
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 

 



Ďakujeme vám za zakúpenie 
Arturia KeyLab Essential! 

Pripravte sa na začiatok vašej hudobnej dráhy. 

KeyLab Essential je class-compliant, univerzálny MIDI kontrolér spájajúci výkon prakticky 
akéhokoľvek softvérováho nástroja a DAW. Bol navrhnutý na zlepšenie vášho spôsobu práce, 
aby ste menej používali klávesnicu a myš na tvorenie hudby, a hladkú integráciu s Arturia 
Analog Lab 2. 

Tento manuál popisuje všeobecné použitie a vlastnosti KeyLabu Essential, a ide do väčších 
detailov čo sa týka technických aspektov kontroléra, takže môžete dostať čo najviac z jeho 
pokročilých funkcií. 

V tomto balení nájdete: 

• Kontrolér KeyLab Essential 

• USB Kábel 

• Príručku pre rýchly začiatok. V tomto malom dokumente nájdete niekoľko jednoduchých 
krokov na spustenie KeyLabu Essential spolu s kódmi, ktoré budete potrebovať na 
registráciu klávesového kontroléra a aktiváciu priloženého softvéru: 

 ◦ Analog Lab 2  

 ◦ Ableton Live Lite  

 ◦ UVI Grand Piano Model D  

Nestraťte vaše registračné údaje! Sériové čísla a aktivačné kódy napísané v Quick Start 
Guide sú vyžadované na odomknutie vášho softvéru. 

Nezabudnite sa registrovať! Znie to nudne, ale stojí to za to. Registrácia je dôležitá, pretože 
vám umožní stiahnuť a aktivovať Analog Lab 2, ako aj Arturia MIDI Control Center. 



Dôležité upozornenia 
Zmeny špecifikácií vyhradené: 

Veríme, že informácie obsiahnuté v tomto manuáli, sú ku dňu tlače korektné. Jednako Arturia 
si vyhradzuje právo na zmeny alebo modifikácie akejkoľvek špecifikácie bez predchádza-
júceho upozornenia, alebo povinnosti updatovať kúpený hardvér. 

DÔLEŽITÉ: Produkt a jeho softvér môže pri použití so zosilňovačom, slúchadlami alebo 
reproduktormi produkovať zvukovú hladinu, ktorá môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. 
NEPOUŽÍVAJTE dlhodobo pri vysokej hlasitosti alebo pri nepríjemnej úrovni posluchu.  

Ak spozorujete akékoľvek poškodenie sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s ušným 
lekárom. 

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 predaj-
com predtým, ako si vyžiadate servis. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA NASLEDOVNÉ: 

1. Prečítajte si tieto inštrukcie. 

2. Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie. 

3. Pred čistením nástroja vždy odpojte 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. 

4. Nepoužívajte tento aparát v blízkosti vody alebo vlhkosti ako je vaňa, výlevka, bazén alebo 
podobné miesta. 

5. Neumiestňujte nástroj na nestabilné miesto, odkiaľ by mohol spadnúť. 

6. 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. 

7. Nástroj neotvárajte ani nevkladajte nič dovnútra, môže to spôsobiť elektrický šok. 

8. Nenalievajte do nástroja žiadne tekutiny. 

9. 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. 

10.Nepoužívajte nástroj počas búrky a bleskov. 

11. Nevystavujte nástroj príliš horúcemu slnečnému žiareniu.  

12. Nepoužívajte nástroj v blízkosti úniku plynu. 

13. Arturia nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát spôsobené 
nesprávnym zaobchádzaním s nástrojom.  
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 1.1. Pripojenie KeyLabu Essential 

Predtým ako začneme, vám odporúčame nainštalovať Analog Lab 2 a ďalší priložený soft-
vér, registrovať a autorizovať ho. 

Pripojte KeyLab Essential k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla. Týmto pripoje-
ním je zároveň napájaný. 

Keďže je KeyLab Essential class-compliant USB zariadenie, jeho ovládače sú automaticky 
nainštalované keď ho pripojíte k počítaču. Teraz je váš klávesový kontrolér pripravený na 
používanie. 

Ak chcete KeyLab Essential používať ako univerzálny MIDI kontrolér pre ďalšie zariadenia, 
jednoducho použite voliteľný napájací adaptér 9 V, 500 mA, a prepojte konektor MIDI Out na 
KeyLabe Essential s MIDI In konektorom ovládaného zariadenia pomocou štandardného 
MIDI kábla. 

 1.2. Predný panel 
 

1. Pitch & Mod kolieska. Používajú sa na ovládanie ohýbania tónu a modulačného 
parametra vášho zvuku. 

2. Tlačidlá Octave, Chord & Transpose. Tieto tlačidlá aktivujú viaceré funkcie pre ovládanie 
výšky tónu a akordov KeyLabu Essential. 

