
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



Ďakujeme vám za zakúpenie Arturia KeyStep 37!

Tento manuál popisuje vlastnosti a funkcie Arturia KeyStep 37 plne vybaveného USB MIDI klávesového 
kontroléra s polyfonickým sekvencerom, arpegiátorom, veľkým množstvom MIDI a C/V pripojení, 
osadeného novou Slimkey klaviatúrou pre maximálnu hrateľnosť v minimálnom priestore.

V tomto balení nájdete:

• Jeden kontrolér KeyStep 37 so sériovým číslom a unlock kódom na jeho spodnej strane. 
Tieto informácie budete potrebovať pri registrácii vášho KeyStepu 37.

• Jeden USB kábel Micro B -> Typ A
• Adaptér zabraňujúci vzniku zemnej slučky
• Príručku pre rýchly začiatok práce s KeyStepom 37.

Súčasťou kúpy KeyStepu 37 je tiež zadarmo inštalácia Ableton Live Lite, plnohodnotnej aplikácie na 
nahrávanie a sekvencovanie.. Jej licenčné číslo vám bude poskytnuté po registrácii vášho KeyStepu 
37 na stránke Arturia. Potom si budete môcť stiahnuť inštalačný súbor zo stránky ableton.com/
live-lite.

Zaregistrujte váš KeyStep 37 najskôr, ako je to možné! Na spodnom paneli je nálepka obsahujúca 
sériové číslo vášho zariadenia a odomykací (unlock) kód. Toto bude požadované počas registračného 
procesu online. Je dobré si niekde číslo poznačiť alebo nálepku odfotiť pre prípad jej poškodenia.

Registrácia vášho KeyStepu 37 prináša nasledovné výhody:

● Licenčný kľúč produktu k vašej inštalácii Ableton Live Lite [pozrite poznámku nižšie]
● Prístup k užívateľskej príručke KeyStep 37 a najnovšej verzii MIDI Control Centra
● Špeciálne ponuky určené majiteľom KeyStepu 37.

Inštalačný súbor môžete stiahnuť zo stránky ableton.com/live-lite.



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 predchádzajúceho upo-
zornenia, 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 funk-
cií 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 USB kábel. Pri čistení používajte suchú a jemnú tkaninu. 
Nepoužívajte benzín, alkohol, acetón, terpentín alebo iné organické rozpúšťadlá; nepoužívajte te-
kutý čistiaci prostriedok, sprej alebo príliš vlhkú tkaninu.

● Nepoužívajte tento aparát v blízkosti vody alebo vlhkosti ako je vaňa, výlevka, bazén alebo podob-
né miesta. 

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

● Neumiestňujte ťažké objekty na nástroj. Nezakrývajte žiadne vetracie otvory nástroja; tieto zabez-
pečujú vetranie, aby sa predišlo prehriatiu nástroja. Neumiestňujte nástroj v blízkosti žiadnych 
zdrojov tepla, alebo na miesta so slabým prúdením vzduchu.

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

● Nenalievajte do nástroja žiadne tekutiny.

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

● Nepoužívajte nástroj počas búrky a bleskov.

● Nevystavujte nástroj príliš horúcemu slnečnému žiareniu.

● Nepoužívajte nástroj v blízkosti úniku plynu.

● Arturia nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát spôsobené nesprávnym  
zaobchádzaním s nástrojom.
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1.1. Inštalácia

  1.1.1. Upozornenie

Neumiestňujte tento výrobok na miesto alebo do polohy, kde by niekto mohol prejsť, zakopnúť alebo 
niečím prejsť cez napájacie alebo pripájacie káble. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča. 
Ak ho však musíte použiť, uistite sa, že kábel zvládne maximálny prúd potrebný pre tento výrobok. 
Ďalšie informácie o požiadavkách na napájanie získate od miestneho elektrikára. Tento výrobok by 
sa mal používať len s príslušenstvom dodávaným alebo odporúčaným spoločnosťou Arturia. Pri 
používaní s akýmikoľvek takýmito výrobkami dodržiavajte všetky bezpečnostné označenia a poky-
ny, ktoré sú k nim priložené.
Pred akýmkoľvek pripojením vždy vypnite všetky zvukové zariadenia. Ak tak neurobíte, môže dôjsť  
ku poškodeniu reproduktorov, KeyStepu 37 alebo akéhokoľvek iného zvukového zariadenia. Po 
dokončení všetkých pripojení nastavte všetky úrovne hlasitosti na nulu. Zapnite jednotlivé zariade- 
nia, pričom audio zosilňovač alebo odposluchový systém zapnite ako posledný, a potom zvýšte hla- 
sitosť na príjemnú úroveň počúvania.

  1.1.2. Zaregistrujte svoj nástroj

Registrácia vášho nástroja zakladá vaše právne vlastníctvo, ktoré vás oprávňuje na prístup k služ-
be technickej podpory spoločnosti Arturia a na informovanie o aktualizáciách. Okrem toho sa 
môžete prihlásiť na odber informačného newslettera spoločnosti Arturia, aby ste boli informovaní  
o novinkách týkajúcich sa Arturie, ako aj o promo ponukách. Pripojte sa k svojmu účtu Arturia, prej-
dite do časti My Registered Products (Moje registrované produkty), a potom pridajte KeyStep 37 
zadaním jeho sériového čísla, ktoré je vytlačené na nálepke umiestnenej naspodu kontroléra.

1.2. KeyStep a KeyStep 37

KeyStep 37 má mnoho nových fascinujúcich funkcií. Pri prechode z KeyStepu si ako prvé všimnete 
nový funkčný pás so štyrmi knobmi (viac o nich neskôr) a rad 37 LED diód nad klaviatúrou.
LED diódy klaviatúry vám pomôžu skontrolovať stav nôt, ktoré hráte na klaviatúre, a tých, ktoré 
práve prehráva sekvencer a arpeggiátor. Budú vám nápomocné aj pri úprave nôt akordu v akordic-
kom móde alebo pri vytváraní patternu arpegia. Dve LED diódy na okrajoch klaviatúry vás informujú 
o tom, že mimo jej hraníc prebieha aktivita (prehrávanie nôt).
Čo sa ešte zmenilo? Možnosť Tempo je prepracovanejšia; rýchlosť Tempa je teraz možné nastaviť 
v krokoch po 0,01 BPM. Nastavení swingu je menej, ale zmenili sa tak, aby boli hudobne relevant-
nejšie.

  1.2.1. Sekvencer a arpegiátor

Kombinácia Shift + kláves prepne sekvencer do režimu Mono: ak bola vaša sekvencia polyfónna, 
bude sa prehrávať iba najnižší tón v akorde.
Na KeyStepe 37 je jednoduchý spôsob nastavenia dĺžky sekvencie; stačí podržať tlačidlo Record  
a ťuknúť na jeden z prvých 16 klávesov pre definovanie dĺžky. Opakovaným stlačením klávesu, 
pričom stále držíte tlačidlo Record, sa jeho číslo pridá k dĺžke sekvencie.
Okrem toho má sekvencer režim overdub, ktorý možno aktivovať pomocou funkcie Shift. Keď je 
zapnutý, k existujúcej sekvencii sa pridajú nové noty.

1. ÚVOD A PREHĽAD
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Dva nové režimy Arpeggio nahrádzajú staré režimy Up x2 a Down x2, sú to Walk a Pattern. V režime 
Walk sekvencer digitálne “hádže kockou”, aby sa rozhodol, či na konci každého kroku pôjde dopredu 
alebo dozadu: je 50 % šanca, že zahrá ďalší krok, 25 % šanca, že zahrá aktuálny krok a 25 % šanca, 
že zahrá predchádzajúci krok.
V režime Pattern arpegio pri každom stlačení klávesu náhodne vytvorí opakovaný pattern až 64 nôt. 
Dĺžku patternu môžete zmeniť rovnakým spôsobom ako dĺžku sekvencie, a to podržaním tlačidla 
Record a stlačením jedného z prvých 16 klávesov.

  1.2.2. Stupnica a základná nota

Nová možnosť Scale (Stupnica) umožňuje prehrávať noty existujúcej sekvencie v jednej z piatich 
rôznych stupníc: chromatická, durová, molová, bluesová a užívateľská.
Funkcia scale root umožňuje definovať novú základnú notu pre každú z týchto stupníc. Ako použí-
vateľ môžete vytvoriť a vyvolať piatu stupnicu.

  1.2.3. Akordická / CC časť

Napravo od transportných tlačidiel nájdete časť Chord/CC so stavovým displejom, LED farebne pod- 
svieteným tlačidlom a štyrmi 270° knobmi.
Tlačidlo Chord v časti Chord / CC umožňuje vytvoriť akord, ktorý sa prehrá po stlačení jedného 
klávesu. Režim Chord na KeyStepe 37 je flexibilnejší ako na KeyStepe; pomocou štyroch knobov 
môžete vytvárať rôzne typy akordov a patterny vybrnkávania.
Prvým zo silnej štvorky je knob Type. Jeho otáčaním môžete cyklicky prechádzať zoznamom 11 
preddefinovaných akordov. Dvanásta položka je vaša: môžete si do nej uložiť svoj vlastný magický 
akord.
Druhým je knob Notes. Môžete poskladať obrovský akord s ôsmimi notami a knob Notes vám 
umožní ovládať, koľko nôt akordu bude znieť.
Ovládač Vel>Notes umožňuje ovládať, koľko tónov akordu bude znieť podľa dynamiky! Funguje  
v tandeme s knobom Notes: počet nôt, ktoré zaznejú, závisí od rýchlosti úderu, ktorú ste naprogra- 
movali alebo nahrali v kroku, alebo zahrali na klaviatúre. Pri hraní s nízkou dynamikou zaznejú iba 
základné a najnižšie tóny akordu. Pri zvýšenej dynamike bude znieť viac nôt.
Pomocou knobu Strum rozložíte noty generovaného akordu v čase. V strednej polohe budú znieť  
všetky tóny akordu súčasne. Pri otáčaní knobu v smere hodinových ručičiek zaznejú najprv najnižšie 
tóny akordu a vyššie tóny akordu sa oneskoria. Otáčanie knobu proti smeru hodinových ručičiek 
bude mať opačný účinok: najvyššie tóny v akorde budú znieť ako prvé. Ovládač má štyri zóny:  
v horných dvoch zónach je rýchlosť brnkania definovaná v absolútnom čase v milisekundách.  
V spodných dvoch zónach je rozklad kvantizovaný podľa aktuálneho tempa. Podrobnejšie informá-
cie nájdete v kapitole 2.1.5. Výber typu vybrnkávania.
Tlačidlo Chord nadobúda úplne inú úlohu, keď ho stlačíte a zároveň držíte stlačené tlačidlo Shift. 
Zmení štyri knoby na CC kontroléry, ktorými môžete ovládať parametre na externých zariadeniach. 
Štyri banky môžu obsahovať celkovo 16 CC kódov.

  1.2.4. Zadný panel

Zadný panel KeyStepu 37 je takmer identický s panelom KeyStepu s jednou výnimkou: vstup Micro- 
USB bol nahradený štandardným USB konektorom typu B.
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1.3. Prehľad

  1.3.1. Prepojenia

KeyStep 37 je možné prepojiť niekoľkými spôsobmi s inými typmi zariadení, od vintage až po mo-
derné. Nižšie sú uvedené príklady možných prepojení:

       1.3.1.1. ...s počítačom

KeyStep 37 je USB class-compliant kontrolér, teda na jeho najzákladnejšej úrovni môže byť pripojený 
k akémukoľvek počítaču s USB portom a používaný ako vstupné zariadenie pre viaceré aplikácie. 
Priložený softvér MIDI Control Center vám umožňuje zvoliť, aké MIDI správy budú vysielané modu-
lačným pásikom a pedálom, a tiež vám dovoľuje špecifikovať globálne parametre pre KeyStep 37.

Ale KeyStep 37 môže byť použitý aj bez pripojeného počítača! V tomto prípade jednoducho použite 
na jeho napájanie 12 V 1.5 A napájací adaptér s plusom v strede (nie je súčasťou balenia), alebo  
štandardnú USB nabíjačku pre mobilné telefóny. Potom pripojte čokoľvek iné, tak ako ukazuje 
nasledujúci diagram.

       1.3.1.2. ...s externými zariadeniami

Ako môžete vidieť, KeyStep 37 sa môže stať centrom úžasných systémov.

  1.3.2. CV/Mod/Gate

KeyStep 37 bude posielať riadiace napätie do zariadení, ktoré nemajú MIDI, prostredníctvom konek-
torov Pitch, Mod a Gate. Môže tiež posielať dáta do týchto zariadení z USB portu počítača alebo  
z externého MIDI zariadenia.



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 7

  1.3.3. MIDI zariadenia

Mnohé zariadenia strednej generácie majú MIDI konektory, ale nemajú konektory CV/Gate alebo 
USB porty. KeyStep 37 sa k nim môže pripojiť priamo a slúžiť aj ako USB MIDI prevodník.

  1.3.4. Synchronizačné zdroje/ciele

Vstupné a výstupné konektory Sync umožňujú KeyStepu 37 synchronizovať sa s množstvom 
rôznych typov časovania: jeden impulz na krok, dva impulzy na krok, 24 impulzov na štvrťovú notu 
(ppqn) a 48 ppqn. S týmito štyrmi možnosťami ste pripravení na pripojenie s takmer všetkými mys-
liteľnými hudobnými technológiami.
Konkrétne informácie o tom, aké káble použiť pre rôzne synchronizačné pripojenia a formáty, náj-
dete v časti 5.2.2.

1.4. Predný panel

1. Sekcia Sekvencera / Arpegiátora
2. Tap Tempo / Rest / Tie
3. Sekcia Transport
4. Hold / Chord (so Shift)
5. Tlačidlo Shift
6. Oct - / Transpose (so Shift)
7. Oct + / Kbd Play (so Shift)
8. Pásik Pitch Touch
9. Pásik Mod Touch
10. Chord/CC Bank (so Shift)
11. Knoby Chord/CC
12. Funkcie klaviatúry (so Shift)



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 8

  1.4.1. Sekvencer/Arpegiátor

KeyStep 37 má sekvencer a arpeggiátor. Môžete zaznamenať osem rôznych sekvencií, každú až so 
64 krokmi. Arpegiátor generuje noty na základe stlačených klávesov a prehráva ich podľa nastave-
nia Arp Mode.

Sekvencer a arpegiátor majú jedinečné funkcie, preto si nezabudnite prečítať kapitoly 3 a 4, aby ste 
sa dozvedeli viac.

       1.4.1.1. Prepínač Seq/Arp

Keď je tento prepínač nastavený na Seq, je možné prehrávať alebo nahrávať sekvencie. Ovláda-
cie prvky v tejto časti vyberajú, ktorá sekvencia je aktívna, a časové zadelenie, v ktorom sa bude 
prehrávať.
Keď je prepínač nastavený na Arp, ovládacie prvky vyberajú pattern a časové zadelenie pre arpe- 
giátor.

       1.4.1.2. Enkodér Seq/Arp Mode

Funkcia enkodéra Seq / Arp Mode sa mení v závislosti od zvoleného režimu. V režime sekvencera 
sa ním vyberá, ktorá z ôsmich sekvencií je aktívna. V režime arpegiátora vyberá, ktorý pattern sa 
použije na prehrávanie nôt, ktoré držíte na klaviatúre.
Úplné vysvetlenie týchto funkcií nájdete v kapitole 4 a v kapitole 8.

       1.4.1.3. Časové zadelenie

Ovládač Div umožňuje meniť rytmický vzťah sekvencie vzhľadom na tempo: štvrťové noty (jeden 
krok na takt), osminové noty (dva kroky na takt) atď. K dispozícii sú aj hodnoty triol (1/4T, 1/8T atď.).

Ak podržíte tlačidlo Shift a potom otočíte knobom Div, časové zadelenie sa nezmení okamžite, ale až 
po uvoľnení tlačidla Shift. To umožňuje jemnejšie prechody medzi rôznymi časovými zadeleniami.

Sekvencer/arpegiátor sa nespustí, ak sú prepínače synchronizácie nastavené na inú hodnotu ako 
Internal a nie je prítomné žiadne externé časovanie.
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       1.4.1.4. Rate

Pomocou knobu Rate môžete ovládať tempo sekvencie alebo arpegia. Môžete použiť aj tlačidlo Tap. 
Tempo je možné nastaviť v rozmedzí 30 - 240 bpm (úderov za minútu). Ak potrebujete jemnejšie 
ovládanie, podržte Shift: na displeji sa zobrazí desatinná časť aktuálneho BPM. Po určitom čase 
nečinnosti sa na displeji opäť zobrazí BPM.
MIDI Control Center umožňuje zvoliť spôsob reakcie knobu Rate, buď okamžite (režim Jump), po 
prechode cez aktuálnu hodnotu (režim Pick-up), alebo postupne, dosahujúc aktuálnu hodnotu pri 
otáčaní ovládača (režim Scale). Informácie o MIDI Control Centre nájdete v kapitole 8.

  1.4.2. Tap Tempo/Rest/Tie

Tlačidlo Tap umožňuje nastaviť tempo aktívnej sekvencie alebo arpeggia “za behu”. Stačí naň ťukať 
v rytme hudby. Počet ťuknutí, ktorý je potrebný na nastavenie tempa, môžete definovať v MIDI 
Control Centre.

Toto tlačidlo sa používa aj na zadávanie medzier alebo na spojenie dvoch nôt pri vytváraní sekven-
cie. Informácie o tom nájdete v kapitole 3.

  1.4.3. Sekcia Transportu

Tlačidlá Transport ovládajú sekvencer, arpegiátor a externé MIDI zariadenia pomocou protokolu 
MIDI Machine Control (MMC). Môžu však posielať aj iné MIDI správy, ak vaša DAW nereaguje na 
príkazy MMC. Na vykonanie zmien použite MIDI Control Centrum.

V režime sekvencera sú aktívne všetky tri tlačidlá, zatiaľ čo pri arpegiátore sa používajú iba tlačidlá 
Play/Pause a Stop.
Každé tlačidlo má pri vytváraní sekvencie sekundárnu funkciu (Append, Clear Last a Restart). Tieto 
funkcie budú podrobne popísané v časti 3.2.

       1.4.3.1. All Notes Off

Tlačidlo Stop má ďalšiu funkciu. Ak vám z nejakého dôvodu ostane visieť nota, stačí trikrát za sebou 
rýchlo stlačiť tlačidlo Stop. KeyStep 37 potom odošle cez MIDI príkaz na vypnutie všetkých nôt - All 
Notes Off.
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  1.4.4. LED displej, tlačidlo Chord a knoby

Štyri knoby majú dve funkcie: umožňujú vytvárať akordy a vzory vybrnkávania v rôznych formách 
a slúžia ako ovládače banky a CC.
LED displej zobrazuje údaje, ktoré volíte pomocou knobov, a tlačidlo Chord umožňuje prístup k funk-
ciám Chord aj CC.

  1.4.5. Tlačidlo Hold/Chord

Tlačidlo Hold umožňuje arpegiátoru pokračovať v prehrávaní aj po tom, ako dáte prsty preč z klá-
vesov. Existuje však aj iný spôsob jeho využitia: keď je režim Hold aktívny, môžete do arpegia 
pridávať noty dovtedy, kým budete držať stlačený aspoň jeden kláves.

Viac informácií o režime Chord a arpegiátore nájdete v kapitole 3 a v kapitole 5.

  1.4.6. Tlačidlo Shift

Tlačidlo Shift umožňuje prístup k sekundárnym funkciám, ako je režim Chord, prístup k bankám 
CC a nastaveniam MIDI kanálov pre klaviatúru. Taktiež sa dá použiť na úpravu pocitu sekvencie “za 
behu” zmenou nastavení Swing a Gate time. Všetky tieto funkcie zahŕňajú podržanie tlačidla Shift  
a stlačenie iného tlačidla alebo klávesu.

