 %, prvá 1/8-vá nota je držaná dlhšie a druhá je zah-
raná neskôr a kratšie. Spozorujete, že sekvencia začne trochu “plávať” a zneje trochu menej 
mechanicky.

• Maximálne nastavenie swingu je 75 %, pri ktorom každá druhá nota zneje ako 1/16-vá.

Tu je grafické znázornenie minimálneho a maximálneho swingu v notách:

Módy sekvencera a arpegiátora majú nezávislé nastavenia Swing.
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5.4.3 Master Swing a Time Division

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej sekcii, aby ste Swing počuli, nastavenie Time Div musí 
byť zhodné alebo nižšie ako nastavenie Master Swing. Napríklad ak Time Div = 1/4 a Master 
Swing = 1/8, Seq/Arp nebude mať pocit oneskorenia. Ak obidve nastavíte na 1/8, budete počuť 
rytmickú figúru zobrazenú vyššie.

Ale výsledky môžu byť ešte zaujímavejšie, ak je nastavenie Master Swing vyššie ako nastavenie 
Time Div. Na nasledujúcej ilustrácii je Master Swing nastavený na 1/8 a Time Div postupne na 
1/8, 1/16 a 1/32. V každom prípade je množstvo swingu nastavené na 75 %.

Technicky vzaté, popis toho, čo sa deje je: “Ak je vybrané menšie rozlíšenie, perióda swingu je 
rozdelená na dvojnásobok nôt tej istej dĺžky.”

Možno nasledujúci obrázok pomôže ilustrovať, čo je tým myslené:

Menšie rozlíšenia spôsobia, že rozdelenie sa prejaví veľmi rýchlo. Keď už viete o vzájomnom 
vzťahu medzi nastaveniami Master Swing a Time Div, môže vám to pomôcť dočasne zmeniť 
master tempo na polovicu alebo menej.

Nastavenie Master Swing sa dá zmeniť pomocou MIDI Control Centra.
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5.5 Skokový výber: Seq / Arp

Je možné prepínať medzi sekvenciami alebo arpegiovými patternami, ktoré nie sú susediace 
bez toho, aby boli spustené Seq /Arp medzi nimi. Inými slovami, ak hrá sekvencia 1 a chcete 
prejsť plynule k sekvencii 3, môžete preskočiť sekvenciu 2 bez toho, aby bola zahraná.

Tu je ako na to:

• Podržte tlačidlo Shift

• Otáčajte knob Seq / Arp Mode na požadovanú sekvenciu/arpegio

• Vo vhodnom momente pustite tlačidlo Shift a spustí sa nová sekvencia/arpegio.

V MIDI Control Centre existuje parameter, ktorý určuje, či začne hrať nová sekvencia okamžite, 
alebo až na konci hrajúcej sekvencie (Parameter: Next Seq, voľby: Wait to Load, Instant 
Change).

5.6 Skokový výber: časovanie (Time Division)
MiniBrute 2 dokáže preskočiť jednu alebo viac hodnôt časovania bez toho, aby ovplyvnili  
rytmus hranej sekvencie alebo arpegia. Takže ak chcete na niekoľko taktov prepnúť Time Div  
z hodnoty 1/4 na 1/16 bez toho, aby ste počuli hodnotu 1/8, je spôsob ako to urobiť:

• Podržte tlačidlo Shift

• Otáčajte knob Time Div na požadovanú hodnotu

• Vo vhodnom momente pustite tlačidlo Shift a nová hodnota Time Div bude aktívna.

5.7 Reštart Seq / Arp od začiatku
Je možné opakovať prvú polovicu sekvencie alebo arpegia manuálne, alebo tiež opakovať 
prvých niekoľko nôt vackrát.

Aby ste reštartovali sekvenciu alebo arpegio pattern od jeho začiatku, podržte tlačidlo Shift  
a stlačte tlačidlo Play/Pause.

Shift funkcie, ktoré sa používajú počas tvorby sekvencie, popíšeme v kapitole Sekvencer.

5.8 Synchronizácia
MiniBrute 2 môže byť generátorom časovania (master clock) pre množstvo hudobných  
zariadení, alebo môže byť ovládané (slave) jedným z viacerých zdrojov. Pozrite diagram pripo-
jení v odseku Konektory na zadnom paneli (str. 4).