3. Hracie pady. Pady sa dajú použiť na hranie perkusívnych zvukov, spúšťanie samplov vo 
vašej DAW, alebo prepínanie Map módu KeyLabu Essential medzi Analog Lab 2, funk-
ciami DAW, alebo šablónami vytvorenými užívateľom. 

4. Ovládacie centrum DAW. Táto sekcia KeyLabu Essential ovláda viaceré funkcie vo vašom 
obľúbenom nahrávacom softvéri vrátane transportu a všeobecných ovládačov. 

5. Preset Browser a displej. Táto sekcia kontroléra sa používa na výber presetov v Analog 
Lab 2, pohyb v menu, zobrazenie parametra a informácie o presete. 

6. Ovládanie partov. Táto malá sekcia priraditeľných tlačidiel sa používa na prepínanie 2 
partov Multi módu Analog Labu, špeciálnej Live mapy a posun stôp v móde DAW. 

7. Enkodéry. Otočné knoby na ovládanie parametrov softvérových nástrojov, ako aj 
panorámy na kanáloch vo vašej DAW. 

8. Fadery. Kompaktné posuvné potenciometre na zmenu parametrov softvérových nástrojov, 
ako aj hlasitosti na kanáloch vo vašej DAW. 
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 1. ZAČÍNAME



 1.3. Zadný panel 
 

1. MIDI Out. MIDI výstup KeyLabu Essential sa dá použiť na vysielanie MIDI informácií do 
ďalších syntetizátorov a modulov pri napájaní voliteľným adaptérom namiesto USB. 

2. Vstup pre sustain pedál. Tento vstup automaticky rozpozná polaritu vášho sustain pedála 
pri zapnutí KeyLabu Essential, takže sa dá použiť prakticky s akýmkoľvek štandardným 
pedálom. 

3. USB konektor. Použite tento konektor na pripojenie KeyLabu Essential k vášmu zariadeniu. 
Tento port poskytuje súčasne napájanie, prenos MIDI dát a riadiacich informácií. 

4. Konektor napájania. Ak chcete používať KeyLab Essential v standalone móde (bez 
počítača) na ovládanie zariadení cez konektor MIDI Out, môžete sem pripojiť voliteľný 
napájací adaptér 9 V, 500 mA. 
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 2.1. Klaviatúra 

KeyLab Essential má buď 49- alebo 61-klávesovú dynamickú syntetizátorovú klaviatúru, 
alebo 88-klávesovú dynamickú polovyváženú klaviatúru. 

Obvykle sa používa na zachytenie melodickej hry, ale s funkciou MIDI Channel Select sa dá 
použiť tiež na zmenu výstupného MIDI kanála KeyLabu Essential. 

 2.2. Kolieska Pitch a Modulation 

Tieto ovládače umožňujú zmenu výšky tónu v reálnom čase a ovládanie modulácie. 

Pohybom kolieska Pitch hore alebo dole sa zvyšuje alebo znižuje výška tónu zvuku. Rozsah 
tohto efektu sa nastavuje v hardvérovom alebo softvérovom nástroji, ktorý je ovládaný. 

Pohybom kolieska Modulation nahor sa zvyšuje nastavenie modulácie vášho vybraného 
zvuku. Efekt, ktorým sa to na zvuku prejaví, závisí od nastavení v ovládanom nástroji. Nieke-
dy nástroje alebo presety nepoužívajú modulačný parameter. 

Tieto ovládače vysielajú štandardné MIDI správy a nedajú sa prispôsobiť pomocou MIDI 
Control Centra. 
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 2.3. Ovládanie oktáv a transpozície 

     2.3.1. Nastavenie oktáv 

Stlačením tlačidiel Oct- a Oct+ posúvate rozsah klaviatúry KeyLabu Essential, čo vám dá 
prístup k vyšším a nižším tónom. 

Keď je posun aktivovaný, stlačené tlačidlo oktáv začne blikať určitou rýchlosťou, čím indikuje, 
ako nízko alebo vysoko ste klaviatúru transponovali: 

• Oktáva +3: Oct+ bliká rýchlo 

• Oktáva +2: Oct+ bliká normálne 

• Oktáva +1: Oct+ bliká pomaly 

• Štandard: Žiadne tlačidlo oktáv nebliká 

• Oktáva -1: Oct- bliká pomaly 

• Oktáva -2: Oct- bliká normálne 

• Oktáva -3: Oct- bliká rýchlo 

Pre rýchly reset oktávového posunu a nastavenie KeyLabu Essential do neutrálnej pozície 
stlačte naraz obidve tlačidlá Oct- a Oct+. 
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  POZN.: Nastavenia oktáv aj transpozície sa dajú uložit v presetoch User map.



     2.3.2. Aktivovanie transpozície 

Funkcia transpozície vám umožní posúvať klaviatúru po poltónoch. 

Na transponovanie KeyLabu Essential jednoducho stlačte a držte tlačidlo Trans a vyberte 
notu, ktorú chcete počuť na pozícii C klaviatúry. Noty nižšie ako stredné C transponujú nadol 
a noty nad stredným C transponujú nahor. 