Kompletnú tabuľku funkcií so Shift nájdete v časti 2.6.6.
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  1.4.7. Oct -/+, Transpose, Kbd Play

Tlačidlá Oct -/+ slúžia na rýchly posun klaviatúry v rozsahu oktáv. Čím ďalej sa posuniete od stredu, 
tým rýchlejšie blikajú. Maximálna transpozícia je +/-4 oktávy. Stlačením oboch tlačidiel súčasne 
vrátite klaviatúru na jej pôvodnú oktávu.
Pri stlačení tlačidla Oct+ alebo Oct- počas spusteného arpegia sa pridané noty pridajú vo vyšších 
alebo nižších oktávach v závislosti od stlačeného tlačidla Oct.

Modré písmená pod tlačidlami vám napovedajú, že tlačidlá Shift a Oct-/Oct+ sa používajú spoločne 
na zmenu spôsobu správania sa klaviatúry počas behu sekvencie:
Shift + Oct Minus -> režim Transpose: klávesy budú transponovať sekvenciu počas jej behu.
Shift + Oct Plus -> režim Kbd Play: Klávesy dokážu hrať nezávisle popri časti, ktorú prehráva  
sekvencer. Pre režim Kbd Play je možné určiť samostatný MIDI kanál.

Viac o týchto funkciách v časti 2.2.2.

       1.4.7.1. Továrenský reset

Tlačidlá Octave sa používajú aj na resetovanie KeyStepu 37 späť na výrobné špecifikácie. Ak to 
chcete urobiť:

• Vypnite KeyStep 37
• Stlačte tlačidlá Oct- a Oct+ a podržte ich stlačené
• Zapnite KeyStep 37 a sledujte, ako sa na displeji zobrazuje “rST”.

  1.4.8. Dotykové pásiky Pitch & Mod

Tieto inovatívne ovládacie prvky nahrádzajú štandardné “kolieska” na tradičných ovládačoch.

Režimy Transpose a Kbd Play sa navzájom vylučujú. Stlačením tlačidla Shift sa rozsvieti tlačidlo Oct 
Minus alebo Oct Plus, ktoré indikuje, ktorý z týchto dvoch režimov je aktívny.
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1.5. Zadný panel

  1.5.1. USB/napájanie

Tento konektor zabezpečuje napájanie a dátové pripojenie k počítaču. Možno ho použiť aj so štan- 
dardnou USB nabíjačkou mobilného telefónu, čo umožňuje hrať na KeyStep 37 aj bez prítomnosti 
počítača.

  1.5.2. Napájanie 12 V (s voliteľným adaptérom)

KeyStep 37 možno používať ako samostatné zariadenie bez počítača. Stačí ku KeyStep 37 pripojiť 
voliteľný napájací adaptér (12 V DC, 1,5 A, plus v strede).

  1.5.3. Výstupy Pitch/Gate/Mod

Zvyčajne sa používajú na posielanie elektrických signálov do externého zariadenia, ako sú napríklad 
populárne analógové syntetizátory Arturia (MiniBrute/SE, MicroBrute/SE, MatrixBrute) alebo do mo- 
dulárneho analógového syntetizátora.
Výstup Pitch sa často označuje ako Control Voltage alebo CV. Výstup Gate sa niekedy označuje 
ako Trigger. Výstup Mod je druhým typom výstupu Control Voltage, ktorý môže byť smerovaný do 
ľubovoľného počtu cieľov na prijímacom zariadení.
MIDI Control Center umožňuje konfigurovať typ elektrických signálov vysielaných jednotlivými 
výstupmi. Informácie o podporovaných typoch signálov nájdete v časti 6.3.

  1.5.4. Vstup pre Sustain pedál

K tomuto vstupu pripojte momentový nožný spínač (voliteľný). Najlepšie je pripojiť pedál pred zap-
nutím KeyStepu 37, aby mohol snímať polaritu pedála. Pri prvom pripojení sa uistite, že máte nohu 
mimo pedála, inak by mohol fungovať opačne. Ak sa tak stane, vypnite KeyStep 37, pripojte sustain 
pedál a KeyStep 37 opäť zapnite.

Ak vaše mobilné zariadenie nedodáva dostatok energie, budete musieť pripojiť napájací adaptér, ako 
je popísané vyššie (nie je súčasťou balenia).



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 13

  1.5.5. Vstup/výstup Sync

Tieto konektory umožňujú KeyStep 37 prepojiť s technológiou pred MIDI, ktorá bola schopná syn-
chronizácie, napríklad s prvými bicími automatmi. Informácie o typoch synchronizačných signálov, 
ktoré dokáže KeyStep 37 odosielať a prijímať, nájdete v časti 5.2.1.

  1.5.6. Vstup/výstup MIDI

Pripojte štandardné MIDI káble a KeyStep 37 môže posielať MIDI dáta do externých zariadení kom-
patibilných s MIDI. Do týchto zariadení bude posielať MIDI dáta aj z vášho počítača.
Okrem údajov o MIDI notách z klávesov môže KeyStep 37 odosielať a prijímať MIDI synchronizáciu. 
Niektoré ovládacie prvky KeyStepu 37 je tiež možné pomocou MIDI Control Centra nakonfigurovať 
tak, aby odosielali špecifické MIDI dáta.

  1.5.7. Prepínače voľby synchronizačného zdroja

K dispozícii sú štyri možnosti synchronizácie, ktoré sú prístupné na zadnom paneli. Pomocou 
malých posuvných prepínačov, ako je znázornené na obrázku, vyberte požadovanú možnosť.

Popis rôznych synchronizačných nastavení nájdete v kapitole 5.

  1.5.8. Kensington lock port

KeyStep 37 je ľahko prenosný a mal by sa prenášať len tam, kam chcete. Preto sme na pravý okraj 
zadného panela umiestnili slot na zámok Kensington, aby ste ho mohli upevniť na povrch podľa 
vlastného výberu.

Na tomto obrázku sú obidva spínače dole. Zodpovedá to synchronizačnej voľbe Internal.



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 14

Tabuľku všetkých funkcií so Shift nájdete na konci tejto kapitoly.

2.1. Akordický mód

V akordickom móde (Chord) vezme KeyStep 37 jednu notu a vytvorí z nej akord. Urobí tak s každou 
notou, či už je táto nota súčasťou sekvencie alebo arpegia, či je hraná v režime klaviatúry, na ex-
ternej klaviatúre alebo posielate do KeyStepu 37 noty z DAW! V nasledujúcom odseku sa pozrieme 
na rôzne spôsoby aktivácie akordického módu a na možnosti, ktoré máte pri vytváraní akordových 
foriem a vybrnkávaných patternov.

  2.1.1. Aktivácia akordického módu

Po zapnutí svieti tlačidlo Chord tlmenou oranžovou farbou: režim Chord je vypnutý.
Ak chcete aktivovať režim Chord, podržte tlačidlo Shift a stlačte tlačidlo Hold. Tlačidlo Chord sa roz- 
svieti jasne oranžovou farbou a tlačidlo Hold začne blikať. Ak chcete režim Chord vypnúť, znova 
stlačte tlačidlá Shift + Hold.
Druhým spôsobom aktivácie režimu Chord je otáčanie knobu Type. Ide o rýchly spôsob prístupu  
k akordickému módu, keď tlačidlo Chord svieti oranžovou farbou. Ak chcete režim Chord vypnúť, 
stlačte Shift + Hold.
Tretím spôsobom aktivácie režimu Chord je podržať tlačidlo Chord a zahrať akord na klaviatúre. 
Tým sa KeyStep 37 okamžite prepne do režimu User Chord Mode. V tomto režime sa akord generuje 
na základe zadaných nôt. Tonalitu generovaných akordov môžete meniť pomocou voľby stupnice.
Tlačidlo Chord funguje ako prepínač medzi režimom Chord a režimom CC; stlačením tlačidla Chord 
počas akordického módu sa KeyStep 37 prepne do režimu CC: knoby vám teraz umožnia posielať 
dáta CC. Druhým stlačením sa jeho farba zmení späť na oranžovú a funkcia knobov sa vráti na 
editáciu akordov.
Poznámka: stlačením tlačidla Chord sa zmení iba funkcia knobov. Ak chcete režim Chord zapnúť 
alebo vypnúť, musíte použiť tlačidlá Shift + Hold.

2. FUNKCIE SO SHIFT
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  2.1.2. Hranie jednotlivých nôt

Najprv sa pozrieme na to, ako sa tvoria akordy v klávesovom režime. V tomto režime KeyStep 37 
vezme notu, ktorú hráte ako koreňovú notu, a pridá noty typu akordu, ktorý ste vybrali pomocou 
knobu Type.

Ak ste napríklad ako typ vybrali Oct a na klaviatúre zahráte C, generátor akordov pridá “C” jednu ok-
távu nad ňu, dve oktávy nad ňu a tri oktávy nad ňu. Otočený úplne proti smeru hodinových ručičiek 
je knob Type vypnutý. Ak chcete počuť celý rad tónov, ktoré sa pridávajú v režime akordov, nas-
tavte knob Notes úplne v smere hodinových ručičiek, knob Vel>Notes úplne proti smeru hodinových 
ručičiek a knob Strum na hodnotu 64.

Nastavte knob Type na USr a zahrajte jednu notu na klaviatúre. Pomalým otáčaním tohto knobu  
v smere hodinových ručičiek odhalíte dvanásť možností akordov. Vždy, keď sa na LED displeji obja-
ví nový akord, budete počuť opakovanie noty. Akordy, ktoré budete počuť, sú nasledovné:
USr, Oct (oktáva), 5th (kvinta), sus(pended), min (mol), m7 (mol 7), m9 (mol 9), m11 (mol 11), M (dur), 
M7 (dur 7), M9 (dur 9) a M11 (dur 11).
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  2.1.3. Nastavenie rozpätia akordov pomocou nôt

Knob Notes nastavuje počet nôt v akorde, od 2 do 16. Vezme koreňovú notu, ktorú hráte na klaviatúre, 
a pridá noty v aktuálne zvolenom type akordu, maximálne v rozsahu 4 oktáv. Noty akordu pridané  
v prvých dvoch oktávach sa opakujú vo vyšších oktávach. Pri úplnom otočení proti smeru hodino- 
vých ručičiek sa zahrajú len dve noty: koreňová nota a druhá nota aktuálne zvoleného typu akordu. 
Otáčaním knobu Notes v smere hodinových ručičiek sa pridávajú ďalšie noty, až sa v polohe úplne 
v smere hodinových ručičiek akord rozšíri na 16 nôt. Číslo na displeji bude ukazovať, koľko nôt je 
aktuálne pridaných ku koreňovej note.

Ak ste napríklad nastavili typ akordu na “-”, čo je skratka pre mol, a zahráte na klaviatúre “C3”, gene-
rátor akordov k nemu pridá Eb3 a G3, a tieto tóny zopakuje v oktávach nad ním, pričom pridá C4, 
Eb4, G4, C5, Eb5, G5, C6, Eb6, G6, C7, Eb7 a G7.
Poznámka: Pri výbere typu oktávy je možné pridať maximálne tri noty.
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  2.1.4. Nastavenie pomeru dynamiky k počtu nôt

Keď stlačíte kláves na klaviatúre, KeyStep 37 zachytí rýchlosť a silu stlačenia klávesu, a uloží ju do 
rozsahu hodnôt od 1 do 127. Táto hodnota (nazývaná velocity) sa potom môže použiť na ovládanie 
parametrov na externých syntetizátoroch.

KeyStep 37 používa túto hodnotu rýchlosti jedinečným spôsobom: je aplikovaná na rozpätie nôt! 
Rozsah, v akom bude Velocity ovplyvňovať rozpätie nôt, možno nastaviť od 0 % do 100 %.
S ovládačom Vel>Notes nastaveným na:

• minimum (0 %) zaznejú všetky noty bez ohľadu na rýchlosť hrania na klaviatúre
• strednú (50 %), pri hre nízkou rýchlosťou zaznie približne polovica nôt a pri hre plnou rýchlosťou 

zaznejú všetky noty
• maximálnu (99 %) pri hre nízkou rýchlosťou zaznie iba koreňová nota a pri hre maximálnou 

rýchlosťou zaznejú všetky noty

Počet nôt 
H
o
d
n
o
t
a

v
e
l
o
c
i
t
y
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  2.1.5. Výber typu vybrnkávania

Knob Strum napodobňuje efekt brnkania na gitaru. Keď budete trsátkom alebo prstom prechádzať 
po strunách jednosmerne od nízkych po vysoké, struny budú znieť s pevným oneskorením. Naj-
skôr zaznie najnižšia, 6. struna, potom 5. až 1. struna. Keď brnkáte rýchlejšie, čas medzi tónmi sa 
skracuje.

Knob Strum môže napodobňovať prechod po strunách zdola nadol, pri ktorých najprv zaznejú naj-
nižšie tóny akordu (otočením knobu doprava z neutrálnej polohy), aj struny prechádzané zhora, pri 
ktorých najprv zaznejú najvyššie tóny (otočením knobu doľava pred neutrálnu polohu).

V neutrálnej polohe na dvanástich hodinách zaznejú všetky tóny súčasne. Pri otáčaní knobu dopra-
va sa k brnkaniu pridáva čoraz väčšie oneskorenie, až kým na troch hodinách brnknutie nedosiahne 
maximálne oneskorenie s hodnotou 50. Pri otáčaní knobu nad hodnotu “50” sa rýchlosť brnkania 
stáva závislou od tempa. Ak chcete dosiahnuť čo najpomalšie možné brnkanie, nastavte rýchlosť 
tempa na 30 (minimálna rýchlosť) a oneskorenie brnkania na maximum (4).

Po otočení knobu doľava od jeho stredovej polohy sa akord zahrá ako strunový úder smerom nahor.  
K vybrnkávaniu sa pridáva čoraz väčšie oneskorenie, až kým na 9. hodine vybrnkávanie nedosiah- 
ne svoje maximálne oneskorenie s hodnotou -50. Pri otáčaní knobu nad hodnotu “-50” sa rýchlosť 
brnkania opäť stáva závislou od tempa. Ak chcete dosiahnuť čo najpomalšie brnkanie, nastavte 
rýchlosť tempa na 30 (minimálna rýchlosť) a oneskorenie brnkania na maximum (-4).

V najnižších kvadrantoch (s hodnotami väčšími ako 50 a -50) je vzdialenosť medzi notami kvan-
tizovaná na nasledujúce hodnoty: 1/64, 1/32t, 1/64d, 1/32, 1/16t, 1/32d, 1/16, 1/8t, 1/ 16d, 1/8, 1/4t, 1/8d, 
1/4. Vo vyššie uvedenom riadku sú hodnoty s pripojeným “d” hodnoty nôt s bodkou; nota s bodkou 
je 1,5-násobok hodnoty základnej noty. Ak má nota 1/4 trvanie 1 sekundu, bodkovaná 1/4 bude mať 
dĺžku 1,5 sekundy. Hodnoty, ku ktorým je pripojené písmeno “t”, sú triolové hodnoty; triolová štvrťová 
nota má 2/3 dĺžky štvrťovej noty.
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  2.1.6. Sekvencie a arpegiá

Pri prehrávaní sekvencie je možné vybrnkávať noty v sekvencii. Stačí aktivovať režim akordov a bu- 
dete počuť, ako sa jednotlivé noty sekvencie rozšíria na vybrnkávané akordy. Keď sa tóny v sek-
vencii prekrývajú, generátor akordov sa znovu spustí, keď sa objaví nová neviazaná nota. Skutočné 
noty, ktoré budete počuť, budú závisieť od aktuálneho nastavenia knobov Chord a aktuálnej stup-
nice.

Je tu ešte jedna vec, ktorú stojí za to vedieť: keď sa sekvencia prehráva s aktívnym režimom akor-
dov a vy hráte na klaviatúre, noty sekvencie budú akordované, ale noty, ktoré hráte na klaviatúre, 
nebudú. Keď sekvenciu zastavíte, KeyStep 37 sa prepne z akordovania nôt sekvenceru na akordo-
vanie nôt, ktoré hráte na klaviatúre.

LED diódy nad klaviatúrou vám pomôžu rozlíšiť noty hrané sekvencerom (zelená) od nôt hraných 
na klaviatúre (žltá).

V režime Arpeggio sa každá nota, ktorú zahráte, stane koreňom, ku ktorému bude generátor akor-
dov pridávať svoje noty. Vďaka tomu sa oplatí vyskúšať rôzne vzory arpegia a počuť ich vplyv na 
generovanie akordov.

2.2. Transpose / Kbd Play v móde Sekvencera

Tieto dva režimy sa navzájom vylučujú, preto sa v tejto časti budeme venovať obom. Z jedného 
režimu na druhý môžete prepínať podržaním tlačidla Shift a stlačením príslušného tlačidla ok-
távového posunu (Oct- alebo Oct+).

  2.2.1. Transpozícia

Ak chcete aktivovať režim Transpose, podržte tlačidlo Shift a stlačte tlačidlo Oct-. Tlačidlo Oct- sa 
rozsvieti a tlačidlo Kbd Play stmavne. Keď je tento režim aktívny, môžete pomocou tlačidiel tran-
sponovať sekvenciu počas jej behu.

MIDI Control Center vám umožňuje určiť, či sa transpozícia po uvoľnení klávesu zafixuje alebo vráti 
na stred. Podrobnosti nájdete v kapitole 8.

Poznámka: Aktuálna pozícia transpozície svieti bielo.

Poznámka: Sekvencie je možné transponovať externe privádzaním nôt KeyStepu 37 na transpozičný 
kanál prostredníctvom MIDl. Vyberte kanál, ktorý bude fungovať ako transpozičný kanál v MCC.  
V predvolenom nastavení bude KeyStep 37 používať na externú transpozíciu kanál 16.
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  2.2.2. Hranie na klaviatúre (Kbd Play)

Ak chcete aktivovať režim Kbd Play, podržte tlačidlo Shift a stlačte tlačidlo Oct+. Tlačidlo Oct+ sa 
rozsvieti a tlačidlo Transpose stmavne. Keď je tento režim aktívny, klaviatúru možno použiť na 
hranie nôt cez spustenú sekvenciu, a to buď na tom istom zariadení, alebo na externom zariadení.

Pre režim Kbd Play môžete určiť samostatný MIDI kanál, takže klávesy budú hrať na jednom MIDI 
kanáli a sekvencia bude hrať na inom. Toto je možné vykonať z predného panela:

• Podržte súčasne tlačidlá Shift a Oct+.
• Vyberte číslo v rozsahu 1 až 16 pomocou jedného z klávesov Keyboard MIDI CH.

Ľahko tak zistíte, ktoré noty hrá sekvencia a ktoré klaviatúra. Noty, ktoré sú súčasťou prehrávanej 
sekvencie, sa rozsvietia na zeleno. Noty hrané na klaviatúre sa rozsvietia žlto. Aktuálna pozícia 
transpozície sa rozsvieti na bielo.

2.3. Skokový výber: Seq / Arp

Je možné prepínať medzi nesusediacimi sekvenciami alebo vzormi arpegia bez spustenia prie-
bežných výberov. Inými slovami, ak sa prehráva sekvencia 1 a chcete plynule prejsť do sekvencie 3, 
môžete preskočiť cez sekvenciu 2 bez jej prehrávania.

Tu je uvedený postup:

• Podržte tlačidlo Shift
• Otáčajte knobom Seq/Arp Mode, kým nedosiahnete požadovanú sekvenciu.
• Keď ste pripravení, uvoľnite tlačidlo Shift a spustí sa nová sekvencia.