Voľby synchronizácie sa vyberajú tlačidlom Sync na pravej strane vrchného panela.

Opakovane stláčajte toto tlačidlo a budú sa meniť štyri voľby: INT (Interné), USB, MIDI a CLK 
(Clock). Tým nakonfigurujete MiniBrute 2 pre prácu s rôznymi typmi zariadení a systémov.
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5.8.1 Ako Master

MiniBrute 2 je zdrojom časovania (master clock) ak je vybraná voľba INT.

V tomto prípade:

• Sekcia transportu bude ovládať interný sekvencer a arpegiátor

• Správy MIDI Clock sú vysielané do MIDI výstupu a do USB

• Signály časovania sú vysielané do výstupu Sync. V MIDI Control Centre môžete určiť typ 
výstupného časovania.

• Tempo sa dá nastaviť pomocou knobu Rate a tlačidla Tap.

5.8.2 Ako Slave

Funkcie MiniBrute 2 sú riadené externým časovaním (external clock) ak je vybraná jedna  
z týchto volieb: USB, MIDI alebo CLK.

Ak je MiniBrute 2 v móde Slave:

• Počas behu externého zdroja nebudú ovládače tempa ovládať interný sekvencer alebo  
arpegiátor.

• Sekcia transportu MiniBrute 2 bude fungovať ako obvykle: stále môžete zastaviť, spustiť 
alebo pauzovať interný sekvencer a arpegiátor, a stále môžete nahrávať sekvencie.

• Ak externý zdroj časovania nebeží, MiniBrute 2 bude fungovať podľa svojho interného 
časovania v poslednom zapamätanom tempe.

• MiniBrute 2 bude vysielať synchronizačné správy prijímané z exerného zdroja do všetkých 
troch synchronizačných výstupov a všetky typy časovania bude konvertovať na MIDI clock 
pre výstupy MIDI a USB.

5.8.2.1 Typy synchronizačných vstupov/výstupov

MIDI Control Center sa dá použiť na konfiguráciu MiniBrute 2, aby vysielal a prijímal jeden  
z nasledujúcich typov signálov časovania na vstupných a výstupných konektoroch Sync:

• 1 krok (Gate)

• 1 krok (Clock)

• 1 pulz (Korg)

• 24 pulzov na štvrťovú notu (ppq)

• 48 ppq

Prednastavený je 1 krok (Clock).

5.8.2.2 Konektory pre synchromizáciu

Je niekoľko typov konektorov, ktoré sa v priebehu rokov používali na účely hudobnej synchro-
nizácie. Konektory vhodné pre pripojenie starších zariadení k MiniBrute 2:

Typ konektora   Vysielané signály

1/8’’ mono (TS)   Iba pulzy clock

1/8’’ stereo (TRS)   Pulzy clock a start/stop

Môžete použiť MIDI káble na pripojenie zariadení rozoznávajúcich správy MIDI clock. Porovnajte 
užívateľský manuál vášho zariadenia ak nie ste si istí jeho synchronizačnými možnosťami.
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MiniBrute 2 vám umožňuje vytvoriť až osem samostatných sekvencií, každá môže byť dlhá až 64 
krokov. Tiež môžete transponovať bežiacu sekvenciu hraním klávesy na klaviatúre.

Ďalšie nastavenie vám dovolí hrať naživo noty na klaviatúre počas zaslučkovanej sekvencie, 
ktoré majú počas hry vyššiu prioritu ako noty zo sekvencera.

V tejto kapitole popíšeme vlastnosti horného panela, ale ďalšie parametre sú dostupné v MIDI 
Control Centre.

6.1 Transpozícia / Kbd Play
Tieto dva módy sa navzájom vylučujú, takže ich obidva popíšeme v tejto sekcii. Môžete prepínať 
z jedného do druhého držaním tlačidla Shift a stlačením príslušného tlačidla Oct- alebo Oct+.

6.1.1 Transpozícia

Ak je tento mód aktívny, môžete použiť klávesy na transpozíciu sekvencie počas jej behu. Mód 
transpozície aktivujete držaním tlačidla Shift a stlačením tlačidla Oct-. To začne blikať a tlačidlo 
Kbd Play zhasne.

V MIDI Control Centre môžete určiť, či transpozícia ostane “visieť” alebo sa vráti na pôvodný 
tón po pustení klávesy.