Tlačidlo Trans bude teraz svietiť, čím indikuje, že mód transpozície je aktivovaný. 

Môžete zapínať a vypínať predtým nastavenú transpozíciu. Keď je vypnutá, tlačidlo transpo-
zície ostane tlmene svietiť, čím ukazuje, že si pamätá vaše predchádzajúce nastavenie. 

     2.3.3. Resetovanie transpozície 

Na resetovanie módu transpozície jednoducho podržte tlačidlo Trans a vyberte notu C. Pod-
svietenie potom zhasne. 

Táto funkcia sa dá použiť v kombinácii s tlačidlami Octave. 

 2.4. Akordický mód 

KeyLab Essential má akordický mód, ktorý vám umožní hrať akord podľa vášho výberu 
jediným prstom. 

     2.4.1. Aktivovanie akordického módu 

Na aktivovanie akordického módu jednoducho stlačte a držte tlačidlo Chord, a potom zadajte 
váš vlastný akord na klaviatúre, ktorý obsahuje maximálne 10 nôt. Keď pustíte tlačidlo Chord, 
budete môcť hrať tento akord stlačením iba jednej noty. 

Najnižšia vybraná nota akordu je považovaná za základnú notu, a je automaticky transpono-
vaná na akúkoľvek novú notu, ktorú zahráte. 

Táto funkcia sa dá zapínať a vypínať stlačením tlačidla Chord, a predtým nastavený akord 
ostane uložený až do vypnutia nástroja. 
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  POZN.: Rozsah funkcie transpozície je -11 až +11 nôt. Na rozšírenie tohto rozsahu ju môžete  
  použiť spolu s funkciou posunu oktáv.

  POZN.: Ak chcete naprogramovať akord, ktorý by sa ťažko hral jednou rukou, môžete  
  počas držania tlačidla Chord jednoducho zadávať noty jednu po druhej.



 2.5. Pady 

KeyLab Essential má 8 hracích padov s dvojitou funkciou, ktoré sú dynamicky aj tlakovo 
citlivé. V pôvodnom nastavení vysielajú pady MIDI dáta, ktoré sú zvyčajne používané na 
hranie bicích a perkusívnych partov: 

Pady sa dajú nanovo priradiť akémukoľvek parametru MIDI CC alebo note podľa vášho 
výberu v Užívateľskej mape s pomocou Arturia MIDI Control Centra. 

     2.5.1. Výber mapy pomocou padov 

Pady sa dajú tiež použiť na výber rôznych máp uložených v KeyLab Essential. Keď je stlače-
né tlačidlo Map Select, zasvieti zodpovedajúci pad aby ukázal mapu, ktorá je aktuálne 
používaná. 8 dostupných máp obsahuje: 

• Analog Lab: Prepína ovládače KeyLabu Essential na prácu s Analog Lab 2. Tieto parametre 
sú označené modrým textom. 

• DAW: Prepína parametre KeyLabu Essential na riadenie rôznych funkcií vášho nahrávacie-
ho softvéru. 

• User: 6 samostatných, programovateľných užívateľských miest na vytvorenie vašich vlast-
ných máp. Tieto sa dajú vytvoriť a editovať s pomocou Arturia MIDI Control Centra. 

Pad MIDI nota Prednastavený MIDI kanál

Pad 1 C1 / 36 10

Pad 2 C#1 / 37 10

Pad 3 D1 / 38 10

Pad 4 D#1 / 39 10

Pad 5 E1 / 40 10

Pad 6 F1 / 41 10

Pad 7 F#1 / 42 10

Pad 8 G1 / 43 10
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 2.6. Výber MIDI kanála 

KeyLab Essential vám dáva rýchly a efektívny spôsob zmeny užívateľského MIDI kanála, na 
ktorom vysiela. 

     2.6.1. Zmena MIDI kanála 

Na zmenu MIDI kanála jednoducho podržte tlačidlo MIDI CH a stlačte na klaviatúre zodpove-
dajúcu klávesu pod číslom MIDI kanála, ktorý chcete vybrať. Teraz všetky ovládače nastave-
né na “User” MIDI kanál v MCC budú vysielať na tomto kanáli. 

Napríklad aby ste zmenili výstup KeyLabu Essential na MIDI kanál 8, držte tlačidlo MIDI CH,  
a stlačte na klaviatúre klávesu E2 (na 61-klávesovej verzii). 

 2.7. Enkodéry 

9 otočných knobov KeyLabu Essential sú nekonečné enkodéry s dvojitou funkciou. 

Pri používaní mapy Analog Lab budú enkodéry ovládať zodpovedajúce parametre zobrazené 
v Analog Lab 2, ktoré sa menia podľa vybraného presetu. 

V mape DAW enkodéry menia panorámu zodpovedajúcich kanálov na mixpulte. 