V MIDI Control Centre sa nachádza parameter, ktorý riadi, či sa nová sekvencia spustí okamžite, 
alebo až na konci predchádzajúcej sekvencie. Všetky podrobnosti nájdete v kapitole 8.
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2.4. Skokový výber: Time Division

KeyStep 37 dokáže preskočiť jednu alebo viac hodnôt Time Division bez toho, aby ovplyvnili rytmus 
sekvencie alebo arpegia. Ak teda chcete na niekoľko taktov prepnúť Time Div z 1/4 na 1/16 bez toho, 
aby ste počuli hodnotu 1/8, existuje spôsob, ako to urobiť.

• Podržte tlačidlo Shift
• Otáčajte knobom Time Div, kým nedosiahnete požadovanú sekvenciu.
• Uvoľnite tlačidlo Shift a prejaví sa nové časové zadelenie.

2.5. Reštart Seq / Arp od začiatku

V rámci spontánneho hrania je možné manuálne zopakovať prvú polovicu sekvencie alebo arpegia, 
prípadne niekoľkokrát zopakovať prvých niekoľko tónov atď.

Ak chcete sekvenciu alebo vzor arpegia znovu spustiť od začiatku, podržte tlačidlo Shift a stlačte 
tlačidlo Play/Pause.

Funkciami so Shift používanými pri vytváraní sekvencií sa budeme zaoberať v nasledujúcej kapitole.
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2.6. Funkcie klaviatúry so Shift

Nad klaviatúrou nájdete názvy piatich funkcií so Shift:

• MIDI kanál klaviatúry
• Gate
• Swing
• Sequence
• Scale

Keď držíte Shift, aktuálne aktívne funkcie so Shift sa rozsvietia na modro.

V nasledujúcich niekoľkých odsekoch sa pozrieme na to, ako tieto funkcie použiť.

  2.6.1. MIDI kanál klaviatúry

Nad klávesmi sú pod názvom “Keyboard MIDI CH” vytlačené čísla. Tieto čísla predstavujú 16 MIDI 
kanálov, ku ktorým možno klaviatúru priradiť. Ak chcete zmeniť nastavenie MIDI kanála, podržte 
tlačidlo Shift a stlačte kláves, ktorý zodpovedá požadovanému MIDI kanálu.

Keď sa zmení MIDI kanál, zmení sa aj MIDI kanál Kbd Play. Ak chcete vybrať nezávislý kanál pre 
režim Kbd Play, pozrite si časť 2.2.2.
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  2.6.2. Gate

Čas Gate noty Sekvencera/Arpegiátora je percentuálny podiel času, ktorý zostane “zapnutá” pred 
ďalšou notou, pričom 10 % je najkratší čas a 90 % je najdlhší čas. Podržte kláves Shift a stlačte 
príslušný kláves, aby ste uskutočnili výber.

Pri vytváraní sekvencie je tiež možné zadať hodnotu “Tie”, ktorá podrží notu do nasledujúceho kroku. 
Informácie nájdete v časti 3.2.1.2.

  2.6.3. Swing

Swing vnáša do aktívnej sekvencie alebo arpegia pocit “shuffle”. K dispozícii je 9 rôznych nastavení 
od Off (bez swingu alebo 50 %) až po rôzne stupne swingu (52 - 75 %). Pre výber, podržte tlačidlo 
Shift a stlačte príslušný kláves. Jednotlivé stupne sú: Off, 52, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 75.

Nastavenie Swing posúva časovanie noty v sekvencii tak, že prvá nota v páre je dlhšia a druhá 
kratšia. Za predpokladu, že časové delenie je nastavené na 1/8, stane sa toto:

• Pri nastavení Swing na Off (50 %) má každá nota rovnaký čas, čo je pocit rovnej 1/8 noty.
• Keď hodnota Swing prekročí 50 %, prvá 1/8 nota sa podrží dlhšie, a druhá sa zahrá neskôr  

a kratšie. Všimnete si, že sekvencia sa začne trocha “zaťažovať” a možno bude vášmu uchu 
znieť menej mechanicky.

• Maximálna hodnota nastavenia Swing je 75 %, vtedy 1/8 noty znejú skôr ako 1/16 notová 
figúra než ako “zaťažené” 1/8 noty.

Každá sekvencia môže mať vlastné nastavenie Gate. Režim Arp má nezávislé nastavenie Gate .

Každá sekvencia môže mať vlastné nastavenie Swing. Režim Arp má tiež nezávislé nastavenie Swing.
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  2.6.4. Sequence

       2.6.4.1. Mono

KeyStep 37 dokáže prehrávať sekvencie monofonicky, aj keď boli pôvodne nahrané polyfonicky.  
V režime Mono zaznie iba najnižšia nota v kroku. Všetky ostatné noty budú zamlčané.

Ak chcete aktivovať funkciu MONO, stlačte Shift + Mono. Ak chcete sekvenciu vrátiť do polyfonického 
režimu, stlačte opäť Shift + Mono.

V režime krokového záznamu sekvencer zaznamenáva v každom kroku iba jednu notu.
• Hranie Legato vyplní ďalší krok a vytvorí väzbu medzi dvoma notami.

V režime Real-Time Recording (záznam v reálnom čase) sekvencer zaznamenáva v každom kroku 
iba jednu notu; zaznamenáva sa iba posledná hraná nota.
• Pri prehrávaní sekvencie nahranej v režime poly bude počuť iba poslednú nahranú notu  

v kroku.

Poznámka: Ak bola sekvencia zaznamenaná v režime Poly, nastavenie na Mono iba upraví 
prehrávanie, nevymaže žiadne noty.

       2.6.4.2. Overdub

Vedľa klávesu Mono Sequence nájdete kláves Overdub. Ak chcete aktivovať funkciu Overdub, stlačte 
Shift + Overdub. Ide o prepínaciu funkciu. Opätovným stlačením tlačidla Shift + Overdub režim 
Overdub deaktivujete.

Keď je funkcia Overdub aktívna, noty, ktoré hráte/nahrávate, sa pridajú k notám aktuálne uloženým 
v kroku. Funkcia Overdub je aktívna len v režime nahrávania v reálnom čase.

Keď je aktívny Overdub a v režime nahrávania v reálnom čase hráte dlhé noty nad existujúcimi 
krokmi, aktuálne noty v kroku sú nastavené na Tie.

Pri prehrávaní krátkych nôt nad existujúcou sekvenciou zostáva stav Tie krokov nezmenený.
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  2.6.5. Stupnice

Stupnice vyjadrujú emócie v hudbe. Jedna melodická linka môže vyvolať mnoho emócií, ale keď  
k nej pridáte akordické tóny zo stupnice, pocit bude oveľa silnejší. Keď pridáte tóny durovej stupnice, 
výsledok bude znieť silno a veselo, zatiaľ čo pridaním tónov molovej stupnice môže tá istá melo- 
dická línia pôsobiť smutne. Aspoň taká môže byť vaša reakcia, ak ste sa narodili v kultúre, v ktorej 
dominuje západná hudba. V iných kultúrach môže byť reakcia na durové a molové stupnice odlišná.

Štandardná (chromatická) stupnica sa skladá z dvanástich tónov: C-C#-D-D#-E-F-F#-G-G#-A-A#-B. 
Každá stupnica je výberom z týchto dvanástich tónov. Vynechaním určitých tónov každá stupnica 
vyvoláva veľmi špecifický emocionálny účinok.

Najrozšírenejšou stupnicou v západnej hudbe je C dur alebo jónska stupnica: zahrajte biele klávesy 
na klavíri stúpajúc od C po C’ a to, čo počujete, je stupnica C dur. Z dvanástich tónov chromatickej 
stupnice používa C dur: C D E F G A B (C’). Vynechaním niektorých tónov vznikajú medzery. Niektoré  
z týchto medzier, ktoré sa v hudobnej terminológii nazývajú intervaly, sú celotónové medzery; ostatné 
sú poltónové medzery. Interval od C po D je celý tón (t); od E po F je poltón (p).

C dur má špecifickú sériu intervalov: tón, tón, poltón, tón, tón, tón, poltón. Tento postup je známy ako 
jónsky mód.

Ak však budete hrať na biele klávesy klaviatúry stúpajúc od D po D’, dostanete inú sériu intervalov: tón, 
poltón, tón, tón, tón, poltón, tón. Toto je známe ako dórsky mód.

Intervaly C dur

Intervaly C dur - koreň D
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Ak teraz začnete na C a zahráte stupnicu s použitím tejto novej série intervalov, zahráte dórsku 
stupnicu C.

Keď zahráte stupnicu len na bielych klávesoch, stúpajúc od 5. stupňa stupnice C dur, teda od G po 
G’, dostanete ďalšiu sériu intervalov: tón, tón, poltón, tón, tón, poltón, tón. Tento postup je známy ako 
mixolydický mód.
Vytváranie rôznych stupníc týmto spôsobom, z ktorých každá má svoj osobitný emocionálny pocit,  
je starý trik. Takto vytvorené stupnice sa niekedy označujú ako “cirkevné módy”, ktoré boli po 
stáročia zväčša nepoužívané, ale v 50. a 60. rokoch 20. storočia ich znovuobjavili jazzoví hudobníci. 
V súčasnosti sa v západnej hudbe bežne používajú.

       2.6.5.1. Výber stupníc

Ak v KeyStep 37 vyberiete stupnicu pomocou funkcie Shift + Scale, všetko - čo hráte na klaviatúre, 
bežiace arpegio, aktuálne vybraná sekvencia - sa bude hrať v tejto stupnici.
Možnosť Scale funguje ako filter, ktorý vyberá noty z chromatickej stupnice. Pre každú stupnicu je 
to iná sada nôt. V technickej terminológii kvantizuje predvolenú chromatickú stupnicu (C, Db, D, Eb, 
E, F, Gb, G, Ab, A, B, B) buď na:

• durovú stupnicu (C, D, E, F, G, A, B)
• molovú stupnicu (C, D, Eb, F, G, Ab, Bb)
• bluesovú stupnicu (C, Eb, F, Gb, G, Bb)

Ak chcete počuť (a vidieť) účinok výberu stupnice na KeyStep 37, zapnite ju a vyberte preset na 
externom syntetizátore s pomerne jednoduchým zvukom.

Stlačením tlačidla Shift + Scale/Major (kláves A4) vyberte durovú stupnicu. Keď teraz budete hrať na 
biele klávesy, budete počuť durovú stupnicu. Zvláštne je, že čierne klávesy tiež hrajú durovú stup-
nicu! Čierny kláves, ktorý normálne hrá C#, teraz hrá C natural. Všetky čierne klávesy sú “zbavené” 
svojej normálnej výšky a boli znížené o poltón, aby sa zmestili do stupnice C dur. Nech zahráte na 
klaviatúre akýkoľvek akord, vždy to bude akord durovej stupnice!

Poďme preskúmať tieto stupnice. Vyberte režim Arpeggiator a stlačením tlačidla Play aktivujte ar-
pegiátor a počnúc stupnicou C podržte prvý, tretí a piaty stupeň durovej stupnice; teraz hráte akord 
C dur. Stlačením Shift + klávesu Scale vyberte ďalšie stupnice. Pri výbere molovej stupnice alebo 
bluesovej stupnice budete počuť ako sa mení tretí stupeň.

Dórska stupnica C

Na zmenu výšky tónu arpegia môžete použiť aj pásik Pitchbend.

Šikovným trikom je začať arpegio alebo sekvenciu v určitej stupnici a potom vybrať inú stupnicu po-
mocou klávesovej voľby Shift + Scale. Budete počuť, ako vaše arpegio alebo sekvencia mení stupnicu 
za chodu. Ak ste v režime arpegia, stlačte tlačidlo Hold, aby ste mohli zdvihnúť prsty z klaviatúry, keď 
sa arpegio začne prehrávať.
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Keď je aktívny režim Scale, môže to mať zvláštny vplyv na vaše arpegio alebo sekvenciu: pretože 
všetky noty budú nútené hrať v aktuálne zvolenej stupnici, môžu sa vyskytovať duplicitné noty. Ak 
ste napríklad nastavili stupnicu C dur a podržíte E a Eb, pretože Eb je pre stupnicu C dur “cudzie”, 
arpegiátor bude hrať E dvakrát, čo spôsobí efekt zdvojenia.

       2.6.5.2. Zmena koreňovej noty stupnice

Pre durové, molové a bluesové stupnice môžete vybrať novú koreňovú notu stlačením Shift a po-
držaním klávesu Scale, a potom vybraním novej koreňovej noty v prvej oktáve klaviatúry. Pokiaľ 
budete držať stlačený kláves Scale, stlačením klávesu v prvej oktáve sa aktualizuje koreňová nota. 
Aktuálne aktívna koreňová nota sa zobrazí modro nepretržite svietiacou LED diódou.

Spustenie stupnice na inej note radikálne zmení náladu alebo pocit. Ak napríklad zahráme noty tvo-
riace stupnicu C dur nie od C po C’, ale od D po D’, intervaly teraz budú znieť v inom poradí.

• C dur začínajúca na C: tón, tón, poltón, tón, tón, tón, poltón (T-T-p-T-T-T-p).
• C dur začínajúci na D: tón, poltón, tón, tón, tón, poltón, tón (T-p-T-T-T-p-T = dórsky mód).

Keď vezmete túto druhú sériu intervalov a začnete napríklad na G ako koreňovom tóne, dostanete:

• G, A, Bb, C, D, E, F, G’ (tzv. dórske G)

Je to prastarý princíp, ktorý sa hojne používal v antickej hudbe a stredovekej cirkevnej hudbe. V 50. 
a 60. rokoch 20. storočia ho znovu objavili jazzoví hudobníci. A keď sa západný svet otvoril iným 
hudobným kultúram, najmä v 80. a 90. rokoch 20. storočia, hudobníci skúmali exoticky znejúce 
stupnice indických raga a arabských maqámov, ktoré mali stupnice úplne odlišné od štandardných 
durových a molových stupníc, ktoré sa po stáročia používali v západnej klasickej hudbe.

Zmena koreňového tónu je formou “inteligentnej” transpozície - inteligentnej preto, lebo intervalová 
štruktúra stupnice zostáva zachovaná. Na rozdiel od bežnej alebo “hlúpej” transpozície, pri ktorej sa 
jednoducho znížia alebo zvýšia všetky tóny o rovnaký interval.

       2.6.5.3. Užívateľské stupnice

KeyStep 37 sa dodáva s tromi preddefinovanými stupnicami, ale môžete si vytvoriť vlastné stupnice 
a uložiť ich ako User Scale.

V nasledujúcom príklade pridáme Bhairavi, známu a obľúbenú stupnicu v indickej hudbe. Bhairavi 
má znížený druhý, tretí, šiesty a siedmy stupeň. Takže na základe C sa hrá ako C, Db, Eb, F, G, Ab, 
Bb (C’).

Ak chceme vytvoriť túto stupnicu, musíme vylúčiť noty, ktoré do nej nepatria. Urobíme to takto:

Podržte stlačený Shift a stlačte Scale>User (C v hornej oktáve klaviatúry).

Teraz sa zamerajte na 12 klávesov v dolnej oktáve klaviatúry. LED diódy nad všetkými týmito kláves-
mi sa rozsvietili fialovou farbou, čo znamená, že všetky klávesy budú hrať. Teraz môžete pustiť 
tlačidlo Shift. Týchto 12 klávesov bude svietiť dovtedy, kým budete držať stlačený kláves User. 
Musíme odstrániť klávesy D, E, F#, A a B, aby hrali iba klávesy stupnice Bhairavi. Stlačením týchto 
klávesov ich deaktivujete.

Ak sa chcete o tejto fascinujúcej téme dozvedieť viac, vyhľadajte si vo vyhľadávači alebo na YouTube 
heslo “hudobná teória”.

Ak ste ešte nevykonali žiadne zmeny v užívateľskej stupnici, bude predvolená chromatická stupnica.
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  2.6.6. Tabuľka funkcií so Shift

Tu je zoznam všetkých funkcií s tlačidlom Shift:

Kombinácia Účinok

Shift + kláves (1 až 16) Vyberá užívateľský kanál a resetuje Kbd Play MIDI kanál

Shift + kláves (17 až 21) Vyberá globálnu hodnotu Gate pre aktuálnu sekvenciu alebo arpegiátor

Shift + kláves (22 až 32) Vyberá hodnotu Swing pre aktuálnu sekvenciu alebo arpegiátor

Shift + kláves (40) Prepína medzi módmi sekvencera Poly a Mono

Shift + kláves (41) Zapína a vypína overdub (prihrávanie nôt)

Shift + kláves (42 až 45) Výber stupnice (chromatická, durová, molová, blues)

Shift + kláves (46) Výber stupnice (užívateľská)

Shift + Oct mínus V móde Seq: vstup do režimu transpozície

Shift + Oct plus V móde Seq: vstup do režimu Kbd Play

Shift + Oct mínus V móde Arp: arpegiátor hrá nižšie o 1 alebo viac oktáv

Shift + Oct plus V móde Arp: arpegiátor hrá vyššie o 1 alebo viac oktáv

Shift + Oct plus + kláves 
(1 až 16)

Vyberá MIDI kanál pre režim Kbd Play

Shift + Hold Zapnutie/vypnutie akordického módu

Shift + REC Vstup do režimu pripájania nôt

Shift + STOP Vymaže posledný krok sekvencie (iba v móde Seq)

Shift + PLAY Reštartuje prehrávanie od prvého kroku v sekvencii/arpegiu

Shift + Mode alebo Div Nová pozícia knobu sa stane aktívnou pri pustení tlačidla Shift

Shift + Rate Jemné nastavenie tempa v stotinách. Aby to fungovalo, synchronizácia 
KeyStepu 37 musí byť nastavená na internú.

Shift + Chord Prepnutie do ovládacieho Control módu. Knoby sa dajú používať na 
vysielanie hodnôt CC. Opakovaným stlačením sa vyberá jedna zo 
štyroch CC bánk.



KeyStep 37 obsahuje celkom 8 sekvencií a každá sekvencia môže mať dĺžku až 64 krokov. Sekven-
cer je polyfonický, dokáže na seba navrstviť až 8 nôt v jednom kroku.

V tejto kapitole sa budeme zaoberať funkciami predného panela, ale v MIDI Control Centre sú k dis-
pozícii ďalšie parametre. Pomocou MIDI Control Centra môžete tiež ukladať a vymieňať sekvencie, 
preto si pre viac informácií prečítajte kapitolu 8.

3.1. Čo je krokový sekvencer?

KeyStep 37 dokáže nahrávať a prehrávať hudobné dáta pomocou krokového sekvencera. Krokové 
sekvencery, ktoré boli pôvodne populárne v 60. a 70. rokoch minulého storočia, sa opäť stali popu-
lárnymi vďaka zvýšenému záujmu o modulárne syntetizátory.

Krokový sekvencer je zvyčajne monofonický, t. j. v danom čase vydá iba jednu notu. Sekvencer 
KeyStepu 37 však dokáže na jeden krok sekvencie navrstviť až 8 nôt.

Ďalším spôsobom, ktorým je sekvencer KeyStep 37 pokročilejší ako tradičný krokový sekvencer 
je, že umožňuje transponovať sekvenciu hraním klávesu na klaviatúre. Väčšina prvých krokových 
sekvencerov to neumožňovala; výška každej noty sa nastavovala pomocou knobu alebo posuvníka.

Tak ako pri každom sekvenceri, aj pri krokovom sekvenceri môže interpretovi uvoľniť ruky na úpravu 
iných parametrov, ako sú filtre, nastavenia obálky alebo výška tónu na cieľovom zariadení, zatiaľ čo 
sekvencer pokračuje v hraní slučky.

KeyStep 37 umožňuje vytvárať a uchovávať až osem jedinečných sekvencií, nech ste kdekoľvek. 
A napriek jeho zjednodušenému vzhľadu existuje veľa spôsobov, ako upravovať sekvencie počas 
vystúpenia. Týmito sa budeme zaoberať v tejto kapitole.