6.1.2 Keyboard Play

Ak je tento mód aktívny, môžete použiť klávesy na hranie nôt počas behu sekvencera.  
Namiesto transponovania sekvencie budú noty hrané na klaviatúre poslané do externých  
zariadení cez výstupy USB, MIDI a CV. Hraním nôt na klaviatúre dočasne prebijete sekvenco-
vané noty.

Mód Kbd Play aktivujete držaním tlačidla Shift a stlačením tlačidla Oct+. To začne blikať  
a tlačidlo Transpose zhasne.

6.2 Tvorba sekvencie

Sekvencer nebude bežať, ak je výber tlačidla Sync nastavený na niečo iné ako INT a nie je 
prítomný žiaden externý clock.

Ak chcete vytvoriť sekvenciu, musíte urobiť tieto tri veci:

• Prepnúť prepínač Seq / Arp na pozíciu Seq

• Vybrať pozíciu sekvencie enkodérom Seq / Arp Mode

• Ak už sekvencia beží, stlačiť tlačidlo Stop.

MiniBrute 2 ponúka dva spôsoby vkladania nôt do vašej sekvencie: po krokoch a v reálnom 
čase. Ďalej ich preberieme.

6  SEKVENCER
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6.2.1 Krokové nahrávanie

Všetko čo treba urobiť, je:

• Stlačiť tlačidlo Record

Pozn.: ďalší krok vymaže danú sekvenciu.

• Hrajte niekoľko nôt, naraz iba jednu klávesu

• Ak ste skončili, stlačte tlačidlo Stop

Aby ste sa v sekvencii posunuli o krok ďalej, medzi každým krokom musíte zodvihnúť všetky 
prsty. Ak nezodvihnete každý prst predtým, ako zahráte ďalšiu notu, pridáte ju k tomu istému 
sekvenčnému kroku.

Aby ste počuli vašu sekvenciu, stlačte tlačidlo Play.

Hodnota Time Div je počas krokového nahrávania ignorovaná; ovplyvňuje iba prehrávanie 
sekvencie.

Vkladanie medzier

Tu je čo treba urobiť:

• Stlačiť tlačidlo Record

Pamätajte: ďalší krok vymaže danú sekvenciu.

• Zahrajte na klávesu

• Pustite klávesu aby ste sa posunuli o krok

• Stlačte tlačidlo Tap / Rest pre vloženie medzery

• Opakujte predošlé tri body

• Ak ste skončili, stlačte tlačidlo Stop

Aby ste počuli vašu sekvenciu, stlačte tlačidlo Play.

Ak chcete dlhšiu medzeru medzi dvomi notami, stlačte tlačidlo Tap toľkokrát, koľko potrebujete.

Predlžovanie nôt

Je možné, aby bola nota držaná aj nasledujúci krok, prípadne dlhšie. Tu je postup:

• Stlačte tlačidlo Record

• Zahrajte na klávesu a držte ju

• Stlačte tlačidlo Tap / Rest na predĺženie noty do nasledujúceho kroku

• Ak chcete notu ešte dlhšiu, stláčajte tlačidlo Tap / Rest toľkokrát, koľko potrebujete

• Pustite klávesu

• Opakujte proces, kým nedostanete žiadaný výsledok
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Legato noty

Proces vkladania legato nôt je podobný:

• Stlačte tlačidlo Record

• Držte tlačidlo Tap / Rest do konca tohto postupu

Pamätajte: ďalší krok vymaže danú sekvenciu.

• Zahrajte niekoľko nôt, po jednej klávese

• Na konci legato frázy pustite tlačidlo Tap / Rest

• Ak chcete, vkladajte ďalšie noty, alebo stlačte tlačidlo Stop na opustenie nahrávania

Na mono syntetizátore ako je MiniBrute 2 spôsobí vyššie popísaný proces odozvu “legato” 
(napätie sa mení bez signálov gate medzi notami).

Aby ste počuli vašu sekvenciu, stlačte tlačidlo Play.

6.2.2 Nahrávanie v reálnom čase/prepisovanie

MiniBrute 2 vám tiež ponúka možnosť nahrávať alebo prehrávať noty v sekvencii počas 
zaslučkovaného behu sekvencera. Tu je niekoľko vecí, na ktoré treba pamätať:

• Nahrávanie v reálnom čase nepredlžuje sekvenciu; musíte nahrávať v rozsahu danej sekven-
cie. Takže možno najskôr budete chcieť vytvoriť sekvenciu požadovanej dĺžky s použitím módu 
krokového nahrávania.