Ak používate jednu z užívateľských User máp, knoby sa dajú voľne priradiť akémukoľvek 
MIDI CC parametru, ktorý vyberiete v Arturia MIDI Control Centre. 

 2.8. Fadery 

Podobne ako enkodéry, 9 faderov KeyLabu Essential má niekoľko módov podľa výberu 
aktuálnej mapy. 

Pri používaní mapy Analog Lab budú fadery ovládať zodpovedajúce parametre zobrazené  
v Analog Lab 2, ktoré sa menia podľa vybraného presetu. 

V mape DAW fadery 1 - 8 menia hlasitosť 8 kanálov vo vašej DAW, a fader 9 ovláda celkovú 
hlasitosť (master). 

Ak používate jednu z užívateľských User máp, fadery sa dajú voľne priradiť akémukoľvek 
MIDI CC parametru, ktorý vyberiete v Arturia MIDI Control Centre. 
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 2.9. Ovládanie partov 

3 ovládacie tlačidlá sa používajú na prepínanie funkcií enkodérov a faderov KeyLabu 
Essential, ktorými môžete potom ovládať rôzne kanály pri použití DAW mapy, a ovládať 
parametre všetkých 3 sekcií Multi Módu Analog Labu. 

Pri používaní mapy Analog Lab fungujú ovládacie tlačidlá nasledovne: 

• Part 1: Vyberá a ovláda Part 1 v Multi Móde Analog Labu. 

• Part 2: Vyberá a ovláda Part 2 v Multi Móde Analog Labu. 

• Live: Vyberá a ovláda Macro parametre, úrovne, panorámu, Send A & Send B. 

Pri používaní mapy DAW fungujú ovládacie tlačidlá nasledovne: 

• Next / Prev: Posúva ovládanie enkodérov a faderov vo vašej DAW. Veľkosť 
posunu je určená tlačidlom Bank: 

   ◦ Bank ZAP.: posúva stopy po 8 kanáloch  
   ◦ Bank VYP.: posúva stopy po 1 kanáli 

• Bank: Prepína funkciu tlačidiel Next / Prev. 

Ak používate jednu z užívateľských User máp, tieto tlačidlá sa dajú voľne priradiť pomocou 
MCC, čo vám umožní ešte viac prispôsobiť vašu prácu s KeyLabom Essential. 

�9 Užívateľský manuál Arturia - KeyLab Essential

  TIP: Pre podrobnosti o nastavení Macro v Analog Lab 2 a aktivácii Multi Módu prosím  
  pozrite manuál Analog Lab 2.



 2.10. Ovládacie centrum DAW 

S použitím dátového jazyka Mackie HUI, ktorý je priemyselným štandardom, vám dáva 
KeyLab Essential priamy prístup k najviac používaným povelom vo vašom nahrávacom 
softvéri vrátane: 

• Save: Ukladá vaše nahrávky. 

• Punch: Zapína štýl nahrávania “punch in” vo vašej DAW. 

• Undo: Vracia vašu poslednú akciu, ako je napríklad vymazanie stopy alebo 
nahratie MIDI dát. 

• Metro: Zapína a vypína metronóm vašej DAW. 

Ovládacie centrum DAW tiež obsahuje klasické ovládanie transportu: 

• Loop: Zapína a vypína funkciu slučkovania vo vašej DAW. Veľkosť slučky sa 
nastavuje vo vašom softvéri. 

• Rewind / Fast-forward: Rýchlo posúva kurzor prehrávania dozadu a dopredu. 

• Stop: Zastavuje prehrávanie. V niektorom nahrávacom softvéri tiež vracia kurzor 
prehrávania na začiatok. 

• Play / Pause: Spúšťa a zastavuje prehrávanie v aktuálnej pozícii kurzoru 
prehrávania vo vašej DAW. 

• Record: Zaisťuje funkciu nahrávania vo vašej DAW. Stlačením tlačidla Record pri 
zastavenom prehrávaní spustí nahrávanie. Pri bežiacom prehrávaní stlačenie 
Record spustí nahrávanie na aktuálnej pozícii kurzoru prehrávania. 

Tlačidlá v ovládacom centre DAW vysielajú riadiace sprívy do vášho softvéru a nedajú sa 
konfigurovať. Výstup ovládacieho centra DAW sa dá prepínať medzi protokolmi MCU a HUI  
v MIDI Control Centre. 
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  POZN.: Kompatibilita KeyLabu Essential s vašou DAW záleží od jej schopnosti používať  
  MCU a HUI protokoly. Pre viac informácií pozrite stránku KeyLabu Essential na webe  
  Arturia, alebo dokumentáciu vašej DAW.



 2.11. Preset Browser a displej 

KeyLab Essential má praktický Preset Browser a klikateľné jog koliesko, aby vám v Analog 
Lab 2 pomohli rýchlo nájsť zvuk, ktorý hľadáte. 