3.2. Tvorba sekvencie

Keď chcete vytvoriť sekvenciu, musíte urobiť tri veci:

• Presuňte prepínač Seq / Arp do polohy Seq, ako je znázornené na obrázku.
• Vyberte číslo sekvencie pomocou ovládača Seq / Arp Mode.
• Ak je sekvencia už spustená, stlačte tlačidlo Stop.
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Sekvencer sa nespustí, ak sú prepínače synchronizácie nastavené na inú hodnotu ako Internal a nie 
je prítomná žiadna externá synchronizácia.

3. TVORBA SEKVENCIÍ
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Výberu a prehrávaniu sekvencií sme sa už venovali v časti 1.4.1., takže v tejto kapitole sa budeme 
venovať len tomu, ako vytvoriť a upraviť sekvenciu.

KeyStep 37 poskytuje dva spôsoby zadávania nôt do sekvencií: po krokoch alebo v reálnom čase. 
Tieto možnosti si prejdeme v ďalšom texte.

  3.2.1. Krokové nahrávanie

Toto môže byť najlepšie miesto, kde môžete začať, kým sa učíte pracovať so sekvencerom. Na na-
jzákladnejšej úrovni stačí na vytvorenie sekvencie urobiť nasledovné:

• Stlačte tlačidlo Record

• Zahrajte jeden alebo viac klávesov súčasne
• Zdvihnutím všetkých prstov sa posuniete na ďalší krok
• Opakujte predchádzajúce dva body
• Keď skončíte, stlačte tlačidlo Stop.

Ak si chcete vypočuť svoju sekvenciu, stlačte tlačidlo Play. Výsledok by mohol vyzerať približne 
takto:

       3.2.1.1. Vkladanie medzier

Medzery, ktoré sa niekedy vyskytujú medzi notami, sa nazývajú “rests”. Ak chcete pri vytváraní 
sekvencie pridať medzery, KeyStep 37 vám ponúka jednoduchý spôsob, ako to urobiť.

Pozor: ďalší krok vymaže existujúcu sekvenciu.

Hodnota Time Div sa počas krokového nahrávania neberie do úvahy. Ovplyvňuje iba prehrávanie 
sekvencie.

Ak chcete vytvoriť prázdnu sekvenciu s maximálne 64 krokmi, najprv stlačte a uvoľnite tlačidlo Record, 
čím prejdete do režimu krokového nahrávania. Potom stlačte a podržte tlačidlo Record a zároveň ťu-
kaním na klávesy kanálov vyberte počet krokov, ktoré chcete pre svoju sekvenciu. Napríklad stlačením 
tlačidla Rec a klávesov 16 + 16 + 8 + 2 sa vytvorí prázdna sekvencia so 42 krokmi. Teraz môžete zadávať 
noty, ako je popísané vyššie.

Sekvencer sa nespustí, ak sú prepínače synchronizácie nastavené na inú hodnotu ako Internal a nie 
je prítomná žiadna externá synchronizácia.
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Pozrime sa na tlačidlo Tap:

Pod tlačidlom si všimnite nápis “Rest / Tie”. Toto tlačidlo budete používať na zadávanie medzier a tiež  
na viazanie nôt (o tom neskôr).

Tu je uvedené, čo treba urobiť:

• Stlačte tlačidlo Record

• Zahrajte jeden alebo viac klávesov súčasne
• Zdvihnutím všetkých prstov sa posuniete na ďalší krok
• Stlačte tlačidlo Tap pre vloženie medzery
• Opakujte predchádzajúce tri body
• Keď skončíte, stlačte tlačidlo Stop.

Ak si chcete vypočuť svoju sekvenciu, stlačte tlačidlo Play. Výsledok by mohol vyzerať približne 
takto:

Ak chcete, aby bola medzera medzi dvoma notami dlhšia, stlačte tlačidlo Tap toľkokrát, koľkokrát 
potrebujete.

       3.2.1.2. Predlžovanie nôt

Je možné notu podržať, aby prešla do ďalšieho kroku, prípadne aj dlhšie. Teda so zapnutým tlačid-
lom Record:

• Zahrajte jeden alebo viacero klávesov súčasne
• Podržte kláves(y)
• Stlačte tlačidlo Tap, aby sa nota predĺžila do ďalšieho kroku
• Ak chcete, aby sa nota (noty) predĺžila dlhšie, stlačte tlačidlo Tap toľkokrát,  

koľkokrát potrebujete
• Uvoľnite všetky klávesy
• Postup opakujte, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Pozor: ďalší krok vymaže existujúcu sekvenciu.

Správanie viazaných nôt môžete upraviť prostredníctvom voľby Tie Mode v MIDI Control Centre. 
Podrobne sa tomu venuje kapitola MIDI Control Center v tejto príručke.
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       3.2.1.3. Viazanie nôt (legato)

Proces vkladania viazaných nôt je podobný:

• Stlačte tlačidlo Record
• Podržte tlačidlo Tap až do konca legato frázy

• Hrajte na jeden alebo viacero klávesov súčasne
• Uvoľnite všetky klávesy, aby ste sa posunuli na ďalší krok
• Zahrajte ďalší kláves alebo akord
• Uvoľnite klávesy, aby ste postúpili na ďalší krok
• Keď ste dosiahli koniec legato frázy, uvoľnite tlačidlo Tap.
• Podľa potreby zadajte ďalšie noty alebo stlačením tlačidla Stop ukončite režim nahrávania.

Na monofonickom syntetizátore bude výsledkom vyššie uvedeného postupu “legato” odozva (zme-
na napätia bez akýchkoľvek impulzov gate medzi notami).

Stlačením tlačidla Play si vypočujete svoju sekvenciu. Kombinácia predĺžených nôt a legato nôt 
môže znieť približne takto:

Tu je ďalší príklad. Tentokrát vytvoríme akord, ktorý vydrží tri doby:

• Nastavte Time Div na 1/4
• Stlačte tlačidlo Record
• Stlačte a podržte tlačidlo Tap až do konca tohto príkladu
• Zahrajte tón C a potom ho uvoľnite
• Zahrajte C a E, potom klávesy uvoľnite
• Zahrajte C, E a G, potom uvoľnite klávesy
• Uvoľnite tlačidlo Tap
• Ďalším stlačením tlačidla Tap pridáte medzeru
• Stlačte tlačidlo Stop.

Výsledok bude znieť takto:

Pozor: ďalší krok vymaže existujúcu sekvenciu.

Vo vyššie uvedenom príklade by ste pre akord, ktorý sa má podržať v poslednom kroku, museli pre sek- 
venciu nastaviť čas Gate na 90 %. Inak nebude záverečný krok znieť ako štvrťová nota.
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  3.2.2. Nahrávanie/nahrádzanie v reálnom čase

KeyStep 37 tiež umožňuje nahrávať alebo vymieňať noty v sekvencii, zatiaľ čo sekvencer hrá v sluč-
ke. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti:

• Nahrávanie v reálnom čase nerozšíri sekvenciu; musíte nahrávať v rámci dĺžky existujúcej 
sekvencie. Preto možno budete chcieť najprv vytvoriť sekvenciu požadovanej dĺžky pomocou 
režimu krokového záznamu.

• Môže byť užitočné mať externý bicí automat podriadený ku KeyStepu 37 cez výstup MIDI 
alebo Sync. To vám pomôže uistiť sa, kde sa nachádza prízvučná doba. Viac informácií o syn-
chronizácii nájdete v kapitole 5.

Pre nahrávanie v reálnom čase môžete použiť dva spôsoby:

• Sekvencer nie je spustený (režim Stop): Podržte tlačidlo Record a stlačte tlačidlo Play.  
Tlačidlo Rec sa rozsvieti a sekvencia sa začne prehrávať v slučke. Noty, ktoré hráte “naživo”, 
budú kvantizované na najbližší krok.

• Sekvencer beží: Ak už sekvencia beží v slučke, jednoducho stlačte tlačidlo Rec a stane sa to 
isté: KeyStep 37 začne nahrávať a nahrádzať noty.

       3.2.2.1. Nahrádzanie nôt

Ako bolo uvedené vyššie, noty, ktoré hráte pri nahrávaní v reálnom čase, budú kvantizované na 
najbližší krok. Všetky noty, ktoré existujú v tomto kroku, budú nahradené notami, ktoré ste hrali.

Takže pri zacyklení sekvencie môžete nahradiť určité noty zahraním nových v rámci časového 
rozsahu príslušného kroku.

       3.2.2.2. Reštart

Sekvencia môže mať až 64 krokov, čo sa môže zdať ako dlhý čas, keď chcete nahradiť notu na 
začiatku sekvencie.

Ak nechcete čakať, kým sa sekvencia zacyklí, môžete použiť skratku: funkciu Restart.

Stačí podržať tlačidlo Shift a stlačiť tlačidlo Play/Pause. Budete počuť, ako sekvencia okamžite skočí 
na svoj začiatok. KeyStep 37 zostane v režime nahrávania, takže keď príde správny krok, zahrajte 
požadované noty a tie nahradia existujúce noty.

Sekvenciu môžete vytvoriť aj v MIDI Control Centre a poslať ju do KeyStepu 37 cez USB. Informácie  
o MIDI Control Centre nájdete v kapitole 8.

Keď je funkcia Overdub aktívna, noty, ktoré hráte, sa pridajú k existujúcim notám. Keď je funkcia 
vypnutá (OFF), novo nahrané noty nahradia noty, ktoré boli v danom kroku predtým.
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       3.2.2.3. Time Div a nahrávanie

Ako je uvedené v časti 3.2.1., nastavenie časového zadelenia (Div) neumožňuje zadávať rôzne hod-
noty krokov uprostred sekvencie počas nahrávania. Môžete ho však použiť počas nahrávania na 
zmenu relatívneho tempa.

       3.2.2.4. Time Div a Rate

Počas nahrávania sekvencie bude tlačidlo Rec blikať rýchlosťou vybraného Time Div.

Ak napríklad nastavíte Time Div na 1/4, bude blikať v rovnakom čase ako tlačidlo Tap. Ak ho však 
nastavíte na 1/16, bude blikať 4-krát rýchlejšie ako tlačidlo Tap, pretože v každej štvrťovej note sú 
štyri 16-inové noty.

  3.2.3. Nastavenie dĺžky sekvencie

Dĺžku sekvencie (od 1 do 64 krokov) môžete nastaviť pomocou tlačidiel Record a klávesov “MIDI 
Channel” na klaviatúre. Ak chcete nastaviť dĺžku sekvencie, podržte tlačidlo Record a stlačte 
ľubovoľný kláves “MIDI Channel”. Počas stlačeného tlačidla Record sa nota nespustí a podržanie 
tlačidla Record počas zahrania noty, ktorá nie je notou MIDI Channel, nespôsobí nič.

Všimnite si, že kým je tlačidlo Record podržané, môžete stlačiť notu MIDI Channel viackrát, aby ste 
pridali na dĺžke sekvencie. Napríklad ak podržíte tlačidlo Record a stlačíte trikrát tlačidlo MIDI Chan-
nel 4, nastaví sa dĺžka na 12 krokov. Môžete tiež podržať tlačidlo Record a stlačiť rôzne klávesy MIDI 
Channel, čím nastavíte rôznu dĺžku sekvencie až do 64 krokov (napr: Podržte tlačidlo Rec a stlačte 
16 + 16 + 8 + 2, čím nastavíte dĺžku sekvencie na 42 krokov).

Ak nahrávate náročnú pasáž, možno budete chcieť pri nahrávaní použiť iné nastavenie časového 
zadelenia (napr. použiť 1/4 namiesto 1/8).

“Sequence Length Update“ (Aktualizácia dĺžky sekvencie) v MIDI Control Centre určuje, čo sa stane  
s prebytočnými (“zvyšnými”) notami, keď sa sekvencia skráti. Viac informácií o tejto funkcii nájdete  
v kapitole MIDI Control Center.
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  3.2.4. Čo všetko sa nahráva?

Sekvencer KeyStepu 37 zaznamenáva určité typy údajov pre každý krok sekvencie:

• Notu alebo noty hrané z klaviatúry
• Rýchlosť úderu každej noty (pokiaľ mu nepoviete, aby to nerobil: pozrite časť 3.2.4.1.)
• Mezdery zadané stlačením tlačidla Tap alebo jeho podržaním jeden alebo viac krokov
• Noty vstupujúce cez MIDI port a ich rýchlosť úderu

       3.2.4.1. Poznámka k dynamike

V predvolenom nastavení bude KeyStep 37 zaznamenávať rýchlosť úderu každej noty tak, ako bola 
zahraná. V MIDI Control Centre je však možnosť, ktorá zabezpečí, aby každá zaznamenaná nota 
mala rovnakú hodnotu dynamiky. Môžete tiež presne určiť, aká táto hodnota bude.

Taktiež, ak je niektorá nota v sekvencii príliš hlasná alebo tichá, môžete upraviť jej dynamiku pomo-
cou MIDI Control Centra.

Viac informácií o týchto funkciách nájdete v kapitole 8.

  3.2.5. Čo sa nenahráva?

Tu sú typy dát, ktoré sekvencer KeyStepu 37 nezaznamenáva:

• Trvanie (čas gate) noty. Ak však notu podržíte stlačenú dostatočne dlho, bude viazaná do 
ďalšieho kroku.

• Zmeny časového zadelenia
• Percentuálny podiel swingu (uložený s presetom) 
• Dáta kontroléra
• Údaje, ktoré prichádzajú cez USB
• Stav Mono/Poly
• Stav Overdub/Overwrite
• Výber stupnice

Ak je kláves držaný dva alebo viac krokov, nahrá sa spojená nota.

Maximálny počet nôt v akorde je 16 nôt, čo presahuje limit 8 nôt na krok v sekvencii. V takom prípade 
sa zadá len spodných 8 nôt akordu.
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3.3. Úprava sekvencie

Teraz sa zameriame na spôsoby, ako upraviť existujúcu sekvenciu.

  3.3.1. Append (pridávanie)

Svoju sekvenciu môžete rozšíriť pridaním (pripojením) nôt, viazaných nôt a medzier na koniec 
sekvencie.

Použitie funkcie Append:

• Uistite sa, že je zvolená správna sekvencia
• Stlačením tlačidla Play/Pause spustite sekvenciu

• Podržte tlačidlo Shift
• Stlačte tlačidlo Record (Append). Tlačidlo Record sa rozsvieti.
• Ak chcete pridať notu alebo akord na koniec sekvencie, zahrajte príslušné klávesy
• Ak chcete pridať viazanú notu alebo akord na koniec sekvencie, podržte tlačidlo Tap a zahraj- 

te požadované klávesy. Všetky noty v predchádzajúcom kroku sa predĺžia a:
 - Nové noty, ktoré sa zhodujú s predchádzajúcim krokom, budú zviazané (bez nového  
    spustenia).
 - Nové noty, ktoré sa nezhodujú s predchádzajúcim krokom, budú legato
• Ak chcete na koniec sekvencie pridať medzeru, stlačte tlačidlo Tap (Rest / Tie).

Pri každom vykonaní jednej z týchto troch funkcií sa sekvencia predĺži o jeden krok.

Pozor: tento proces nevymaže sekvenciu ani nenahradí existujúce noty.

Dôležité: sekvencia sa musí prehrávať, inak sa notové údaje v nasledujúcich krokoch vymažú.

Pamätajte: výstupy CV/gate budú riadiť jeden hlas na monofonickom syntetizátore. MIDI Control Cen-
ter má parameter, ktorý určuje, ktorá nota bude uprednostnená, ak v kroku sekvencie existuje akord. 
Podrobnosti nájdete v kapitole 9.
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  3.3.2. Clear Last (vymazať posledný)

Táto funkcia umožňuje odstrániť posledný krok sekvencie. Funguje bez ohľadu na to, či sekvencer 
prehráva alebo nahráva, a dokonca aj vtedy, ak sekvencer vôbec nie je spustený.

Na vymazanie posledného kroku sekvencie:

• Uistite sa, že je zvolená správna sekvencia
• Podržte tlačidlo Shift
• Stlačte tlačidlo Stop (Clear Last)

Ak je sekvencer počas tohto procesu spustený, pri ďalšej slučke na konci sekvencie bude posledný 
krok odstránený.

3.4. Uloženie sekvencie

KeyStep 37 vám umožňuje mať poruke vždy 8 sekvencií. Pomocou MIDI Control Centra však môžete 
uložiť neobmedzený počet sekvencií. Nezabudnite si preto často zálohovať svoju tvrdú prácu do 
počítača.

Po bezpečnom uložení sekvencií do počítača je možné ručne vyberať sady sekvencií, ktoré sú 
určené pre konkrétne publikum alebo vystúpenia.

Ďalšie informácie o MIDI Control Centre nájdete v kapitole 8.

Funkcia Clear Last nevráti späť posledný vykonaný záznam, ale skráti sekvenciu odstránením posled-
ného kroku.
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4.1. Čo je arpegiátor?

“Arpeggio” je hudobný termín, ktorý v podstate znamená “tóny akordu hrané jeden po druhom”. 
Ak napríklad zahráte akord C a potom zahráte jeho jednotlivé tóny C, E a G samostatne, zahráte 
arpegio v tónine C dur.

Príklad tónov v akorde

Rovnaké noty ako arpegio

Tieto tri noty môžete zahrať v ľubovoľnom poradí a stále ste zahrali arpegio v tónine C.

Arpegiátor je teda forma hudobnej technológie, ktorá vezme skupinu súčasne hraných nôt na klavi-
atúre a premení ich na arpegio.

4.2. Vlastnosti arpegiátora

Arpegiátor KeyStepu 37 poskytuje množstvo rôznych postupov prehrávania tónov zahraných na 
klaviatúre. Týmto funkciám sme sa venovali už skôr:

• Nastavenie rýchlosti alebo tempa [ods. 1.4.1.4.]  
• Nastavenie časového zadelenia [ods. 1.4.1.3.]
• Funkcia Hold / Sustain [ods. 1.4.5.]
• Nezávislé nastavenie gate [ods. 2.6.2.] a swingu [ods. 2.6.3.]
• Preskočenie hodnôt knobu časti 2.3 a 2.4
• Reštart arpegia od prvej noty [ods. 2.5.]

4. ARPEGIÁTOR
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Tieto funkcie popíšeme v nasledujúcich odsekoch:

• Osem režimov, ktoré určujú poradie nôt
• Tvorba arpegia až do 32 nôt
• Pozastavenie arpegia a následné pokračovanie v patterne

• Nastavenie dĺžky arpegia

4.3. Režimy arpegiátora

  4.3.1. Spustenie arpegiátora

Predtým, ako si popíšeme jednotlivé režimy arpegiátora, si v krátkosti zopakujeme, ako vybrať 
režim a spustiť arpegiátor:

• Mód arpegiátora vyberte pomocou prepínača Seq / Arp
• Pomocou ovládača Seq/Arp Mode vyberte režim
• Stlačte tlačidlo Play/Pause
• Podržte stlačené niektoré klávesy

Arpegiátor začne postupne prehrávať noty, ktoré držíte. Poradie, v ktorom sa budú prehrávať, je 
určené režimom Arp.
Všetky nasledujúce príklady zahŕňajú podržanie iba 4 nôt na klaviatúre. Do arpegia však môžete 
pridať až 32 nôt vďaka šikovnému používaniu tlačidla Hold a tlačidiel Oct Mínus/Plus. Tieto techniky 
popíšeme v časti o vytváraní viacoktávového arpegia [ods. 4.5.].

V móde arpegiátora nie je tlačidlo Record aktívne.

Arpegiátor sa nespustí, ak sú prepínače synchronizácie nastavené na inú hodnotu ako Internal a nie 
je prítomná žiadna externá synchronizácia.
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  4.3.2. Arp režim: Up

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na hodnotu Up, arpegiátor bude prehrávať držané noty v poradí 
zdola nahor. Keď dosiahne vrchol, začne opäť odspodu.
Výsledok bude znieť približne takto:

  4.3.3. Arp režim: Down

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na Dwn, arpegiátor bude prehrávať držané noty v poradí zhora 
nadol. Keď dosiahne spodnú časť, začne opäť odhora.