• Môže sa vám hodiť použitie vstavaného metronómu (str. 34) (držte Shift a stlačte Sync), alebo 
synchronizačne zavesiť na MiniBrute 2 externý bicí automat cez MIDI alebo výstup Sync. To 
vám pomôže zorientovať sa v tempe. V kapitole Synchronizácia (str. 38) nájdete viac infor-
mácií ohľadom synchronizácie externých zariadení s MiniBrute 2.

Sú dva spôsoby nahrávania v reálnom čase:

• Sekvencer nebeží (Stop mód): stlačte Record a tlačidlo Rec sa rozsvieti. Potom stlačte Play  
a sekvencer začne hrať v slučke. Noty, ktoré zahráte naživo, budú kvantizované na najbližší 
krok.

• Sekvencer beží: počas bežiacej sekvencie jednoducho stlačte tlačidlo Rec a bude sa diať 
to isté: MiniBrute 2 začne nahrávať a prepisovať noty. Ak potrebujete, môžete vstupovať  
a vystupovať z módu nahrávania opakovaným stláčaním tlačidla Record počas behu 
sekvencera.

Novo nahrané noty nahradia noty, ktoré pôvodne obsahovali dané kroky.

Restart

Sekvencia môže mať až 64 krokov, čo môže byť dosť dlhý čas, pokiaľ chcete nahradiť noty 
blízko začiatku sekvencie.

Je tu skratka, ktorú môžete použiť, ak nechcete čakať, kým sa sekvencia znova zaslučkuje: 
použite funkciu Restart.

Stačí držať tlačidlo Shift a stlačiť Play/Pause. Budete ihneď počuť skočiť sekvenciu na jej začiatok. 
MiniBrute 2 ostane v móde nahrávania, takže keď príde na konkrétne kroky, hrajte nové noty  
a nahradíte nimi pôvodné.
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Time Div a nahrávanie

Ako už bolo spomenuté, nastavenie Time Division vám neumožňuje zadávať pri nahrávaní rôzne 
dĺžky krokov v strede sekvencie. Ale môžete ho použiť počas nahrávania na relatívnu zmenu 
tempa.

Ak nahrávate náročnú pasáž, môžete použiť počas nahrávania v reálnom čase iné nastavenie 
Time Division (napr. 1/4 namiesto 1/8).

6.2.3 Čo sa nahráva?

V kroku

Sekvencer MiniBrute 2 nahráva pre každý krok sekvencie určitý typ dát:

• Noty hrané na klaviatúre

• Dynamika zahraných nôt (velocity - pokiaľ to nezakážete cez MIDI Control Center)

• Medzery vložené stlačením tlačidla Tap / Rest, alebo jeho držaním počas jedného alebo  
viacerých krokov

• Ak je počas nahrávania v reálnom čase klávesa držaná dva alebo viac krokov, nahrá sa 
predĺžená nota

V sekvencii

Percento Swingu je uložené s každou sekvenciou. Ale pokiaľ je zmenená hodnota Swingu počas 
hrania sekvencie, je dôležité nezabudnúť stlačiť tlačidlo Stop predtým, ako prepnete na inú 
sekvenciu alebo arpegiátor. V opačnom prípade zmena hodnoty Swing nebude zapamätaná.

6.2.4 Čo sa nenahráva?

Tu sú typy dát, ktoré sekvencer MiniBrute 2 nenahráva:

• Rozdiely v trvaní každej noty: každá nota bude prehrávaná v trvaní (gate time) nastavenom 
pre celú sekvenciu. Ale nota môže byť predlĺžená do ďalšieho kroku, ak ju podržíte dostatočne 
dlho.

• Zmeny časového zadelenia (time division)

• Dáta kontrolérov

• Dáta prichádzajúce cez MIDI alebo USB, aj keď prichádzajúce dáta nôt môžu byť použité na 
transpozíciu sekvencie a sekvencer a arpegiátor MiniBrute 2 sa dá zavesiť na pruchádzajúce 
dáta clock.

Nastavenie Gate time a množstva Swingu sú uložené individuálne s každou sekvenciou.