So zapnutou mapou Analog Lab sa celý Preset Browser stane navigátorom pre Analog Lab 2. 
Nájsť správny zvuk medzi viac ako 5000 presetmi môže byť neľahké, ale KeyLab Essential 
to zjednodušuje. 

Prepínač Cat/Char vám umožní používať jog koliesko na výber typu, charakteristiky a ná-
stroja, ktorý hľadáte, pričom vám pomáha zúžiť hľadanie. 

Keď máte vysvietenú voľbu, ktorú chcete, stlačte jog koliesko pre jej výber. Keď je voľba 
vybraná, je označená hviezdičkou *. Váš výber môžete zrušiť opätovným kliknutím na jog 
koliesko, alebo použitím voľby “Clear Filter” v Analog Lab 2. 

Ak ste vybrali požadované charakteristiky, môžete stlačiť tlačidlo Preset a používať jog 
koliesko na prechádzanie presetov vyhovujúcich vášmu výberu. Pre výber presetu stlačte jog 
koliesko. 

Pokiaľ chcete prechádzať viac presetov postupne, aby ste našli ten správny zvuk, jedno-
ducho použite tlačidlá Dozadu a Dopredu (šípky). Po ich stlačení nie je potrebné stláčať jog 
koliesko, aby ste vykonali voľbu. 

Názvy presetov, ďalšie informácie a charakteristiky sú zobrazené na 2-riadkovom LCD 
displeji. 
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  TIP: Ak je vybraná mapa DAW, jog koliesko sa dá použiť na pohyb kurzora prehrávania 
  vo vašom nahrávacom softvéri dozadu a dopredu, čo urýchli spôsob vašej práce.



 2.12. Vyslanie správy Panic 

Občas sa môže stať, že niektoré noty ostanú hrať po tom, ako ste zmenili zvuk na vašom 
virtuálnom nástroji, alebo počas hry prepli iný nástroj. 

Nemusíte mať obavy, ľahko to môžete napraviť vyslaním správy známej ako “Panic”, ktorá 
resetuje všetky kontroléry a vyšle správu “note off” na všetkých MIDI kanáloch. 

Na KeyLabe Essential to vykonáte súčasným stlačením a držaním tlačidiel < a >. 

 2.13. Továrenský reset 

Niekedy sa vám môže hodiť továrenský reset vášho KeyLabu Essential. Tým inicializujete 
nástroj do svojho pôvodného stavu. 

Pre továrenský reset vášho KeyLabu Essential postupujte nasledovne: 

• Uistite sa, že USB kábel vášho KeyLabu Essential je odpojený. 

• Stlačte a držte tlačidlá Oct + a Oct-. 

• Zapojte USB kábel. 

• LCD displej zobrazí správu o továrenskom resete. 

• Potvrďte reset stlačením centrálneho kolieska. 
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  VAROVANIE: Továrenský reset vášho KeyLabu Essential vymaže všetky uložené interné 
  User mapy. Zálohujte si vaše nastavenia pomocou Arturia MIDI Control Centra.



 
KeyLab Essential bol navrhnutý pre rýchly prístup k najdôležitejším a najviac používaným 
ovládačom. Namiesto hľadania jeho extra funkcií hlboko v sub-menu môžete použiť Arturia 
MIDI Control Centrum na prístup ku všetkým možnostiam kontroléra, ako aj na tvorbu vašich 
vlastných užívateľských máp. 

  

 3.1. Prispôsobenie kontroléra 

Na to, aby ste používali váš nový klávesový kontrolér, nepotrebujete inštalovať MIDI Control 
Centrum, ale ak chcete rozšíriť jeho funkčnosť a plne využívať veľké možnosti KeyLabu 
Essential, odporúčame vám, aby ste si ho nainštalovali. 

     3.1.1. Pripojenie k MIDI Control Centru 

Keď máte stiahnuté a nainštalované MIDI Control Centrum - alebo MCC - jednoducho otvorte 
program keď je k vášmu počítaču pripojený KeyLab Essential. MCC sa automaticky pripojí ku 
kontroléru a na obrazovke vo svojom hlavnom okne ukáže jeho obrázok. 
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 3. MIDI CONTROL CENTRUM

  TIP: Ak máte naraz pripojených niekoľko zariadení Arturia, môžete vybrať to, ktoré   
  chcete editovať, vo vysúvacom menu MCC v sekcii Device.  



     3.1.2. Pamäte zariadenia 

Sekcia MCC Device Memories zobrazuje 8 bánk, ktoré zodpovedajú 8 mapám v KeyLabe 
Essential. 

• Analog Lab: Táto mapa je určená pre použitie KeyLabu Essential na prácu s Analog Lab 2. 
Je iba na čítanie a nedá sa zmeniť. 

• DAW: Táto mapa je určená pre použitie KeyLabu Essential na ovládanie vášho nahráva-
cieho softvéru. Aj táto je iba na čítanie a nedá sa zmeniť. 

• User 1 - 6: Tieto mapy zodpovedajú užívateľským mapám 1 - 6 v KeyLabe Essential, dajú sa 
uložiť a môžete si ich prispôsobiť. 