  4.3.4. Arp režim: Inclusive

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na Inc, arpegiátor bude prehrávať držané noty v poradí od níz-
kej po vysokú, potom od vysokej po nízku, opakujúc vysokú a nízku notu.

  4.3.5. Arp režim: Exclusive

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na Exc, arpegiátor bude prehrávať držané noty v poradí od níz-
kej po vysokú, potom od vysokej po nízku, bez opakovania vysokej a nízkej noty.

  4.3.6. Arp režim: Random

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na hodnotu Rand, arpegiátor bude prehrávať držané noty v ná- 
hodnom poradí.
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  4.3.7. Arp režim: Walk

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na hodnotu Walk, arpegiátor bude prehrávať držané noty v kon- 
trolovanom náhodnom poradí. Je to, akoby arpegiátor na konci každého kroku “hodil kockou”: je 
50 % šanca, že zahrá ďalší krok, 25 % šanca, že zahrá znova aktuálny krok a 25 % šanca, že zahrá 
predchádzajúci krok.

  4.3.8. Arp režim: Pattern

Výberom položky Pattern prepnete arpegiátor do polonáhodného režimu. Klávesy, ktoré stlačíte 
spôsobom legato na klaviatúre, použije algoritmus Pattern na generovanie vzorov arpegia.

Pri každom stlačení klávesu KeyStepu 37 vygeneruje nový vzor. Je to trochu ako mať tretí sekvencer.

Tento režim bol pôvodne predstavený v našom syntetizátore MicroFreak. Možno ho použiť na rýchle 
a spontánne generovanie polonáhodných patternov, ktoré sa opakujú. “Náhodný, ale opakujúci sa” 
charakter v kombinácii s tým, že môžete nastaviť dĺžku náhodnej slučky, z neho robí veľmi “hudob-
ný” spôsob generovania zaujímavých nápadov.

V tomto režime každá nová nota zadaná alebo uvoľnená v Arpegiu vygeneruje náhodný vzor s po- 
užitím stlačených/podržaných nôt a aktuálnej oktávy. Dĺžku patternu môžete nastaviť v krokoch 
podržaním Rec a stlačením klávesov 1 - 16. Všimnite si, že podržaním Rec a stlačením viacerých 
klávesov môžete vytvoriť sekvencie až do 64 krokov. Napríklad stlačením klávesov Rec + 16 + 16 + 8 
+ 2 sa vytvorí náhodný, ale opakujúci sa vzor so 42 krokmi (16 + 16 + 8 + 2 = 42) s vami zvolenými 
notami. Zmena ľubovoľnej noty (alebo dokonca opätovné stlačenie tej istej noty) alebo zmena ok-
távového rozsahu (podržte Shift a stlačte tlačidlo Oct- alebo Oct+) okamžite vygeneruje nový vzor 
hrajúci v slučke!

Môže to znieť zložito, ale v praxi je to veľmi rýchly a zábavný spôsob generovania vzorov.

Poznámka: Arpegio možno “akordizovať”; otočením knobu typu aktivujete režim Chord.

Keď nájdete obzvlášť zaujímavý vzor, stlačte tlačidlo Hold a nedotýkajte sa klaviatúry; arpegio bude 
pokračovať a vy budete mať ďalšiu ruku na ladenie knobov. Ak by ste sa opäť dotkli klaviatúry, 
algoritmus Pattern vytvorí nový vzor, ktorý nahradí váš aktuálny vzor.

Deaktiváciou funkcie Hold vymažete vzor.

  4.3.9. Arp režim: Order

Ak je ovládač režimu Arp nastavený na hodnotu Order, arpegiátor bude prehrávať držané noty v po- 
radí, v akom boli hrané na klaviatúre, od prvej po poslednú.
V nasledujúcom príklade boli noty prehrávané v tomto poradí: stredné C, G, E a vyššie C. Výsledkom 
je nasledujúce arpegio:
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4.4. Pridávanie nôt v iných oktávach

Ak chcete pridať noty v iných oktávových rozsahoch, jednoducho stlačte tlačidlá Oct- alebo Oct+. 
Tým sa bod, v ktorom sú noty vložené do arpegia, posunie o oktávu vyššie alebo nižšie. Súčasným 
podržaním tlačidiel Oct- a Oct+ obnovíte bod vkladania na pôvodnú oktávu.

Po prečítaní časti Tlačidlo Hold [ods. 1.4.5.] už viete, že tlačidlo Hold vám umožňuje ponechať arpe-
giátor v chode aj po tom, ako dáte prsty preč z klávesov.

Existuje aj druhé využitie tlačidla Hold: keď je režim Hold aktívny, môžete pokračovať v pridávaní 
nôt do arpegia, pokiaľ budete naďalej držať stlačený aspoň jeden kláves. Opäť môžete stláčaním 
tlačidiel Oct +/- získať prístup k ďalším oktávovým rozsahom klaviatúry a pridávať noty v danej 
oktáve.

Do arpegia môžete pridávať noty pomerne dlho: limit je 32 nôt.

4.5. Vytváranie viacoktávového arpegia

V predvolenom nastavení arpegiátor prehráva noty, ktoré držíte stlačené, a zostáva v rámci limitov 
danej oktávy. Pri podržaní Shift a stlačení jedného z tlačidiel Octave sa noty rozšíria za tento roz-
sah. Keď zmeníte rozsah oktávy, arpegiátor bude hrať aj noty v oktáve (oktávach) pod alebo nad 
hraným akordom.

Tu je uvedený postup:

• Vyberte režim ARP a stlačením tlačidla Play spustite arpegiátor.
• Vyberte režim arpegia. Pre tento príklad vyberieme vzor “Up”.
• Podržte stlačené niektoré klávesy, aby ste počuli arpegio
• Podržte ‘Shift’ a stlačte tlačidlo Oct-, arpegio sa teraz rozšíri a bude opakovať noty, ktoré 

práve držíte, v spodnej oktáve. Tlačidlo Oct- bude blikať.
• Opäť stlačte ‘Shift’ + tlačidlo Oct-; zahrnie sa ďalšia oktáva pod aktuálnou. Všimnite si, ako 

tlačidlo Oct- bliká dvojnásobnou rýchlosťou. Ak by ste tlačidlo Oct- stlačili ešte raz, rýchlosť 
blikania tlačidla by sa opäť zdvojnásobila.

Ak chcete znížiť vytvorený rozsah smerom nadol, stlačte tlačidlo “Shift” + tlačidlo Oct+. Opakovaným 
stláčaním tlačidla Oct+ sa rozsah ďalej zmenšuje, až kým nehrajú len klávesy, ktoré držíte. Ďalším 
stlačením tlačidla Oct+ sa rozsah rozšíri smerom nahor. Podržaním tlačidla ‘Shift’ a súčasným po-
držaním tlačidiel Oct- a Oct+ obmedzíte viacoktávové arpegio na držané noty.

Po skončení pridávania nôt môžete uvoľniť všetky klávesy. Viacoktávové arpegio bude pokračovať, 
kým nestlačíte iný kláves alebo nezastavíte arpegiátor.

Poznámka: pôvodnú notu (noty) je možné pustiť v ktorejkoľvek fáze procesu, pokiaľ podržíte stlačenú 
aspoň jednu z nových nôt, ktoré pridávate.

V MIDI Control Centre môžete nakonfigurovať sustain pedál tak, aby robil všetky činnosti, ktoré 
dokáže tlačidlo Hold. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 8.
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4.6. Pozastavenie arpegia

Arpegio je možné pozastaviť uprostred jeho patternu. Tu je príklad::

• Vyberte ľubovoľný režim okrem Random alebo Order (bude ľepšie počuť, čo sa deje)
• Spustite arpegiátor
• Stlačte tlačidlo Hold
• Zahrajte niekoľko klávesov, aby ste vytvorili zaujímavý pattern
• Keď sa oboznámite s tým, ako pattern znie, stlačte tlačidlo Play/Pause uprostred patternu
• Pattern sa pozastaví
• Opäť stlačte tlačidlo Play/Pause. Pattern sa obnoví a bude pokračovať v normálnom  

prehrávaní.

Majte na pamäti: arpegio prestane hrať tento pattern, ak:

• Hold/Sustain vypnutý: Pustíte všetky klávesy
• Hold/Sustain zapnutý: Pustíte všetky klávesy a zahráte novú notu
• Stlačíte tlačidlo Stop.

4.7. Triky arpegia

  4.7.1. Ratcheting

V kapitole 2 sme sa venovali jednej z funkcií, vďaka ktorej je KeyStep 37 pomerne jedinečný: tvorba 
vlastnej stupnice.
Táto funkcia otvára veľa kreatívnych možností pri hraní arpegií. Môžete si napríklad vytvoriť stup-
nicu s veľmi malým počtom aktívnych tónov: C, F, B.
Všetky ostatné tóny stupnice budú pri prehrávaní kvantizované na tieto tri tóny. Pri chromatickom 
prehrávaní stupnice získate:

Noty

C C# D D# E F F# G G# A A# B

C C C F F F F F F B B B

Pri hraní arpegia v tejto stupnici s podržaním 5 alebo 6 klávesov sa bude F opakovať veľmi často 
(ratcheted) a bude arpegiu dominovať, nasledované menej častým výskytom C a B.

Nezabudnite, že ak chcete, aby vzor arpegia začal znova od začiatku, podržte tlačidlo Shift a stlačte 
Play/Pause.
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  4.7.2. Okorenenie vašich arpegií

Dotykový pásik Pitchbend slúži na zmenu výšky tónu arpegia.

Dôležité: jedným z najprehliadanejších použití arpegiátora je práve hranie jednej noty namiesto akor-
du. Keď nastavíte arpegio na strednú rýchlosť, môžete sporadickým zdvíhaním a stláčaním prsta na 
klávesoch vytvárať zaujímavé rytmy. Túto myšlienku môžete posunúť ďalej a vytvoriť hoketus. Hoke-
tus je názov techniky, pri ktorej opakujete jednu notu stále dokola, pričom nikdy nemeníte jej výšku, 
hoci meníte iné parametre noty: napríklad jej farbu (LFO -> Filter Cutoff), fázy obálky amplitúdy 
Attack, Sustain a Decay alebo obálky filtra noty a jej dynamiku alebo aftertouch (tlak).

V MIDI Control Centre môžete nastaviť rozsah ohýbania výšky tónu v poltónoch.
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KeyStep 37 môže byť zdrojom synchronizácie (master clock) pre širokú škálu hudobných zariadení, 
alebo môže slúžiť ako podriadené zariadenie (slave) pre ktorýkoľvek z viacerých zdrojov. Schémy 
zapojenia nájdete v časti 1.3.

Možnosti synchronizácie sa vyberajú pomocou rôznych kombinácií prepínačov na zadnom paneli. 

Napríklad na obrázku nižšie bola zvolená možnosť synchronizácie MIDI.

Je dôležité si zapamätať, že fyzické polohy prepínačov zodpovedajú bielym rámčekom vo vizuálnej 
pomôcke naľavo. Ak prispôsobíte fyzické spínače vizuálnej pomôcke, vždy sa vám to podarí.

Spínače sú zapustené, aby sa nestalo, že ich náhodne prepnete. Keď potrebujete zmeniť ich polohu, 
použite hrot pera alebo malý skrutkovač.

5.1. Ako Master

KeyStep 37 je master clock, keď je na zadnom paneli zvolená možnosť Internal. 

V takomto prípade:

• Transportná sekcia bude ovládať interný sekvencer a arpegiátor
• Správy MIDI clock sa posielajú na MIDI výstup a do USB MIDI
• Signály časovania sa posielajú na výstup Sync. Typ časovania na výstupe môžete určiť  

pomocou MIDI Control Centra (pozri kapitolu 8).
• Tempo môžete nastaviť pomocou ovládača Rate a tlačidla Tap.

5. SYNCHRONIZÁCIA
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5.2. Ako Slave

KeyStep 37 funguje ako podriadený externým hodinám, keď je na zadnom paneli zvolená jedna  
z týchto možností (USB, MIDI alebo Sync In).

Keď je KeyStep 37 v režime Slave:

• Tempo ovládače nebudú ovládať interný sekvencer ani arpegiátor, kým beží externý zdroj.
• Transportná sekcia KeyStepu 37 bude stále fungovať ako zvyčajne; stále môžete zastavovať, 

spúšťať a pozastavovať interný sekvencer a arpegiátor, a stále môžete nahrávať sekvencie.
• KeyStep 37 odovzdá synchronizačné správy, ktoré prijíma z externého zdroja, všetkým trom 

hodinovým výstupom a prekonvertuje všetky typy hodín na MIDI hodiny pre výstupy  
MIDI a USB.

  5.2.1. Typy Sync In/Out

Pomocou MIDI Control Centra môžete nakonfigurovať KeyStep 37 na vysielanie a prijímanie jed-
ného z nasledujúcich typov hodinových signálov na vstupných a výstupných konektoroch Sync:

• 1 krok (Gate)
• 1 krok (Clock)
• 1 pulz (Korg)
• 24 pulzov na štvrťovú notu (ppqn)
• 48 ppqn

Predvolená rýchlosť je 1 krok (Clock).

  5.2.2. Synchronizačné konektory

V priebehu rokov sa na účely hudobnej synchronizácie používalo niekoľko typov konektorov. Tu 
je tabuľka, ktorá uvádza najlepšie druhy, ktoré sa dajú použiť pri pripájaní starších zariadení ku 
KeyStepu 37:

Typ konektora Posielané signály

1/8’’ mono (TS) Iba pulzy časovania

1/8’’ stereo (TRS) Pulzy časovania a štart/stop

1/8’’ stereo (TRS) plus DIN synchronizačný 
adaptér (nie je priožený)

Pulzy časovania a štart/stop

Na pripojenie k zariadeniam, ktoré používajú DIN synchronizáciu môžete použiť voliteľné DIN 
adaptéry. Ak si nie ste istí, akými synchronizačnými funkciami zariadenie disponuje, pozrite si ná-
vod na obsluhu.
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Výstupy GATE/PITCH na zadnej strane KeyStepu 37 konvertujú stlačenia klávesov na signály CV a 
Gate, ktorým rozumejú modulárne systémy. Takmer každý modul modulárneho systému prijíma 
alebo generuje napätia, ktoré ovládajú iné moduly. Signál gate môže spúšťať obálku alebo posúvať 
vpred sekvencer. Napätie výšky tónu generované klaviatúrou, arpegiátorom alebo sekvencerom 
vášho KeyStepu 37 môže riadiť modul oscilátora.

V tejto kapitole sa zameriame na tieto funkcie výstupov MOD/GATE/PITCH KeyStepu 37. V kapitole 8 
sa podrobne venujeme funkciám, ktoré máte k dispozícii pomocou MIDI Control Centra.

6.1. Signály Pitch a Gate

  6.1.1. Ako fungujú Pitch a Gate?

Noty, ktoré hráte na klávesoch, sú okamžite prevedené na signály riadiaceho napätia (CV) a Gate, 
a odoslané do konektorov Pitch a Gate na zadnom paneli. Pre každú notu sa posielajú dve sady 
napätí: Pitch a Gate open/close.

Pitch zodpovedá číslu MIDI noty a Gate open/close zodpovedá zapnutej, resp. vypnutej note. 
Sekvencer zaznamená, čo hráte na klávesoch, a pri prehrávaní sa tieto signály pošlú do pripojeného 
zariadenia (zariadení) cez konektory CV/Gate, rovnako ako keby boli hrané z klaviatúry.

Keď je KeyStep 37 v režime Kbd Play, sekvencer bude hrať na pripojené zariadenia CV/Gate, zatiaľ 
čo vy budete hrať na svoje MIDI zariadenia z klaviatúry.

  6.1.2. Môže moja DAW vysielať CV/Gate signály?

Do konektorov KeyStepu CV/Gate je možné posielať notové údaje z MIDI stopy v DAW. Stačí prispô- 
sobiť MIDI kanál na stope DAW kanálu KeyStepu, aby sa to mohlo uskutočniť.

Je však potrebné mať na pamäti dve veci:

• Konektory CV/Gate sú monofónne, takže ak vybraná MIDI stopa v DAW obsahuje polyfónne 
dáta, nebudete počuť na cieľovom zariadení všetky noty. V MIDI Control Centre je nastavenie 
Note priority, ktoré určuje, ktorá nota z polyfonického zdroja má byť uprednostnená (Low, High 
alebo Last). Prehrávanie by však aj tak mohlo byť nepredvídateľné, pokiaľ nie je stopa DAW 
dokonale kvantizovaná.

• Konektory CV/Gate môžu posielať len základné signály: výšku tónu a zapnutie/vypnutie noty. 
Inými slovami, nebudete ich môcť použiť na ovládanie parametrov syntetizátora. Všetky úpravy 
nastavení vášho modulárneho syntetizátora je potrebné vykonať na samotnom syntetizátore.

6. FUNKCIE MOD/GATE/PITCH
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  6.1.3. Modulačný výstup (Mod)

Výstupný konektor Mod vysiela hodnoty napätia generované jedným z troch zdrojov vo vašom Key- 
Stepe 37: modulačný pásik, aftertouch alebo velocity. Tento výstup môžete použiť na ovládanie hla-
sitosti, frekvencie filtra alebo ľubovoľného počtu iných modulov na cieľovom zariadení.

MIDI Control Center vám umožňuje určiť, ktorý z troch zdrojov chcete použiť na ovládanie výstupu 
Mod. Informácie o tomto parametri nájdete v kapitole 8.

6.2. Smerovanie signálov

Výstup Pitch (CV) je zvyčajne pripojený k napätím riadenému oscilátoru (VCO), výstup Gate je pripo-
jený k spúšťaciemu vstupu alebo k napätím riadenému zosilňovaču (VCA) a výstup Mod je pripojený 
k VCA alebo k napätím riadenému filtru (VCF), alebo k obom cez rozdeľovač alebo patch bay. Tieto 
smerovania prinesú najpredvídateľnejšie výsledky. Tieto signály však môžete posielať do akých-
koľvek parametrov, ktoré ich budú akceptovať.

6.3. Špecifikácie MOD/GATE/PITCH

Niektoré analógové syntetizátory majú neobvyklé implementácie, ktoré nie sú plne kompatibilné so 
signálmi MOD/GATE/PITCH KeyStepu 37. Pred nákupom si pozrite ich špecifikácie, aby ste si mohli 
byť istí, že obe zariadenia budú spolu dobre fungovať.

KeyStep 37 sme však navrhli tak, aby bol čo najflexibilnejší: MIDI Control Center vám umožňuje 
konfigurovať odozvu konektorov MOD/GATE PITCH viacerými spôsobmi.

• PITCH má dve možnosti, každá s vlastným nastavením referencie klaviatúry:
 - 1 Volt na oktávu (0 - 10 V)
 - 0 V rozsah MIDI nôt: C-2 až G8
 - Hertz na Volt (max. ~12 V)
 - 1 V rozsah MIDI nôt: C-2 až G8 (1 V referenčný štandard: C0)
• Výstup GATE má tri možnosti: 
 - S-trigger
 - V-trigger: 5 V
 - V-trigger: 12 V
• Výstup MOD má osem možností v rozsahu 0 - 12 voltov. Nastavením maximálneho napätia pre 

tento výstup môžete doladiť účinok výstupu MOD alebo prispôsobiť zariadenia, ktoré nereagu-
jú dobre na vyššie úrovne napätia.

Popis súvisiacich parametrov MIDI Control Centra nájdete v kapitole 8.