Poznámka k velocity

MiniBrute 2 nahráva dynamiku každej noty tak, ako bola zahraná. Ale je voľba v MIDI Control 
Centre, ktorá zaistí, že každá nahraná nota bude mať rovnakú hodnotu velocity. Tiež môžete 
presne určiť, aká hodnota to bude.
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6.3 Úprava sekvencie

Teraz sa zamerajme na úpravu existujúcej sekvencie.

6.3.1 Pridávanie (Append)

Môžete rozšíriť vašu sekvenciu pridávaním nôt, medzier a predlžovaním nôt na konci sekvencie.

Tento proces nevymaže sekvenciu, ani nenahradí už nahraté noty.

Pri použití funkcie Append:

• Uistite sa, že ste vybrali správnu sekvenciu

• Stlačte tlačidlo Play/Pause na spustenie sekvencie

Sekvencia musí hrať, inak nasledujúce kroky vymažú notové dáta.

• Držte tlačidlo Shift

• Stlačte tlačidlo Reccord (Append)

• Na pridanie nôt na koniec sekvencie hrajte príslušné klávesy

• Na pridanie predĺženej noty na koniec sekvencie držte Tap / Rest a hrajte želanú klávesu. Ak 
je nota predchádzajúceho kroku tá istá, bude predĺžená (žiadny nový attack). Ak nota pred-
chádzajúceho kroku nie je tá istá, vznikne legato.

• Na pridanie medzery na koniec sekvencie stlačte tlačidlo Tap / Rest.

Zakaždým, keď vykonáte jednu z týchto troch funkcií, sekvencia sa predĺži o jeden krok.

6.3.2 Vymazanie posledného kroku (Clear Last)

Táto vlastnosť vám umožní odstrániť posledný krok sekvencie. Funguje keď sekvencer prehráva, 
nahráva, aj keď vôbec nebeží.

Pre vymazanie posledného kroku sekvencie:

• Uistite sa, že ste vybrali správnu sekvenciu

• Držte tlačidlo Shift

• Stlačte tlačidlo Stop (Clear Last)

Ak počas tohto procesu sekvencer beží, pri slučkovaní je posledný krok sekvencie odstránený.

Funkcia Clear Last nefunguje ako undo vášho posledného nahrávania; skracuje sekvenciu 
odstránením jej posledného kroku.
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6.4 Uloženie sekvencie

MiniBrute 2 vám umožní nosiť so sebou po celý čas 8 sekvencií. Ale s použitím MIDI Control Cen-
tra môžete uložiť neobmedzené množstvo sekvencií. Takže vašu tvrdú prácu si často zálohujte 
v počítači.

Ak boli sekvencie bezpečne uložené vo vašom počítači, je možné vyberať sety sekvencií určené 
špecifickým poslucháčom alebo príležitostiam.
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7.1 Základné operácie

Arpegiátor nebude bežať, ak je výber tlačidla Sync nastavený na niečo iné ako INT a nie je 
prítomný žiaden externý clock.

7.1.1 Prepínač Seq / Arp

Pre používanie arpegiátora musíte najskôr prepnúť prepínač Seq / Arp na Arp.

7.1.2 Knob Seq / Arp Mode

Knob Seq / Arp Mode použite na výber jedného z ôsmych módov arpegiátora: Up, Down, Inclu-
sive, Exclusive, Random, Order, Up x2 a Down x2.

Rozdiely medzi módmi arpegia budú viac počuteľné keď budete držať stlačené tri alebo viac 
klávesov.

7.1.3 Sekcia transportu

Stlačte tlačidlo Play/Pause, zahrajte nejaké klávesy a spustí sa arpegiátor. K arpegiu môžete 
pridať až 16 nôt; popíšeme to v sekcii 7.3 Vytvorenie viac-oktávového arpegia.

Mód Hold (Shift + Tap / Rest ) umožňuje spustiť arpegio, zodvihnúť ruky z klávesov a buď pridávať 
ďalšie noty k arpegiu, alebo točiť parametrami počas behu arpegia.

Opäť stlačte tlačidlo Play/Pause, čím zastavíte pattern arpegia, a novým stlačením bude jeho 
prehrávanie pokračovať od miesta, kde ste ho zastavili.

Na spustenie patternu arpegia od začiatku stlačte tlačidlo Stop. Potom znova stlačte Play  
a zahrajte nejaké noty.

Arpegiátor nebude prehrávať noty, ak najskôr zahráte na klávesy a potom stlačíte tlačidlo Play.