• Store To: Táto funkcia vám umožní uložiť aktuálnu šablónu do zvýrazneného užívateľského 
slotu. 

• Recall From: Táto funkcia vám umožní načítať zvýraznenú šablónu, editovať ju a upraviť 
nastavenia predtým, ako ju uložíte do jedného z užívateľských slotov KeyLabu Essential. 
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     3.1.3. Local Templates 

Sekcia Local Templates vám umožňuje ukladať a organizovať vaše užívateľské User mapy 
bez potreby ukladať alebo vyvolávať nastavenia z KeyLabu Essential. Tiež sa dá použiť na 
nahratie predpripravených máp od komunity užívateľov Arturia. 

• Factory Templates: Táto sekcia zobrazuje pôvodné nastavenie KeyLabu Essential, čím vám 
ponúka praktický “inicializačný” preset, z ktorého môžete vychádzať alebo sa k nemu vrátiť. 

• User Templates: Táto sekcia zobrazuje uložené User mapy vo vašom počítači. Môžu byť 
vytvorené vami, alebo importované od iných užívateľov. 

• Save: Ukladá zmeny, ktoré ste vykonali na aktuálnej User mape. 

• Save As: Ukladá kópiu aktuálnej User mapy a dáva jej nový názov. 

• New: Vytvára novú, pôvodnú User mapu. 

• Delete: Maže práve zvýraznenú User mapu. 

• Import: Umožňuje vám importovať predpripravené User mapy otvorením browsera. Iba 
zvoľte požadovaný súbor a kliknite na Open. 

• Export: Umožňuje vám exportovať User mapu na vybrané miesto. Iba zvoľte požadované 
umiestnenie a pomenujte súbor. 
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 3.2. Mapa kontrolérov MCC 

V tejto sekcii MCC môžete prispôsobiť nastavenie padov, otočných enkodérov, faderov, klavia-
túry a reakcie na vstup sustain pedála. Tieto nastavenia môžete potom uložiť do jednej zo 6 
User máp KeyLabu Essential. 

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá zložito, nemôžete KeyLab Essential poškodiť MIDI Control 
Centrom. Nebojte sa experimentovať, upravovať parametre a baviť sa vytváraním vašich 
vlastných užívateľských máp. Ak by ste sa aj pomýlili, stále môžete znova nahrať pôvodné 
šablóny. 

Pre výber parametra, ktorý chcete zmeniť, iba kliknite na ovládač kontroléra, ktorý by ste 
chceli upraviť. 
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  POZN.: Niektoré sekcie KeyLabu Essential - napríklad ovládacie centrum DAW - sa nedá  
  prispôsobiť.



 3.3. Prispôsobenie padov 

V menu Mode si môžete vybrať medzi rôznymi dostupnými módmi pre pad. Každý mód 
obsahuje samostatný set parametrov. 

     3.3.1. Pad Off 

Vypína pad. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu padu, ak nie je žiadaný 
vo vašej User mape. 

     3.3.2. Pad MIDI Note 

Táto voľba je pre vysielanie štandardných MIDI nôt pomocou padu. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený pad medzi 1 až 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo upraví výstup padu na MIDI kanál vybraný v sekcii Device 
Settings. 

• Color: Vyberá farbu podsvietenia padu, keď naň udriete alebo ho zapnete. 

• Note: Vyberá MIDI notu, ktorá bude vysielaná pri zahratí na pad v rozsahu C-2 
až G8. 

• Option: Vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje pad iba keď naň udriete alebo 
zatlačíte, a deaktivuje keď ho pustíte. Toggle aktivuje pad pri údere a deaktivuje 
pri ďalšom údere. 

     3.3.3. Pad Switched Control 

Táto voľba je pre vysielanie parametrov pomocou padu namiesto hrania nôt. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený pad medzi 1 až 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo upraví výstup padu na MIDI kanál vybraný v sekcii Device 
Settings. 

• Color: Vyberá farbu podsvietenia padu, keď naň udriete alebo ho zapnete. 

• CC number: Vyberá MIDI príkaz, ktorý chcete priradiť tomuto padu. Štandardné 
MIDI priradenia sú pomenované vo vysúvacom menu, aby vám pomohli 
zorientovať sa. 

• Option: Vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje pad iba keď naň udriete alebo 
zatlačíte, a deaktivuje keď ho pustíte. Toggle aktivuje pad pri údere a deaktivuje 
pri ďalšom údere. 
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     3.3.4. Pad Patch Change 

Táto voľba vám umožňuje použitie padov KeyLabu Essential na zmenu zvukov a vysielanie 
správ program change pre virtuálne nástroje, hardvérové syntetizátory a ďalšie.  

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený pad medzi 1 až 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo upraví výstup padu na MIDI kanál vybraný v sekcii Device 
Settings. 

• Color: Vyberá farbu podsvietenia padu, keď naň udriete alebo ho zapnete. 