Poznámka: Funkcie klaviatúry so Shift budú fungovať aj na výstupe CV. Môžete zmeniť Seq Pattern, 
Time Division, Scale a Root Note, a nastaviť vlastnú User scale.
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7.1. Ovládací mód

Tlačidlo Chord má druhú funkciu, ktorá po aktivácii zmení knoby na CC kontroléry. V tomto režime 
môžu vysielať správy Control Change do externých zariadení, ktoré sú pripojené k portu MIDI Out 
(5-pinový DIN). Rovnaké údaje sa budú posielať do počítača prostredníctvom portu USB.

Každý zo štyroch knobov môže ovládať parameter na externom zariadení. Je toho však viac: môžete 
prepínať medzi štyrmi bankami a každá banka môže obsahovať štyri hodnoty. Zmena bánk vám 
umožní ovládať ďalšiu skupinu štyroch externých parametrov.

Pri zapnutí sa tlačidlo Chord rozsvieti tlmenou oranžovou farbou. Ak chcete aktivovať režim CC, stlač- 
te tlačidlo Chord; tlačidlo sa zmení na biele, čím potvrdí, že ste skutočne zvolili režim CC. Podržte 
tlačidlo Shift a opakovaným stláčaním tlačidla Chord prechádzajte štyrmi bankami. Meniace sa 
farby budú indikovať, ktorú banku ste vybrali. Tlačidlo Chord funguje ako prepínač, bude prepínať 
medzi režimom akordov a naposledy zvolenou bankou CC.

  7.1.1. Čo sú CC správy?

Keď kreslíte noty v MIDI editore svojej DAW, vytvárate MIDI dáta. S každou pridanou notou vyt-
várate správu o zapnutí noty, správu o vypnutí noty a hodnotu dynamiky (velocity), ktoré sú spo-
jené s konkrétnym číslom MIDI noty. Číslo noty a hodnota rýchlosti (ako väčšina hodnôt v MIDI) sú  
v rozsahu 0 - 127. Hodnota rýchlosti predstavuje rýchlosť úderu na MIDI klaviatúre. Keď vo svojom 
DAW vytvoríte notu s vysokou hodnotou rýchlosti (> 100), priradená nota bude na syntetizátore, do 
ktorého ju pošlete, znieť pomerne hlasno.

Keď ku svojej DAW pripojíte externý syntetizátor, napríklad Arturia MatrixBrute alebo MicroFreak,  
a stlačíte tlačidlo “play”, DAW začne do syntetizátora posielať prúd správ cez MIDI. MatrixBrute 
alebo MicroFreak interpretujú tieto správy a prehrávajú sekvenciu DAW tak, ako ste ju zamýšľali.

Okrem správ o zapnutí a vypnutí nôt existuje aj ďalší druh MIDI dát, ktorý umožňuje ovládať para- 
metre externých syntetizátorov, modulárnych systémov a virtuálnych nástrojov načítaných v DAW. 
Tieto správy Control Change (CC) sa líšia od MIDI správ súvisiacich s notami a sú od nich nezá- 
vislé. Označujú sa ako správy CC#: reťazce číselných údajov, ktoré sú špeciálne určené na ovládanie 
parametrov externého hardvérového alebo softvérového zariadenia kompatibilného s MIDI; naprí-
klad hardvérového syntetizátora, modulárneho systému Eurorack alebo softvérového modulárneho 
systému, ako je VCV Rack.

Správa CC sa skladá z čísla kontroléra (CC#) a hodnoty. Číslo kontroléra určuje, aký parameter na 
externom syntetizátore sa ovláda, hodnota určuje veľkosť jeho ovládania.

7. OVLÁDANIE EXTERNÝCH SYNTETIZÁTOROV
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  7.1.2. CC správy a MIDI

V režime Control budú knoby KeyStepu 37 posielať CC správy cez MIDI. Knobu je priradený konk-
rétny MIDI kanál. Knob 1 môže byť nastavený tak, aby vysielal na MIDI kanáli 1 a knob 2 na kanáli 
5. Každá správa má v sebe zakódované údaje, ktoré určujú, ktorý parameter na ktorom MIDI kanáli 
sa zmení.

Ak chcete ovládať parametre na týchto externých syntetizátoroch, budete musieť KeyStepu 37 pove-
dať, ktoré kódy CC# musí vysielať a na ktorých MIDI kanáloch. Podrobnejšie sa tomu budeme 
venovať neskôr v tejto kapitole.

  7.1.3. Monitoring CC# a ich hodnôt

Vždy, keď otočíte knobom, na LED displeji sa zobrazí hodnota, ktorú vysiela, ale nie je možné zistiť, 
aké aktuálne číslo kontroléra je s týmto knobom spojené. Údaje CC sa sledujú ťažšie ako MIDI noty. 
Našťastie existuje možnosť v MIDI Control Centre (MCC), ktorá vám pomôže zistiť, čo sa deje:

• Otvorte MCC
• V okne zariadenia vyberte KeyStep 37, ak ešte nie je vybraný
• V menu MCC vyberte podmenu View (Zobraziť) a kliknite na položku ‘MIDI console’

Zobrazí sa okno s nastaveniami konfigurácie. Ak je vybraná jedna z bánk CC# a otáčate knobom,  
v okne MIDI konzoly sa zobrazia hodnoty vysielané knobom. Riadok môže vyzerať takto:
In: B0 4A 3A | Ch 1 CC 74 - Brightness
Druhá polovica informačného riadku, ktorá v uvedenom príklade znie “Ch 1 CC 74 - Brightness”, 
znamená MIDI kanál (1), číslo CC (74) a predvolený parameter, ktorý toto číslo CC ovláda (Bright-
ness).
Posledná číslica v prvom stĺpci (3A) je skutočná vysielaná hodnota v hexadecimálnom zápise.
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7.2. Štyri banky CC

Po zapnutí sa KeyStep 37 predvolene prepne do režimu akordov. Ak chcete prepnúť do režimu Con-
trol, podržte Shift a stlačte tlačidlo Chord. Jeho opakovaným stláčaním počas držania tlačidla Shift 
môžete cyklicky prepínať štyri banky: bielu, modrú, fialovú a zelenú.

Každá banka môže obsahovať štyri čísla CC#.

Predvolené správy CC# uložené v týchto bankách sú:

Knob 1 2 3 4

Biela banka (B1) 74 71 76 77

Modrá banka (B2) 73 75 79 72

Fialová banka (B3) 18 19 16 17

Zelená banka (B4) 80 81 82 83

Stlačením tlačidla Chord/CC Bank bez zapojenia tlačidla Shift prepnete medzi režimom Chord 
(oranžová farba) a naposledy zvolenou CC Bank. Keďže každá banka môže uložiť štyri čísla CC, je 
k dispozícii celkovo 16 pamäťových miest.

  7.2.1. Editácia čísel CC

Pravdepodobne príde chvíľa, keď budete chcieť zmeniť predvolené hodnoty CC prenášané knobmi. 
Existujú dva spôsoby, ako to urobiť: na samotnom KeyStepe 37 alebo pomocou MCC.

Zmena hodnôt uložených v banke na KeyStepe 37:

• Vyberte stránku CC, na ktorej chcete upraviť CC podržaním tlačidla Shift a opakovaným 
stláčaním tlačidla Chord, kým sa nezobrazí farba banky, v ktorej chcete priradiť nové  
hodnoty CC.

• Podržte tlačidlo Shift a na dve sekundy stlačte tlačidlo Chord/CCbank. Tlačidlo bude blikať na 
znak toho, že ste teraz v režime aktualizácie CC

• Otočte knobom, ktorému chcete priradiť novú hodnotu. Vyberte novú hodnotu.
• Opätovným stlačením tlačidla stránky CC ukončite editáciu

Nové priradenie CC, ktoré ste vykonali, sa automaticky uloží do pamäte.

Alternatívne môžete priradiť nové hodnoty knobom v MCC. Ak chcete vykonávať rozsiahlejšie úpra-
vy s viacerými možnosťami, lepšou voľbou je úprava hodnôt CC v MCC.

Okrem priradenia hodnôt CC môžete upravovať všetky ostatné vlastnosti knobu.
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Polia knobu Min Range a Max Range umožňujú obmedziť vysielané hodnoty na určitý rozsah. Je to 
užitočné pri ovládaní nastavení ADSR alebo filtra, kde nechcete, aby boli zmeny extrémne.

MIDI kanál vám umožňuje zamerať sa na určitý syntetizátor v nastavení. Môžete mať KeyStep 37 
pripojený k MicroFreaku na kanáli 1 a Drumbrute na kanáli 10. Pole MIDI Channel vám umožňuje 
nasmerovať riadiace hodnoty na určitý syntetizátor.

Podrobnejšie informácie o MCC nájdete v kapitole 8.

7.3. Príklady

  7.3.1. Prepájanie knobov

Ak chcete odoslať dátový tok z jedného knobu do druhého, CC číslo CC knobu, ktorý údaje vysiela, 
sa musí zhodovať s CC číslom knobu, ktorý ich prijíma.

Povedzme, že chcete zmeniť veľkosť Glide na Microfreaku pomocou knobu 4 na KeyStepe 37.

V predvolenom nastavení knob 4 vysiela ako CC# 77. Aby sme mohli posielať údaje do knobu Glide 
na Microfreaku, ktorý prijíma údaje ako CC# 5, musíme zmeniť číslo CC# knobu 4.

Ak teda poznáte CC# knobu syntetizátora, môžete ho použiť na ovládanie tohto parametra. Trik 
spočíva v tom, aby ste zistili, na ktoré kontroléry reaguje váš syntetizátor. Informácie o tom zvyčaj-
ne nájdete v používateľskej príručke svojho syntetizátora.

Ovládanie softvérových syntetizátorov je zvyčajne oveľa jednoduchšie, často majú funkciu MIDI 
learn. V nasledujúcom príklade priradíme ovládač Filter Cutoff syntetizátora DX7 V.

Ak ste šťastným majiteľom softvérového syntetizátora Arturia Pigments, môžete tieto štyri knoby 
namapovať na štyri makro knoby Pigments.
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• Otvorte DX7 V alebo akýkoľvek iný syntetizátor série V
• Kliknite na ikonu MIDI learn v pravom hornom rohu. Knoby a slidery, ktoré možno ovládať 

pomocou hodnôt CC#, sa zmenia na fialové.

• Kliknite na knob/funkciu, ktorú chcete ovládať (knob/funkcia sa zmení na červenú) a objaví 
sa okno s priradením

• Pohybujte knobom 4 na KeyStepe 37 a sledujte, ako sa vybraný slider na DX7 V teraz priradí 
k CC# číslo 77.

Knob 4 je teraz automaticky spojený so sliderom Cutoff na DX7 V.

Všetky softvérové syntetizátory z V Collection spoločnosti Arturia majú možnosť MIDI learn.

Zhrnutie: Ak chcete vytvoriť dátový tok medzi KeyStepom 37 a hardvérovým syntetizátorom, zmeňte 
číslo CC# knobu na KeyStepe 37. Ak chcete vytvoriť dátový tok medzi KeyStepom 37 a softvérovým 
syntetizátorom, je jednoduchšie použiť funkciu MIDI learn softvérového syntetizátora.
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  7.3.2. Ovládanie parametrov na MicroFreaku

Pokúsime sa ovládať niektoré parametre na MicroFreaku. Ak nevlastníte MicroFreak, nevadí: nižšie 
uvedený popis sa hodí na každý typ syntetizátora.
MicroFreak, v súčasnosti jeden z najpopulárnejších syntetizátorov Arturie, má zvukovo veľmi zau-
jímavé možnosti ovládania CC#: odoslanie sekvencie správ MIDI CC 23 s rôznymi hodnotami do 
MicroFreaku bude mať rovnaký účinok ako ručné otáčanie knobom filtra: odoslanie CC 23 s hod-
notou 0 úplne zatvorí analógový filter; odoslanie CC 23 s hodnotou 127 ho úplne otvorí. MicroFreak 
má celkovo 20 rôznych CC#, ktoré sú k dispozícii na ovládanie jeho parametrov.
V nasledujúcom príklade použijeme prvý knob na otváranie a zatváranie filtra MicroFreaku a druhý, 
tretí a štvrtý knob na ovládanie Attack, Decay a Sustain generátora obálky.
Skôr ako začneme vykonávať zmeny, musíme sa uistiť, že medzi KeyStepom 37 a MicroFreakom 
existuje funkčné MIDI spojenie.

• Pripojte MIDI out na KeyStepe 37 k MIDI in na MicroFreaku a zapnite ho. Vyberte preset  
so zvukom, ktorý má počuteľnú odozvu, keď upravíte filter.

• Zahrajte niekoľko nôt a skontrolujte, či Microfreak reaguje, keď hráte na klaviatúre  
KeyStepu 37.

Ak chceme ovládať filter na Microfreaku pomocou hodnôt uložených v bielej banke, budeme musieť 
zmeniť hodnoty aktuálne uložené v bielej banke.

V predvolenom nastavení je prvý knob prvej banky (B1) nastavený na číslo CC# 74. Musíme ho 
zmeniť na číslo CC# 23:

• Najprv vyberte bielu stránku CC podržaním Shift a opakovaným stláčaním tlačidla Chord, 
kým sa nezmení na bielu

• Potom pri držaní tlačidla Shift stlačte na dve sekundy tlačidlo Chord/CCbank. Tlačidlo bude 
blikať, čím naznačí, že sme teraz v režime aktualizácie CC

• Teraz otočte prvým knobom a vyberte 23 ako CC#
• Nakoniec opäť stlačte tlačidlo CC page, čím ukončíte editáciu

Zahrajte niekoľko nôt na KeyStepe 37 a otočte prvým knobom. Mali by ste počuť, ako filter na Micro- 
Freaku reaguje.

Keď sme hotoví, obálka na MicroFreaku bude reagovať na CC# 105 (attack), 106 (decay) a 29 
(sustain). Aby sme vytvorili ovládanie z KeyStepu 37 do MicroFreaku, budeme musieť priradiť tieto 
hodnoty posledným trom knobom CC na Keystepe 37.

Na to bude potrebné zopakovať niektoré vyššie uvedené kroky, pričom budeme držať Shift dve 
sekundy:

• otočte druhým knobom a vyberte 105 ako číslo CC
• otočte tretím knobom a vyberte 106 ako číslo CC
• otočte štvrtým knobom a vyberte 29 ako číslo CC
• stlačením tlačidla CC Bank ukončite editáciu

To je všetko!

Toto je len škabnutie povrchu toho, čo je možné, keď skombinujete možnosti KeyStepu 37 a Eurorack 
modulov, softvérových a hardvérových syntetizátorov. Malo by to však stačiť na povzbudenie vašej 
chuti, aby ste sa vydali na fascinujúcu cestu.

Ďalšie číslo CC#, ktoré môžete preskúmať, je “2”. Ovláda množstvo spice (variácie), ktoré sa aplikuje na 
sekvenciu alebo arpegio.
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MIDI Control Center je aplikácia, ktorá vám umožňuje konfigurovať MIDI nastavenia vášho Key-
Stepu 37. Funguje s väčšinou zariadení Arturia, takže ak máte staršiu verziu softvéru, budete si 
chcieť stiahnuť verziu KeyStep 37. Bude fungovať aj s ostatnými produktmi spoločnosti Arturia.

Vstavaná príručka v MIDI Control Center obsahuje všeobecné popisy funkcií, ktoré sú spoločné pre 
všetky produkty Arturia. Ak sa chcete dozvedieť, ako získať prístup k príručke, pozrite si časť 8.1.5.

8.1. Základy

  8.1.1. Systémové požiadavky

• 2 GB RAM
• Procesor Intel i5 alebo rýchlejší
• 1 GB voľného miesta na hard disku
• OpenGL 2.0 kompatibilná grafická karta

  8.1.2. Inštalácia a umiestnenie

Po stiahnutí príslušného inštalačného programu MIDI Control Center pre váš počítač z webovej 
stránky spoločnosti Arturia dvakrát kliknite na súbor. Potom stačí spustiť inštalačný program a pos-
tupovať podľa pokynov. Proces by mal byť bezproblémový.

Inštalačný program umiestni MIDI Control Center k ostatným aplikáciám Arturia, ktoré máte. Vo 
Windows skontrolujte ponuku Štart. V počítači Macintosh s OS X ho nájdete v priečinku Applications/
Arturia.

8. MIDI CONTROL CENTER
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  8.1.3. Pripojenie

Pripojte KeyStep 37 k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Bude pripravený na prevádzku po 
tom, ako jeho LED diódy prejdú cyklom spustenia.

Teraz spustite MIDI Control Center. KeyStep 37 bude v zozname pripojených zariadení:
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  8.1.4. Zálohovanie vašich sekvencií

Ak chcete rýchlo zálohovať sekvencie zo svojho KeyStepu 37, kliknite na tlačidlo Sync:

Tým sa zachytí všetko, čo je v pamäti sekvencií, a prenesie sa do počítača. MIDI Control Center dá 
tomuto súboru ako názov aktuálny dátum/čas, ale ak chcete, môžete ho pomenovať inak.

Potom sa každá zmena vykonaná v softvéri vykoná aj v KeyStepe 37.

  8.1.5. Kde nájsť návod

Pre MIDI Control Center je v ponuke Help zabudovaný súbor nápovedy, ako je uvedené nižšie:

Väčšinu funkcií MIDI Control Centra je možné používať, aj keď nie je synchronizovaný s KeyStepom 37. 
Môžu nastať prípady, keď budete uprednostňovať nesynchronizované zariadenia.
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       8.3.2.4. Zmena dĺžky kroku (viazanie nôt)

Dobrým úvodom do MIDI Control Centra je opísať jednotlivé časti okna softvéru a definovať dôležité 
pojmy, ktoré budete potrebovať poznať pri používaní MIDI Control Centra, ako napríklad “Working 
Project” a “Template”.

V ďalšej kapitole je vysvetlené, ako používať softvér MIDI Control Center na konfiguráciu nastavení 
KeyStepu 37 tak, aby zodpovedali vášmu systému a zlepšili váš pracovný postup.

8.2. Voľba Sync

Kliknutím na tlačidlo Sync môžete rýchlo zálohovať sekvencie KeyStepu 37. Umožňuje tiež vyko-
návať ďalšie činnosti, ktorým sa budeme venovať ďalej v tejto kapitole.

Niektoré veci však môžete robiť, aj keď nekliknete na tlačidlo Sync. Tu je stručný prehľad rôznych 
stavov:
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  8.2.1. Synchronizované operácie

Po kliknutí na tlačidlo Sync vykoná MIDI Control Center (MCC) nasledujúce kroky:

• Automaticky vytvára záložnú kópiu interných sekvencií KeyStepu 37. Táto sa nazýva  
Template.

  8.2.2. Nesynchronizované operácie

Keď nie sú synchronizované MIDI Control Center a KeyStep 37, je k dispozícii množstvo funkcií. 
Môžete napríklad:

• ťahať a pustiť jednu zo sekvencií v Project Browseri na jednu zo záložiek SEQ
• odoslať jednu sekvenciu alebo sadu ôsmich sekvencií do vnútornej pamäte KeyStepu 37
• pomocou tlačidiel Store To (Uložiť do) a Recall From (Vyvolať z) môžete preniesť celú sadu  

8 sekvencií
• upraviť nastavenia zariadenia (Device Settings)
• vykonávať úpravy sekvencií

8.3. Projekty v zariadení

Ak sú MCC a KeyStep 37 synchronizované, pri každom kliknutí na Template v okne Project Browser sa 
táto odošle do internej pamäte KeyStepu 37. Všetky zmeny, ktoré ste dovtedy vykonali z predného panela 
KeyStepu 37, sa stratia.
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  8.3.1. Pracovný projekt

Keď sú MCC a KeyStep 37 synchronizované, pracovný projekt (Working Project) je interná pamäť 
KeyStepu 37. Úpravy vykonané v sekvenciách v MCC sa súčasne vykonajú aj v KeyStepe 37.