7.1.4 Nastavenie tempa

Na nastavenie tempa prehrávania použite knob Rate alebo tlačidlo Tap / Rest. Tiež môžete 
nastaviť presné tempo patternu arpegia pred spustením arpegiátora niekoľkými stlačeniami 
tlačidla Tap / Rest.

Cez MIDI Control Center môžete nastaviť počet stlačení tlačidla Tap / Rest potrebných na nas-
tavenie tempa.

Knob Rate a tlačidlo Tap / Rest nebudú fungovať, ak je MiniBrute 2 nastavený na jeden zo zdro-
jov externej synchronizácie (str. 38).

7  ARPEGIÁTOR
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7.1.5 Time Division

Enkodér Time Division vám umožní meniť rytmiku arpegia vzhľadom k tempu: štvrťové noty 
(jeden krok na dobu), osminové noty (dva kroky na dobu), a tak ďalej. Tiež sú k dispozícii  
triolové hodnoty (1/4T, 1/8T atď.).

7.1.6 Mód Hold

Na aktiváciu módu Hold stlačte tlačidlo Shift a potom tlačidlo Tap/Rest.

Pri aktívnom móde Hold môžete pustiť klaviatúru a arpegio ostane hrať. Bude bežať, až kým 
nezahráte ďalšiu notu alebo akord, kedy sa nová nota (noty) stanú novým arpegiom.

K vášmu arpegiu môžete pridať až 16 nôt, pokiaľ budete držať minimálne jednu klávesu.  
Zahrané noty budú pridané k arpegiu v najbližšom kroku jeho časovania.

To isté platí pre veľké arpegiá: ak pustíte všetky klávesy, vami vytvorené arpegio bude hrať, kým 
nezahráte ďalšiu notu alebo akord.

7.2 Módy arpegiátora

7.2.1 Arp mód: Up

Arpegiátor hrá držané noty odspodu nahor. Keď dosiahne vrchol, znova začne odspodu.

7.2.2 Arp mód: Down (Dwn)

Arpegiátor hrá držané noty odhora nadol. Keď dosiahne spodnú notu, znova začne odhora.

7.2.3 Arp mód: Inclusive (Inc)

Arpegiátor hrá držané noty v poradí odspodu nahor a potom odhora nadol, pričom opakuje 
najvyššiu a najnižšiu notu.

7.2.4 Arp mód: Exclusive (Exc)

Arpegiátor hrá držané noty v poradí odspodu nahor a potom odhora nadol, pričom neopakuje 
najvyššiu a najnižšiu notu.

7.2.5 Arp mód: Random (Rand)

Arpegiátor hrá držané noty v náhodnom poradí.

7.2.6 Arp mód: Order

Arpegiátor hrá držané noty v poradí, v akom boli zahrané na klaviatúre, od prvej po poslednú.

7.2.7 Arp mód: Up x2

Arpegiátor hrá držané noty odspodu nahor, pričom opakuje každú notu 2x.

7.2.8 Arp mód: Dwn x2

Arpegiátor hrá držané noty odhora nadol, pričom opakuje každú notu 2x.
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7.3 Tvorba viacoktávového arpegia
Ako bolo vysvetlené, funkcia Hold vám umožňuje nechať bežať arpegio aj po tom, ako pustíte 
všetky klávesy.

Ale je tu ešte jedno použitie funkcie Hold: ak je aktívna, môžete k arpegiu pridávať noty tak 
dlho, pokiaľ držíte aspoň jednu klávesu.

 

7.3.1 Pridanie až 16 nôt

K vášmu arpegiu môžete pridať až 16 nôt. Tu je príklad ako na to:

• Prepnite prepínač Seq / Arp na Arp

• Stlačením tlačidla Play / Pause spustite arpegiátor

• Aktivujte funkciu Hold (držte Shift, stlačte tlačidlo Tap / Rest)

Držte stlačenú aspoň jednu klávesu celý čas, až po posledný krok.