• Program Number: Vyberá číslo MIDI programu, ktorý chcete vyslať pri stlačení 
tohto padu. Použite otočný ovládač na obrazovke pre výber hodnoty v rozmedzí 
0 ža 127. 

• Bank LSB a Bank MSB: Tieto parametre vám umožňujú definovať “Least 
Significant Byte” a “Most Significant Byte” pri aktivovaní padu. Použite otočné 
ovládače na obrazovke pre výber hodnoty v rozmedzí 0 ža 127. Pre určenie 
nastavenia týchto parametrov pozrite dokumentáciu hardvérového alebo 
softvérového nástroja, ktorý ovládate KeyLabom Essential . 

     3.3.5. Pad MMC 

Táto jednoduchá voľba vám umožňuje použitie padov KeyLabu Essential ako tlačidiel MMC 
povelov. 

• Color: Vyberá farbu podsvietenia padu, keď naň udriete alebo ho zapnete. 

• MMC: Vyberá medzi 3 dostupnými voľbami MMC pre pady: Start, Stop a Record. 
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 3.4. Prispôsobenie enkodérov 

V menu Mode si môžete vybrať medzi 2 dostupnými módmi pre každý enkodér. Každý mód 
obsahuje samostatný set parametrov. 

     3.4.1. Encoder Off 

Vypína otočný enkodér. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému pohybu knobu, ak nie 
je žiadaný vo vašej User mape. 

     3.4.2. Encoder Control 

• Name: Umožní vám zadať váš vlastný názov enkodéra, ktorý sa zobrazí na LCD 
displeji pri jeho otáčaní. Môže byť dlhý maximálne 12 znakov. 

• Option: Mení odozvu enkodéra od Absolute po Relative #1 - 3. 

• Acceleration: Tento parameter mení spôsob, akým enkodér reaguje na rýchlosť 
otáčania. Dá sa nastaviť na: 

◦  None: Enkodéry sa pohybujú nastavenou rýchlosťou a nezrýchľujú.  

    ◦  Medium: Enkodéry zrýchľujú pri rýchlejšom otáčaní.  

    ◦  Fast: Enkodéry zrýchľujú viac pri rýchlejšom otáčaní.  

    ◦  1:1: Enkodéry sa pohybujú presne takou rýchlosťou, akou ich otáčate. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený enkodér medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup enkodéra na MIDI kanál vybraný v sekcii 
Device Settings. 

• CC Number: Vyberá MIDI kontrolér, ktorý chcete priradiť enkodéru. Štandardné 
MIDI priradenia sú pomenované vo vysúvacom menu, aby vám pomohli 
zorientovať sa. 

• Min Value & Max Value: Nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty, medzi 
ktorými sa bude pohybovať otočný ovládač. 
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  TIP: Nastavenie Min & Max hodnôt enkodéra je skvelý spôsob na zaistenie toho, že sa  
  budete pohybovať iba v želanom rozmedzí parametra napríklad syntetizátora.



 3.5. Prispôsobenie faderov 

V menu Mode si môžete vybrať medzi 2 dostupnými módmi pre každý fader. Každý mód 
obsahuje samostatný set parametrov. 

     3.5.1. Fader Off 

Vypína fader. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému pohybu fadera, ak nie je žiadaný 
vo vašej User mape. 

     3.5.2. Fader Control 

Tento mód je štandardný pre fader a môžete si prispôsobiť, ako bude každý fader reagovať 
pri používaní. 

• Name: Umožní vám zadať váš vlastný názov fadera, ktorý sa zobrazí na LCD 
displeji pri jeho používaní. Môže byť dlhý maximálne 12 znakov. 

• Option: Mení odozvu fadera medzi tradičným “Fader” a “Drawbar” pre použitie  
s virtuálnymi organovými nástrojmi. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený fader medzi 1 až 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo upraví výstup fadera na MIDI kanál vybraný v sekcii 
Device Settings. 

• CC Number: Vyberá MIDI kontrolér, ktorý chcete priradiť faderu. Štandardné 
MIDI priradenia sú pomenované vo vysúvacom menu, aby vám pomohli 
zorientovať sa. 

• Min Value & Max Value: Nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty, medzi 
ktorými sa bude fader pohybovať. 

 3.6. Prispôsobenie klaviatúry 

Klaviatúra KeyLabu Essential sa dá tiež modifikovať pomocou MIDI Control Centra. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre klaviatúru KeyLabu Essential medzi  
1 až 16. Tiež sa dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup klaviatúry na MIDI kanál 
vybraný v sekcii Device Settings. 

• Semi: Tento parameter určuje transpozíciu klaviatúry. Dá sa nastaviť v poltónoch 
od -11 po +11. 

• Octave: Tento parameter určuje oktávovú transpozíciu klaviatúry. Dá sa nastaviť 
v rozmedzí od -3 po +3 oktávy. 
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  TIP: Nezabudnite, že môžete zmeniť dynamický rozsah klaviatúry v Device Settings.