Keď nie sú synchronizované, pracovný projekt funguje ako akýsi “cieľ”, na ktorý sa môžu sekvencie 
ťahať a potom prenášať do pamäte KeyStepu 37. Úpravy vykonané v sekvenciách vnútri MCC, keď 
nie sú synchronizované, však nemenia sekvencie vnútri KeyStepu 37.

       8.3.1.1. Editácia naživo

Po kliknutí na tlačidlo Sync sa v okne Seq Editor v MCC zobrazí interná pamäť KeyStepu 37. Všetky 
úpravy, ktoré vykonáte v týchto sekvenciách, sa vykonajú aj v pamäti KeyStepu 37. Toto sa nazýva 
“editácia naživo”.

       8.3.1.2. Ťahanie a pustenie

Do Working Projectu je možné pretiahnuť jednu sekvenciu alebo Template obsahujúcu všetkých 
8 sekvencií z Project Browsera. Keď tak urobíte, sekvencia(-e) sa odošle(-ú) do vnútornej pamäte 
KeyStepu 37.

Editácia naživo funguje v jednom smere: z MCC do KeyStepu 37. Zmeny vykonané z predného panela 
KeyStepu 37 nie sú rozpoznané v MCC. Pomocou tlačidla Recall From ich zálohujte do počítača pred 
výberom inej Template.

Dôležité: Keď vykonáte zmenu v okne Seq Editor, vedľa názvu vybranej Template sa zobrazí hviezdička 
(*). Tieto zmeny sa neukladajú automaticky, takže na zachovanie nových údajov sekvencie budete musieť 
použiť tlačidlá Save (Uložiť) alebo Save As... (Uložiť ako...).
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8.4. Project Browser

Prehliadač projektov (Project Browser) zobrazuje zoznam všetkých projektov, ktoré máte k dispozícii 
v MIDI Control Centre (MCC). Boli uložené vo vašom počítači. Sú rozdelené do dvoch hlavných sku-
pín Templates: Factory a User.

User Templates sú tie, ktoré ste preniesli z vášho KeyStepu 37 cez MCC pomocou funkcie “Recall 
from”.

Šablóna obsahuje patterny zo sekvencera spolu s ich nastaveniami pre swing, gate a dĺžku sekven-
cie.

Tu je rozšírený pohľad na obsah šablóny s názvom “Berlin 1” so sekundárnym zobrazením sekvencií, 
ktoré obsahuje.

Šablóna neobsahuje Device Settings (nastavenia zariadenia). V odseku 8.6. si ukážeme, ako ich uložiť 
samostatne.
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User Templates: kliknite na +/- pre rozbalenie/zbalenie obsahu projektu.

  8.4.1. Tvorba knižnice

V oblasti User Template si môžete vytvoriť neobmedzenú knižnicu sekvencií a nastavení.

Vytvorte si toľko sekvencií, koľko chcete, kdekoľvek ste, s pripojeným počítačom alebo bez neho. 
Potom pri ďalšom použití MIDI Control Centra jednoducho stlačte tlačidlo Recall From. Tým sa 
sekvenčná pamäť KeyStepu 37 prenesie do Project Browsera (prehliadača projektov) v MCC, kde ju 
môžete uložiť ako novú Template (šablónu).

Šablóna sa automaticky pomenuje dátumom/časom, ale ak chcete, môžete jej dať opisnejší názov.

  8.4.2. Úprava šablóny

       8.4.2.1. Pri synchronizácii

Ak sú MIDI Control Center a KeyStep 37 už synchronizované, je ľahké upraviť archivovanú šablónu. 
Jednoducho ju vyberte v Project Browseri a jej sekvencie sa zobrazia v okne Seq Editor. Prenesú sa 
aj do vnútornej pamäte KeyStepu 37.

Pokiaľ sú KeyStep 37 a MCC synchronizované, všetky zmeny vykonané v sekvenciách vo vnútri MCC 
sa vykonajú aj v KeyStepe 37. Sekvencia môže byť v skutočnosti spustená v KeyStepe 37, zatiaľ čo 
vy vykonávate úpravy v MCC, a potom môžete počuť upravenú sekvenciu na pripojenom zariadení. 
Len si uvedomte, že v závislosti od toho, kedy bola vykonaná úprava, môžete počuť nové noty až po 
ďalšom zacyklení sekvencie.

Informácie o editovaní sekvencií v okne Seq Editor nájdete v časti 8.7. Základy editácie a 8.8. Okno 
sekvencie.

Po vykonaní úpravy sa vedľa názvu zdrojovej šablóny zobrazí hviezdička. To znamená, že na zachovanie 
nových údajov sekvencie musíte použiť tlačidlá Save alebo Save as....
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       8.4.2.2. Nesynchronizované

Ak MIDI Control Center a KeyStep 37 nie sú synchronizované, stále môžete upravovať sekvencie 
archivovanej šablóny. Stačí vybrať Template v Project Browseri a jej sekvencie sa zobrazia v okne 
MCC Seq Editor, pripravené na úpravu.

Ak by ste chceli potvrdiť výsledky tým, že sekvencie prehráte na zariadení, ktoré je pripojené ku 
KeyStepu 37, existujú dva spôsoby.

Najprv použite tlačidlá Save (Uložiť) alebo Save As... (Uložiť ako...) na uloženie zmien a potom:

• potiahnite upravenú Template z Project Browsera a pustite ju na Working Project, alebo
• stlačte tlačidlo Store To (podrobnosti nájdete v odseku 8.5.).

Ktorýkoľvek z týchto dvoch krokov odošle vybranú Template priamo do vášho KeyStepu 37.

Dôležité: Tento proces prepíše pamäť v KeyStepe 37. Pred prenosom súboru si nezabudnite uložiť, čo ste 
robili!
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  8.4.3. Poslanie jednej sekvencie do KeyStepu 37

       8.4.3.1. Pri synchronizácii

Existujú dva spôsoby, ako poslať jednu sekvenciu do KeyStepu 37, keď je synchronizovaný s MIDI 
Control Centrom.

Najprv pomocou tlačidiel +/- v Project Browseri otvorte Template a vyhľadajte sekvenciu, ktorú chce-
te odoslať. Potom môžete urobiť jednu z dvoch vecí:

• potiahnuť sekvenciu na Working Project. Odošle sa do KeyStepu 37 na rovnakom mieste ako 
zdrojová sekvencia (t. j. #1 pôjde na #1).

• potiahnuť vybranú sekvenciu na jednu z ôsmich kariet v okne Seq Editor. Týmto spôsobom 
môžete presne určiť, na ktoré miesto v KeyStepe 37 bude sekvencia prijatá. Viac informácií 
nájdete v časti 8.9. Správa sekvencií.

       8.4.3.2. Nesynchronizované

Ak chcete preniesť len jednu sekvenciu zo šablóny do KeyStepu 37, nájdite ju v Project Browseri  
a pustite ju do Working Projectu. Tým sa vybraná sekvencia odošle priamo do KeyStepu 37 na to 
isté pamäťové miesto sekvencie.

V nasledujúcom príklade sekvencia č. 1 zo Šablóny Berlin 1 prepíše sekvenciu č. 1 vo vnútornej pamä-
ti KeyStepu 37.

             - ťahať

Dôležité: Nasledujúci proces odošle jednu sekvenciu do KeyStepu 37 a prepíše sekvenciu v cieľovej 
pamäti.

Dôležité: Nasledujúci proces odošle jednu sekvenciu do KeyStepu 37 a prepíše sekvenciu v tomto 
pamäťovom mieste.
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8.5. Store To/Recall From

  8.5.1. Tlačidlo “Store To”

V ľavej hornej časti MIDI Control Centra sa nachádza tlačidlo s názvom “Store To”. Slúži na prenos 
šablóny z okna Project Browser do KeyStepu 37.

Ak existuje konkrétna šablóna, ktorú chcete preniesť do KeyStepu 37, vyberte ju v okne Project 
Browser.

Ak boli KeyStep 37 a MCC synchronizované, všetkých osem sekvencií z Template sa prenesie do 
vášho KeyStepu 37 hneď po výbere šablóny.

Ak však KeyStep 37 a MCC neboli synchronizované, na prenos Template budete musieť použiť tlačid-
lo Store To.

Tento postup je podobný predtým opísanému postupu:

• Vyberte požadovanú šablónu, ako je znázornené nižšie
• Kliknite na tlačidlo Store To v hornej časti okna.

Tento proces uloží všetkých osem sekvencií z vybranej šablóny do KeyStepu 37.

  8.5.2. Vyvolanie editovaných sekvencií z KeyStepu 37

Ak ste zmenili nejaké sekvencie v KeyStepe 37, potrebujete tieto sekvencie stiahnuť do MIDI Control 
Centra a zálohovať ich. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Recall From. V Project Browseri sa 
objaví nový súbor obsahujúci všetkých osem sekvencií s aktuálnym časom/dátumom ako názvom. 
Ak chcete, môžete ho premenovať.

Nasledujúci proces prepíše vnútornú pamäť KeyStepu 37. Ak si nie ste istí, že tieto sekvencie boli záloho-
vané, nezabudnite ich archivovať do počítača pomocou tlačidla Recall From.

Tlačidlo Recall From neukladá internú pamäť akordov KeyStepu 37.
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  8.5.3. Save, Delete, Import/Export, atď.

Tieto dôležité funkcie sú zdokumentované v príručke MIDI Control Centra, ktorú nájdete v Help menu 
softvéru. 

8.6. Import/Export Device Settings

Keď je v okne MIDI Control Center vybratá karta Device Settings (nastavenia zariadenia), v pravom 
hornom rohu sa zobrazia dve tlačidlá označené Import a Export. Úlohou týchto tlačidiel je spravovať 
súbory obsahujúce iba nastavenia zariadenia. Líšia sa od tlačidiel popísaných v časti 8.5.3, ktoré 
slúžia na vytvorenie súboru obsahujúceho nastavenia zariadenia aj sekvencie.

Súbory Device Settings nesú príponu .KeyStep 37_ds. Tieto súbory si môžete vymieňať s inými 
používateľmi alebo si vytvoriť knižnicu konfigurácií pre rôzne systémy, s ktorými sa stretávate na 
rôznych miestach.

  8.6.1. Export Device Settings

Ak chcete exportovať nastavenia zariadenia, kliknite na tlačidlo Export. Potom prejdite na príslušné 
miesto v počítači, a podľa pokynov na obrazovke uložte súbor .KeyStep 37_ds. 

Tlačidlá Import / Export na obrázku vyššie plnia inú funkciu ako tlačidlá v hornej časti okna Device  
Settings (pozri nasledujúcu časť). Ich súbory majú príponu .KeyStep 37. Obsahujú kompletnú sadu  
ôsmich sekvencií. Pomocou týchto súborov môžete zdieľať nastavenia a sekvencie s inými použí- 
vateľmi.
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  8.6.2. Import Device Settings

Ak chcete importovať nastavenia zariadenia, kliknite na tlačidlo Import. Potom prejdite na príslušné 
miesto v počítači a podľa pokynov na obrazovke načítajte súbor .KeyStep 37_ds.

8.7. Základy editácie

  8.7.1. Zadávanie hodnôt

Existujú dva hlavné spôsoby zadávania nových hodnôt parametrov v MIDI Control Centre: kliknite 
na niečo a posuňte to, alebo zadajte číslo do poľa.

Ak chcete upraviť napríklad hodnotu Swing(%), kliknite na grafiku knobu a potiahnite ju, alebo dva-
krát kliknite do poľa hodnoty a zadajte novú hodnotu:
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Úprava hodnoty: Ak chcete upraviť parameter, napríklad Gate Length, kliknite na jeho vysúvacie 
menu a vykonajte výber:

  8.7.2. Výber kariet

Stredné okno MIDI Control Centra má dve hlavné karty: Seq a Device Settings. Seq obsahuje  
všetkých 8 sekvencií z pamäte KeyStepu 37 a Device Settings obsahuje všetky parametre pre rôzne 
funkcie KeyStepu 37.

Jednoducho kliknite na kartu, aby ste vybrali jej okno.

  8.7.3. Karta Seq

Karta Seq obsahuje osem očíslovaných záložiek sekvencií:

Karta Seq

Tieto záložky umožňujú vybrať jednotlivé sekvencie a doladiť ich notové údaje. Môžete tu dokonca 
vytvárať úplne nové sekvencie.

Na obrázku vyššie je vybraná sekvencia č. 6. Tu môžete zobraziť a upraviť Length, Swing % a Gate 
pre túto sekvenciu. Taktiež je možné upravovať výšku tónu, dynamiku a čas gate jednotlivých nôt. 
Dokonca môžete pridávať noty, zostavovať akordy a podobne.

Jednotlivé funkcie úpravy sekvencie si prejdeme v časti 8.8. Okno sekvencie.
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  8.7.4. Karta Device Settings

Na tejto karte sa nachádzajú všetky nastavenia zariadenia. Ak ich chcete zobraziť v rámci MIDI 
Control Centra, použite posuvník na pravej strane okna.

Jednotlivé skupiny parametrov si prejdeme v časti 8.10. Práca s nastaveniami zariadenia.

8.8. Okno sekvencie

Pod jednotlivými záložkami sekvencií sa nachádza okno sekvencie. Hneď pod záložkami sú dva 
virtuálne knoby a vysúvacie menu. Ide o parametre jednotlivých sekvencií.

Okno sekvencie má tiež okno s notami a klaviatúrou pozdĺž ľavej strany. Napravo od tejto klaviatúry 
je mriežka s vodorovnými riadkami na umiestnenie nôt, ktoré zodpovedajú virtuálnym klávesom. 
Zvislé stĺpce predstavujú kroky v rámci sekvencie.

  8.8.1. Navigácia

       8.8.1.1. Rolovanie

Ak máte rolovacie koliesko, môžete zobrazenie posúvať nahor a nadol. Kurzor najprv umiestnite do 
zobrazovacieho poľa, nie nad grafiku klaviatúry.

Ak na klávesnici počítača podržíte Shift, zobrazenie sa bude pohybovať do strán.

Môžete tiež kliknúť/posunúť rolovacie lišty na okraji a v spodnej časti okna, aby ste zmenili polohu 
zobrazenia sekvencie.

Umiestnenie rolovacích líšt
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       8.8.1.2. Zväčšovanie

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť horizontálne zobrazenie, umiestnite kurzor do zobrazovacieho 
poľa. Potom stlačte kláves Command (Mac) alebo Control (Windows), a pomocou rolovacieho ko-
lieska upravte zobrazenie.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť vertikálne zobrazenie, umiestnite kurzor najprv na grafiku kla-
viatúry. Potom stlačte kláves Command (Mac) alebo Control (Windows), a pomocou rolovacieho 
kolieska zväčšujte a zmenšujte obraz.

  8.8.2. Parametre jednotlivých sekvencií

Na knoboch sa zobrazuje dĺžka sekvencie (v krokoch) a Swing(%). Rozbaľovacie menu vpravo 
umožňuje vybrať dĺžku gate pre noty v danej sekvencii.

       8.8.2.1. Dĺžka sekvencie

Sekvencia môže byť krátka 1 krok a dlhá až 64 krokov. Existujú dva spôsoby, ako zmeniť hodnotu 
dĺžky: kliknite na knob a otáčajte ním, alebo kliknite do poľa a zadajte hodnotu v rozsahu 1 až 64.

Pri zmene dĺžky sa v okne sekvencie zobrazí rozdiel. Pozrime sa napríklad na sekvenciu so 4 krokmi:
 

Všetko naľavo od bielej čiary sa nachádza v aktívnej časti sekvencie. S rastúcou dĺžkou sa biela 
čiara posúva doprava.

To tiež ilustruje zaujímavú vlastnosť: sekvenciu možno skrátiť a stále zachovať údaje, ktoré tam boli 
pôvodne. Takže neskôr môžete sekvenciu znova predĺžiť, a všetky pôvodné údaje budú opäť k dis- 
pozícii.

Pamätajte: každá sekvencia môže mať vlastné nastavenia dĺžky, swingu a gate.
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Patterny môžu mať dĺžku až 64 krokov a nepoužité kroky sú stmavené, pretože sa nachádzajú 
mimo oblasti dĺžky patternu.

Kroky sú očíslované pozdĺž spodnej časti okna:

       8.8.2.2. Swing % sekvencie

Z klaviatúry je k dispozícii 10 hodnôt pre % swingu keď použijete tlačidlo Shift a zahráte kláves.  
V MIDI Control Centre však môžete vybrať ľubovoľné číslo v rozmedzí 50 % až 75 %. Ak chcete 
zmeniť hodnotu Swing %, kliknite na knob a otočte ním, alebo kliknite do poľa a zadajte hodnotu 
medzi 50 a 75.

       8.8.2.3. SEQ Gate Lenght

Parameter Gate upraví dĺžku všetkých nôt vo vybranej sekvencii. Možné hodnoty sú 10 % (krátka), 
25 %, 50 %, 75 % a 90 % (dlhá). Každá sekvencia môže mať vlastné nastavenie Gate.

Ak chcete vykonať výber pre danú sekvenciu, kliknite na rozbaľovacie menu.

Na obrázku vyššie je aktuálna hodnota 25 % a v rozbaľovacom menu sa chystáte vybrať hodnotu 
90 %.
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  8.8.3. Eventy sekvencie

       8.8.3.1. Vkladanie/mazanie nôt

Ak chcete zadať notu, dvakrát kliknite na štvorček vo vnútri klavírneho zobrazenia. Ak chcete vy-
mazať noty, vyberte notu jedným kliknutím alebo potiahnite rámček okolo niekoľkých nôt. Potom 
stlačte tlačidlo Delete na klávesnici počítača.

Nezabudnite, že KeyStep 37 má polyfonický sekvencer. Štyri oranžové pruhy naskladané nad sebou 
na ďalšom obrázku znamenajú, že prvý krok bude hrať štyri noty súčasne.

       8.8.3.2. Posúvanie nôt

Ak chcete presunúť existujúcu notu, kliknite a podržte stred noty. Kurzor sa zmení na ikonu ruky. 
Potom potiahnite notu nahor alebo nadol a umiestnite ju kamkoľvek v rámci rozsahu MIDI nôt.

Môžete ju tiež ťahať doľava alebo doprava, aby ste ju umiestnili kamkoľvek v rámci sekvencie. Ak 
na novom mieste už nejaká nota existuje, nahradí sa presúvanou notou.

Je možné presunúť aj niekoľko nôt súčasne. Ak to chcete urobiť, najprv potiahnite kurzorom rámček 
okolo nôt:

Potom kliknite na stred jednej z nôt a potiahnite vybrané noty hore, dole, doľava alebo doprava.

Poznámka: ak sa niektorá z vybraných nôt presunie mimo rozsahu MIDI nôt, celé klavírne zobrazenie  
sa rozsvieti na červeno. To isté sa stane, ak sa noty posunú mimo 1. alebo 64. krok sekvencie.
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       8.8.3.3. Kopírovanie/vloženie nôt

Po výbere skupiny nôt môžete vytvoriť ďalšiu kópiu týchto nôt v inej časti sekvencie. Stačí podržať 
tlačidlo Alt (Option na počítači Mac), vybrať jednu z nôt a všetky ich pretiahnuť do novej oblasti.

Nové noty budú mať rovnaké hodnoty dynamiky a času gate ako pôvodné noty.

       8.8.3.4. Dynamika nôt

Ak kliknete na hornú časť poľa noty, kurzor sa zmení na ikonu vertikálnej šípky. Ťahaním kurzora 
nahor a nadol zmeníte dynamiku (velocity) danej noty na hodnotu od 1 do 127.

Farba vybranej noty sa zmení tak, aby označovala hodnotu dynamiky: biela je najnižšia hodnota 
dynamiky a červená je najvyššia hodnota dynamiky.

Keď sa upravuje dynamika viacerých nôt súčasne, všetky sa zmenia na rovnakú hodnotu.



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 74

       8.8.3.5. Zmena času Gate

Ak kliknete na pravý okraj poľa noty, kurzor sa zmení na ikonu vodorovnej šípky. Potiahnutím kur-
zora doľava a doprava zmeníte čas gate danej noty.