• Stlačte jednu alebo viac kláves; arpegio bude hrať tieto noty

• Držte minimálne jednu klávesu stlačenú a potom stlačte tlačidlo Oct+

• Pridajte k arpegiu ďalšie noty zo zvýšenej oktávy

• Držte minimálne jednu klávesu stlačenú a potom stlačte tlačidlo Oct-

• Pridajte k arpegiu ďalšie noty zo zníženej oktávy a tak ďalej

• K arpegiu môžete pridávať noty, až kým dosiahnete limit 16 nôt

Keď ste skončili s pridávaním nôt, môžete pustiť všetky klávesy. Viacoktávové arpegio bude 
bežať, až kým nezahráte ďalšiu klávesu alebo nezastavíte arpegiátor.

Môžete nechať bežať pôvodné noty v ktoromkoľvek bode procesu akokoľvek dlho, pokiaľ držíte 
aspoň jednu pridávanú notu.

7.4 Pauzovanie arpegia
Arpegio môžete pauzovať v strede patternu. Tu je príklad:

• Vyberte akýkoľvek mód okrem Random alebo Order (budete lepšie počuť čo sa deje)

• Spustite arpegiátor

• Aktivujte funkciu Hold (držte Shift, stlačte tlačidlo Tap / Rest)

• Zahrajte niekoľko kláves a vytvorte zaujímavý pattern

• V strede patternu stlačte Play/Pause

• Pattern sa zastaví

• Znovu stlačte Play/Pause - pattern bude pokračovať v hraní tam, kde prestal

Majte na pamäti, že arpegio prestane hrať pattern ak:

• Funkcia Hold je vypnutá: pustíte všetky klávesy

• Funkcia Hold je zapnutá: pustíte všetky klávesy a zahráte novú notu

• Stlačíte tlačidlo Stop

Ak chcete, aby sa pattern spustil znova od začiatku, držte tlačidlo Shift a stlačte Play/Pause.
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8.1 Základy

MIDI Control Center je aplikácia umožňujúca konfigurovať nastavenia vášho MiniBrute 2. Funguje  
s väčšinou zariadení Arturia, takže ak máte skoršiu verziu, mali by ste si stiahnuť najnovšiu verziu. Tá 
bude pracovať aj s inými produktami Arturia.

8.1.1 Systémové požiadavky

PC:  2 GB RAM; CPU 2 GHz (Windows 8 alebo vyšší)

Mac: 2 GB RAM; CPU 2 GHz (OS X 10.10 alebo vyšší)

8.1.2 Inštalácia a umiestnenie

Po stiahnutí príslušného inštalátora MIDI Control Center pre váš počítač zo stránky Arturia, dvojkliknite 
na súbor. Potom všetko, čo treba robiť, je spustiť inštalátor a sledovať inštrukcie. Proces by mal byť 
bezproblémový.

8.1.3 Pripojenie

Pripojte MiniBrute 2 k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla. 

Teraz spustite MIDI Control Center. MiniBrute 2 bude v zozname pripojených zariadení:

8  MIDI CONTROL CENTER
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8.1.4 Kde nájsť manuál

Vstavaný návod pre MIDI Control Center nájdete v jeho menu Help, ako je zobrazené nižšie:

Je to dobrý popis MIDI Control Centra zaoberajúci sa každou sekciou okna softvéru a definujúci 
dôležité pojmy, ktoré budete potrebovať vedieť pri používaní MIDI Control Centra, ako “Browser”  
a “Template”.

Nasledujúca kapitola vysvetľuje ako používať softvér MIDI Control Center na konfiguráciu nastavení 
MiniBrute 2 tak, aby vyhovovali vášmu systému a rozšírili váš spôsob práce.

8.1.5 Používanie MIDI Control Centra

Predtým ako spustíte MIDI Control Center (ďalej MCC), uistite sa, že váš MiniBrute 2 je pripojený  
k vášmu počítaču.

8.1.6 Vlastnosti MIDI Control Centra

Ak sú MCC a MiniBrute 2 spojené, budete môcť:

• poslať set ôsmych sekvencií do internej pamäte MiniBrute 2

• používať tlačidlá Store To a Recall From na presun celého setu 8 sekvencií

• editovať nastavenia zariadenia

• vykonávať ďalšie funkcie MCC, ako je okrem iného správa súborov a vytváranie Templates.

8.2 Template Browser

Template Browser ukazuje zoznam všetkých Templates dostupných vo vašom MCC. Tieto sú uložené 
vo vašom počítači a rozdelené do dvoch hlavných skupín: továrenské (Factory) a užívateľské (User).

Užívateľské Templates sú tie, ktoré ste prijali z vášho MiniBrute 2 cez MCC. Pozrite sekciu Ukladanie/
vyvolávanie, kde je vysvetlené ako to urobiť.