 3.7. Prispôsobenie sustain pedála 

V menu Mode si môžete vybrať medzi rôznymi módmi pre vstup sustain pedála. Každý mód 
obsahuje samostatný set parametrov. 

     3.7.1. Sustain Pedal Off 

Vypína sustain pedál. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnej zmene zvuku, ak nie je 
žiadaný vo vašej User mape. 

     3.7.2. Sustain Pedal MIDI Note 

Táto voľba sa používa na vysielanie štandardných MIDI nôt pomocou sustain pedála. 

• Option: Vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje sustain pedál iba keď naň 
zatlačíte, a deaktivuje keď ho pustíte. Toggle aktivuje pedál pri stlačení a deak-
tivuje pri ďalšom stlačení. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený pedál medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup sustain pedála na MIDI kanál vybraný  
v sekcii Device Settings. 

• Note: Vyberá MIDI notu, ktorá bude vysielaná pri stlačení sustain pedála v roz-
sahu C-2 až G8. 

     3.7.3. Sustain Pedal Switched Control 

Táto voľba sa používa na vysielanie MIDI kontrolérov pomocou sustain pedála. 

• Option: Vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje sustain pedál iba keď naň 
zatlačíte, a deaktivuje keď ho pustíte. Toggle aktivuje pedál pri stlačení a deak-
tivuje pri ďalšom stlačení. 

• Channel: Vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený pedál medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup sustain pedála na MIDI kanál vybraný  
v sekcii Device Settings. 

• CC Number: Vyberá MIDI kontrolér, ktorý chcete priradiť sustain pedálu. 
Štandardné MIDI priradenia sú pomenované vo vysúvacom menu, aby vám 
pomohli zorientovať sa, ale pre funkciu normálneho sustain pedála by mal byť 
nastavený na #64. 

• Off Value & On Value: Tieto parametre vám umožnia nastaviť MIDI hodnoty Off 
a On pre sustain pedál. Môžete tieto nastavenia použiť na prispôsobenie reakcie 
pedála na vaše nástroje. Použite otočné ovládače na obrazovke pre výber 
hodnoty v rozmedzí 0 ža 127. 

     3.7.4. Sustain Pedal MMC 

Táto jednoduchá voľba vám umožňuje použitie sustain pedála KeyLabu Essential ako tlačidiel 
MMC povelov. 

• MMC: Vyberá medzi 3 dostupnými voľbami MMC pre pady: Start, Stop a Record. 
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 3.8. Zmena globálnych nastavení 

Sekcia MCC Device Settings vám umožní meniť niektoré globálne nastavenia KeyLabu 
Essential. Pozrime sa bližšie na to, čo ktorý parameter znamená. 

• User MIDI Channel: Mení základný výstupný MIDI kanál KeyLabu Essential od 1 
po 16. 

• Vegas Mode: Keď necháte KeyLab Essential nečinný po dobu asi 5 minút, spustí 
farebnú svetelnú show. Môžete funkciu zapnúť (Enable) alebo vypnúť (Disable). 

• DAW Mode: Týmto parametrom meníte riadiaci jazyk používaný ovládacím 
centrom DAW na Mackie Control alebo HUI. Toto nastavenie môžete zmeniť 
podľa vašej DAW tak, aby ste zaistili maximálnu funkčnosť KeyLabu Essential vo 
vašom nahrávacom softvéri. 

• DAW Fader Mode: Toto nastavenie mení spôsob reakcie faderov KeyLabu Essen-
tial vo vašom nahrávacom softvéri. Dostupné sú dva módy: 

◦  Pickup: Fadery na kontroléri sa budú pri pohybe posúvať, až kým  
      nedosiahnu pozíciu fadera vo vašej DAW.  

    ◦  Jump: Fader vo vašej DAW okamžite skočí na aktuálnu pozíciu fadera 
      na kontroléri hneď ako ním pohnete, a odtiaľ ho bude sledovať.  

• Keys Velocity Curve & Pad Velocity Curve: Tieto parametre vám umožnia meniť 
reakciu klaviatúry a padov KeyLabu Essential. 

    ◦  Lin: Lineárna - má priamu odozvu, kedy sila úderu na klávesu alebo 
      pad rovnomerne zodpovedá výstupu MIDI velocity. 

    ◦  Log: Logaritmická - vyžaduje menej sily na hranie hlasnejších nôt, ale  
      je náročnejšie hranie tichých nôt. 

    ◦  Exp: Exponenciálna - na nízkych dynamických úrovniach reaguje  
      menej, ale je potrebná väčšia sila na hranie hlasnejších nôt. 

     ◦  Full: Hodnota velocity má vždy maximálnu hodnotu 127. 

Tiež môžete tieto nastavenia Importovať a Exportovať, čo vám umožní šetriť čas rýchlym 
nastavením globálnych parametrov naraz. 
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