Template obsahuje 8 patternov módu Sekvencer.
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8.2.1 Tvorba knižnice

Môžete vytvoriť neobmedzenú knižnicu sekvencií a nastavení User Templates.

Vytvorte toľko sekvencií, koľko chcete, kdekoľvek ste, s pripojeným počítačom, alebo bez neho. 
Potom pri najbližšom použití MIDI Control Centra jednoducho stlačte tlačidlo Recall From. Tým  
prenesiete pamäť sekvencií MiniBrute 2 do Template Browsera MCC, kde ju môžete uložiť ako novú 
Template.

Template dostane automaticky názov podľa dátumu a času, ale ak chcete, môžete jej dať iný, 
popisnejší názov.

8.3 Pamäte zariadenia

8.3.1 Pracovná pamäť (Working Memory)

Vrchná časť okna Template Browsera obsahuje lokáciu nazvanú Working Memory. Funguje ako 
prechodné miesto, kam môžete pretiahnuť skupinu sekvencií (Templates) a potom vyslať do internej 
pamäte MiniBrute 2.
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8.4 Lokálne Templates

Spodná časť okna Template Browsera obsahuje zoznam Templates. Template je skupina ôsmych 
sekvencií prijatých z internej pamäte MiniBrute 2. Môžete vytvoriť neobmedzenú knižnicu sekvencií  
a týmto spôsobom ich uložiť do počítača.

Tiež môžete vyslať Template do internej pamäte MiniBrute 2 pomocou tlačidla Store To.

8.4.1 Ťahať a pustiť

Template z Browsera sa dá presunúť do pamäťovej lokácie Working Memory. Keď ju potiahnete, 
sekvencie budú poslané do internej pamäte MiniBrute 2.



8.5 Ukladanie/Vyvolávanie

8.5.1 Tlačidlo “Store To”

Template Browser má tlačidlo s názvom “Store To”. Používa sa na prenos Template z okna Local 
Templates do MiniBrute 2.

Proces je jednoduchý:

• Vyberte požadovanú Template ako je ukázané vyššie

• Kliknite na tlačidlo Store To

Tento proces uloží všetkých osem sekvencií z vybranej Template do MiniBrute 2.

8.5.2 Vyvolanie vytvorených sekvencií z MiniBrute 2

Ak ste zmenili akékoľvek sekvencie v MiniBrute 2, budete potrebovať ich stiahnuť do MIDI Control 
Centra, aby ste ich zálohovali. Kliknite na tlačidlo Recall From.

V Template Browseri sa objaví nový súbor obsahujúci všetkých osem sekvencií s názvom podľa 
aktuálneho dátumu a času. Ak chcete, môžete ho premenovať.
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8.5.3 Save, Delete, Import/Export, atď.

Tieto dôležité funkcie sú vysvetlené v manuáli MIDI Control Centra, ktorý nájdete v menu Help 
softvéru. Pozrite do sekcie 3.4.3 pre informácie ohľadom Save, Save As..., New, Delete, Import  
a Export.

Tlačidlá Import / Export zobrazené vyššie majú inú funkciu ako tie na vrchu sekcie Device Settings 
(pozri ďalšiu sekciu). Tieto súbory majú príponu .MiniBrute2. Obsahujú všetky interné parametre 
jedinej pamäte MiniBrute 2: kompletný set ôsmych sekvencií a všetky Device Settings (nastavenia 
zariadenia). Použite tieto súbory na zdieľanie nastavení a sekvencií s inými užívateľmi.

8.6 Import/Export nastavení zariadenia

Hneď pod záložkou Device Settings uvidíte dve tlačidlá označené Import a Export. Funkciou týchto 
tlačidiel je spravovanie súborov obsahujúcich iba nastavenia zariadenia.

Líšia sa od tlačidiel popísaných v predchádzajúcej sekcii (8.5.3), ktoré sa používajú na vytvorenie 
súboru obsahujúceho zároveň nastavenia zariadenia aj sekvencie.

Súbory Device Settings majú príponu .MiniBrute2_ds. Tieto súbory si môžete vymieňať s inými 
užívateľmi, alebo si vybudovať knižnicu konfigurácií pre rozličné systémy, s ktorými sa stretávate na 
rôznych miestach.
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