K dispozícii sú len dva možné typy: Gate Length, ktorú ste vybrali pre celú sekvenciu (10, 25, 50, 75 
alebo 90 %), alebo hodnota TIE.

       8.8.3.6. Podržanie noty

Ak potiahnete vodorovný kurzor dostatočne ďaleko doprava, zobrazí sa hodnota TIE. Pravá hrana 
noty sa zmení na šípku:
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Ak v ďalšom kroku dvakrát kliknete, zobrazí sa nová nota. Prekrytá šípka ukazuje, že tieto dve noty 
sú viazané:

Môžete kliknúť na druhú notu a opäť ťahať kurzor doprava, kým sa hodnota dĺžky druhej noty tiež 
nezmení na TIE, a tak ďalej.

• Výstup CV/Gate: nota, ktorá nasleduje po TIE, zmení riadiace napätie, ale neposiela nový signál 
gate do pripojeného zariadenia.

• Výstup MIDI: Príkaz Note Off pre prvú notu sa vyšle po príkaze Note On pre druhú notu. To 
umožňuje “legato” hranie na monofónnom syntetizátore.

Pri súčasnej úprave dĺžky viacerých nôt sa všetky zmenia na rovnakú hodnotu.

Hodnota TIE robí rôzne veci cez výstup CV/Gate a cez MIDI:
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8.9. Správa sekvencií

  8.9.1. Kopírovanie záložky sekvencie na inú sekvenciu

Ak chcete vytvoriť niekoľko sekvencií založených na spoločnej hudobnej fráze, môžete vziať jednu 
sekvenciu a skopírovať ju na jednu alebo viacero ďalších záložiek v okne Seq.

Ak chcete skopírovať sekvenciu z jednej záložky na druhú, jednoducho kliknite na záložku, ktorú 
chcete skopírovať, a potiahnite ju na cieľovú záložku.

Kliknutím a pretiahnutím skopírujete sekvenciu 1 do umiestnenia sekvencie 5.

Ak boli MCC a KeyStep 37 synchronizované, tento proces prepíše cieľové sekvencie vo vnútornej pamäti 
KeyStepu 37.
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  8.9.2. Potiahnutie/pustenie na záložku

Vo vnútri KeyStepu 37 je možné vytvoriť skupinu sekvencií ‘Najväčšie hity’ zostavenú zo sekvencií 
rôznych šablón.

Tu je uvedený postup, ako to urobiť:

• Vyberte sekvenciu otvorením jej šablóny (Template) v Project Browseri.
• Kliknite na ňu a potiahnite ju na požadovanú záložku Seq
• Zopakujte postup s ďalšími siedmimi sekvenciami.

Kliknite/potiahnite archivovanú sekvenciu na záložku v okne Seq Editor.

Po zozbieraní vašich ôsmich obľúbených sekvencií v záložkách sa uistite, že ste ich uložili pomocou 
tlačidla Save As... (Uložiť ako...) ako novú Template v Project Browseri.

Ak boli MCC a KeyStep 37 synchronizované, tento proces prepíše cieľové sekvencie vo vnútornej pamäti 
KeyStepu 37.
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8.10. Práca s nastaveniami Device Settings

  8.10.1. Všeobecné vlastnosti

Niektoré parametre majú vysúvacie menu s ďalšími možnosťami. Napríklad krivka Aftertouch má 
štyri nastavenia:

Možnosti jednotlivých polí sú pre každý parameter iné.

       8.10.1.1. MIDI kanál

Ďalším príkladom je nastavenie predvoleného MIDI kanála pre parameter.

Nastavenie “User Channel” umožňuje zmeniť MIDI kanál, na ktorom klaviatúra vysiela údaje.

Pre každý priraditeľný parameter si teda môžete vybrať, či bude uzamknutý na konkrétnom MIDI 
kanáli, alebo bude “plávať” spolu s MIDI kanálom klaviatúry.
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       8.10.1.2. Synchronizácia

Ak chcete synchronizovať nastavenia v riadiacom centre MIDI s nastaveniami v KeyStep 37, kliknite 
na položku “Sync” v ľavom hornom rohu rozhrania MCC:

Poznámka: Device Settings sú vždy synchronizované

  8.10.2. MIDI Controller settings

Tu je rýchla referenčná tabuľka týchto parametrov:

Parameter Rozsah/hodnoty Popis/funkcia

User Channel 1 - 16 MIDI kanál klaviatúry

MIDI Input Channel 1 - 16, User USB/MIDI CV kanál keď je Seq/Arp zastavený

MIDI Thru Off, On Presmerovanie dát z MIDI In do MIDI Out

Velocity curve Log, Lin, AntiLog Nastavuje typ dynamickej odozvy klaviatúry

Aftertouch curve Log, Lin, AntiLog, Soft Nastavuje typ odozvy aftertouch klaviatúry

Knob Catchup Jump, Hook, Scale Vzťah medzi fyzickou polohou knobu a digitál-
nou hodnotou, ktorú predstavuje

Hold Switch Function Hold, Sustain, Both Funguje alebo nefunguje ako sustain pedál

Sustain Pedal Function Hold, Sustain, Both Funguje alebo nefunguje ako tlačidlo Hold

Teraz si postupne prejdeme jednotlivé parametre.
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       8.10.2.1. User Channel

Týmto sa nastaví MIDI kanál klaviatúry. Je to ten istý parameter, ktorý sa nachádza na klaviatúre  
a nastavuje sa podržaním tlačidla Shift a stlačením klávesu.

       8.10.2.2. MIDI Input Channel

Tento parameter umožňuje vykonať konverziu MIDI na CV, keď sú sekvencer a arpeggiátor 
zastavené. Zvolená hodnota je MIDI kanál, ktorý bude umožňovať ovládanie externého zariadenia 
prostredníctvom konektorov CV/Gate/Mod.

Tieto MIDI správy môžu prichádzať buď cez USB, alebo cez vstupný MIDI konektor.

       8.10.2.3. MIDI Thru

Tento parameter zmení MIDI výstup KeyStepu 37 na MIDI Thru. Prichádzajúce MIDI dáta budú 
smerované priamo do výstupu namiesto toho, aby boli použité na transpozíciu sekvencií atď.

       8.10.2.4. Velocity curve

K dispozícii sú tri rýchlostné krivky, takže si môžete vybrať tú, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu 
štýlu.

• Lineárna (predvolená) má rovnomernú odozvu v celom dynamickom rozsahu
• Log vyžaduje najmenšiu rýchlosť na hranie hlasnejších tónov, ale je ťažšie kontrolovať dyna-

miku pri nižších úrovniach
• AntiLog je zrkadlovým obrazom nastavenia Log: vyžaduje veľkú rýchlosť na hranie hlasnej- 

ších tónov

       8.10.2.5. Aftertouch curve

K dispozícii sú štyri krivky aftertouch, takže si môžete vybrať tú, ktorá sa vám zdá najvhodnejšia.

       8.10.2.6. Knob Catchup

Keďže knoby sú 270-stupňové potenciometre, nemusia nevyhnutne odrážať svoje nastavenia. Exis-
tujú tri možnosti, ako sa budú správať pri odosielaní MIDI.

• Jump znamená, že knob odošle hodnotu svojej fyzickej polohy hneď, ako s ním pohnete, bez 
ohľadu na jeho parameter. Ak je parameter 12, knob je náhodou v polohe 3 a vy ho presunie-
te na 4, parameter okamžite preskočí z hodnoty 12 na hodnotu 4.

• Funkcia Hook čaká, kým posuniete knob za jeho aktuálne nastavenie, aby ho “zachytila”  
a až potom niečo odoslala.

• Funkcia Scaled zvyšuje alebo znižuje aktuálny parameter bez ohľadu na polohu knobu. Ak je 
teda aktuálna hodnota 12 a vy posuniete knob z 3 na 4, aktuálna hodnota sa posunie na 13. 
Funkcia Scaled umožňuje zvýšiť alebo znížiť hodnotu knobu. Nevýhodou je, že ak je knob vo 
svojej najvyššej alebo najnižšej polohe, nemôžete ho samozrejme posunúť ďalej. V takom 
prípade musíte knobom otáčať a hodnota bude musieť ísť najprv do mínusu alebo do plusu. 
Toto je predvolený režim.
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       8.10.2.7. Sustain Pedal Function

Sustain pedál je možné nakonfigurovať tak, aby zapínal/vypínal režimy Hold/Chord, posielal správu 
Sustain alebo robil oboje.

       8.10.2.8. Hold Button Function

Tlačidlo Hold je možné nakonfigurovať tak, aby zapínalo/vypínalo režimy Hold/Chord, posielalo 
správu Sustain alebo robilo oboje.

  8.10.3. Sequence settings

Tu je rýchla referenčná tabuľka týchto parametrov:

Parameter Rozsah/hodnoty Popis/funkcia

Sync Clock In/ 
Out Settings

1 step (Gate/Clock), 1 pulse,  
24 ppq, 48 ppq

Nastavuje typ vstupu/výstupu Sync. Porovnajte 
dokumentáciu externého zariadenia, aby ste 
určili správne nastavenie.

Sync Clock Start On Clock, On Gate Start Určuje aký druh signálu spustí KeyStep 37.

Next Seq End, Instant Reset, Instant Pokračovanie ďalšou sekvenciou

Transposition 
Input Port

USB, MIDI, both Výber portu, ktorý bude transponovať sekven-
cie.

Transpose Input 
Channel

1 - 16, all Určuje MIDI kanál, ktorý bude riadiť 
transpozíciu.

Transposition 
Latch

On, Off Rozhoduje o tom, či bude sekvencia transpono-
vaná iba pri držanom klávese.

Transpose Center 
Pitch

Plný rozsah MIDI nôt Noty nad/pod stredom transponujú sekvenciu 
nahor/nadol.

Velocity As recorded, Fixed Dynamika je braná do úvahy, alebo je pevná.

Fixed Velocity 
Value

0 - 127 Výber hodnoty pevnej dynamiky.

Tap Tempo  
average

2, 3, alebo 4 ťuknutia Počet ťuknutí, podľa ktorého sa nastaví tempo.

Arm to Start On, Off Určuje spúšťanie/zastavovanie sekvencera pri 
práci s externými zdrojmi synchronizácie.

Tie Mode Tie to Previous, Tie to Next Určuje ako sú noty spolu spojené v sekvenceri.

Arp Random Total, Pattern, Brownian Určuje typ náhodnosti pri nastavení Arp Mode 
na “Random”.

Sequence Length 
Update

Keep content beyond 
sequence length, Clear 
content beyond sequence 
length

Určuje správanie sa sekvencera keď užívateľ 
skráti sekvenciu.
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Teraz si postupne prejdeme jednotlivé parametre.

       8.10.3.1. Sync Clock In/Out Settings

KeyStep 37 je vybavený schopnosťou vysielať alebo prijímať taktovacie signály z veľkého množstva 
historických zariadení. Tu je stručný prehľad jednotlivých nastavení:

• 1 step (Gate): Interpretuje stúpajúcu hranu napätia ako príkaz Note On a klesajúcu hranu ako 
príkaz Note Off. Potom prejde na ďalší krok.

• 1 step (Clock): Je pravdepodobné, že vstupné hodiny majú pevnú periódu, takže KeyStep 37 
interpoluje medzi hranami hodinového signálu, aby odvodil stabilné tempo.

• 1 Pulse (Korg): Ako naznačuje názov, ide o špeciálne synchronizačné hodiny, ktoré používajú 
zariadenia Korg.

• 24 PPQ: Synchronizácia DIN, ktorú používa Roland a ďalšie spoločnosti vo svojich zariade- 
niach.

• 48 PPQ: hodinový signál používaný v bicích automatoch Oberheim a ďalších.

       8.10.3.2. Sync Clock Start

Keď je KeyStep 37 podriadený externému zariadeniu prostredníctvom vstupu Sync, tento parameter 
umožňuje určiť, ako sa spustí sekvencer a arpegiátor:

• On Clock: Seq/Arp sa spustí hneď po prijatí hodín na špičke vstupu jack. Toto platí hlavne 
vtedy, keď používate konektor Tip-Sleeve (TS).

• On Gate Start: Seq/Arp sa spustí, keď na špičku konektora prijme signál hodín a štartovací 
signál je prítomný na krúžku. Toto nastavenie je ideálne pri použití konektora Tip-Ring-Sleeve 
(TRS).

       8.10.3.3. Next Seq

Tento parameter určuje, ako rýchlo sa sekvencie KeyStepu 37 zmenia po výbere novej sekvencie,  
a či sa nová sekvencia začne od začiatku alebo niekde uprostred .

• End: KeyStep 37 nebude meniť sekvenciu kým nedohrá do konca aktuálnu sekvenciu.
• Instant Reset: Sekvencia sa zmení okamžite a začne sa od začiatku novej sekvencie.
• Instant Continue: Sekvencia sa zmení okamžite, ale do novej sekvencie prejde na aktuálnej 

pozícii.

Ak obe sekvencie nemajú rovnakú dĺžku, aktuálna pozícia novej sekvencie sa vypočíta tak, akoby sa 
nová sekvencia prehrávala od začiatku.
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       8.10.3.4. Transposition Input port

Tu určíte KeyStepu 37, ktorý MIDI port bude prijímať požiadavku na transpozíciu.

       8.10.3.5. Transpose Input channel

Hovorí KeyStepu 37, ktorý MIDI kanál bude nastavovať veľkosť transpozície.

       8.10.3.6. Transposition Latch

Toto vám umožňuje vybrať, či sa sekvencia bude transponovať na okamih alebo ostane hrať trans- 
ponovaná. Pri oboch nastaveniach sa transpozícia vykoná okamžite; rozdiel je v tom, čo sa stane 
po uvoľnení klávesu.

Keď je vybraná možnosť Latch Off, sekvencie sa po uvoľnení klávesu okamžite transponujú späť na 
strednú výšku tónu. Keď je Latch On, sekvencie zostanú po uvoľnení klávesu transponované a budú 
pokračovať v tejto transpozícii, kým sa nestlačí ďalší kláves.

Tento parameter ovplyvňuje aj spôsob, akým KeyStep 37 reaguje na prichádzajúce MIDI noty na 
kanáli Transposition Input.

       8.10.3.7. Transpose Center Pitch

O tom, ktorá prichádzajúca nota znamená “netransponovať”, rozhoduje stredná výška tónu. Predvo-
lená hodnota je MIDI nota č. 60 alebo stredné C [C3].

Takže napríklad prichádzajúce C3 netransponuje sekvenciu, ale prichádzajúce D3 transponuje 
sekvenciu +2 poltóny atď.

       8.10.3.8. Velocity

Tento parameter určuje, či sekvencer zachová pôvodne zahrané hodnoty dynamiky, alebo nastaví 
všetky zaznamenané noty na rovnakú hodnotu.

       8.10.3.9. Fixed Velocity Value

Týmto sa nastaví hodnota dynamiky pre všetky zaznamenané noty na rovnaké číslo, ak je parame-
ter Velocity nastavený na možnosť “Fixed” (Pevná), a nie na “As Recorded” (Ako zaznamenané).

       8.10.3.10. Tap Tempo average

Toto vám umožní nastaviť, koľkokrát musí byť stlačené tlačidlo Tap, aby sa zmenilo tempo.
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       8.10.3.11. Arm to Start

Toto určuje správanie sekvencera pri spustení a zastavení keď pracuje s externými zdrojmi hodín. 
Všimnite si, že funkcia Arm to Start sa uplatňuje len vtedy, keď je KeyStep 37 synchronizovaný  
s externým zdrojom hodín. Tento parameter nerobí nič, keď je zdroj hodín KeyStepu 37 nastavený 
na Internal.

OFF: Toto je predvolené nastavenie a ide o bežné správanie sekvencerov, ktoré prijímajú synchroni-
začné signály z externého zdroja (prostredníctvom MIDI alebo konektora Sync). V tomto režime sa 
sekvencer automaticky spustí (spustí/pauzuje/zastaví) po prijatí synchronizačného signálu. Tento 
synchronizačný signál sa potom posiela ďalej do ostatných zariadení, ktoré sú reťazovo zapojené 
za KeyStep 37.

ON: Pri hodnote On (zapnuté), ak je synchronizácia nastavená na externú a neprichádza žiadny 
synchronizačný signál, po stlačení tlačidla Play bude toto blikať, ale sekvencia sa nebude pre-
hrávať, kým nepríde synchronizačný signál. Toto je užitočná funkcia v prípadoch, keď chcete mať 
manuálnu kontrolu nad sekvencerom KeyStepu 37, ale vždy chcete, aby synchronizačný signál 
prechádzal do iných zariadení pripojených cez KeyStep 37.

       8.10.3.12. Tie Mode

Toto určuje, ako sú noty “zviazané” v sekvenceri KeyStepu 37. “Tie to Previous” (predvolené nas-
tavenie) viaže aktuálnu notu na predchádzajúcu notu v sekvencii. Možnosť “Tie to next” umožňuje 
naviazať aktuálnu notu na ďalšiu notu v sekvencii. Nastavenie Tie Mode sa ukladá spolu s presetom 
sekvencera, takže načítané sekvencie sa budú prehrávať správne.

       8.10.3.13. Sequencer Length Update

Toto nastavenie určuje, čo sa stane so “zvyšnými” notami v sekvencii, ktorú skrátite. Predvolené 
nastavenie “Keep content beyond sequencer length” zachová všetky zvyšné noty, takže ak sekven-
ciu opäť predĺžite, noty budú pokračovať v prehrávaní tak, ako pred skrátením. Nastavenie “Clear 
content beyond sequence length” vymaže zvyšné kroky, keď sekvenciu skrátite. V tomto prípade, ak 
sekvenciu predĺžite späť na pôvodnú dĺžku, novo pridané kroky budú tiché (prázdne).

Ak je sekvencer zastavený a sú prijímané externé hodinové signály, stlačením tlačidla Play sa sekvencia 
KeyStepu 37 spustí na pozícii, na ktorej by sa nachádzala, keby sa po celý čas prehrávala. Napríklad, 
ak máte sekvenciu s 32 krokmi, KeyStep 37 je zastavený a vy stlačíte tlačidlo Play na zariadení master 
clock, KeyStep 37 prijíma synchronizačný signál zariadenia master clock, ale nebude prehrávať sekven-
ciu, kým nestlačíte tlačidlo Play. Ak stlačíte tlačidlo Play napr. medzi 8. a 9. krokom sekvencie, KeyStep 37 
začne prehrávať sekvenciu v jej 9. kroku, v synchronizácii s hlavnými hodinami.

Všimnite si, že správanie sa tlačidla Tap (Rest/Tie) je odlišné, keď je v MCC vybraná možnosť “Tie To Next”.



Arturia - Užívateľský manuál KeyStep 37 85

  8.10.4. CV/Gate settings

Tieto nastavenia určujú elektrické správanie sa konektorov riadiaceho napätia.

Tu je rýchla referenčná tabuľka týchto parametrov:

Parameter Rozsah/hodnoty Popis/funkcia

PITCH CV Output Volts per Octave [*] Hertz 
per Volt [**]

Dve normy. Každá z nich používa inú referen-
ciu pre MIDI noty

[*] 0 Volt MIDI Note Plný rozsah MIDI nôt [*] S Volts per Octave

[**] 1 Volt MIDI Note Plný rozsah MIDI nôt [**] S Hertz per Volt

Note Priority Low, High, Last Určuje odozvu monofónnych zariadení

MOD CV source Mod strip, Velocity,  
Aftertouch

Určuje, ktorá funkcia KeyStepu 37 riadi Mod CV

MOD CV max 
voltage

5 - 12 Volts Minimum = 0 Voltov vo všetkých prípadoch; 
maximum môže byť 5 až 12 Voltov.

Pitch Bend Range 1 - 24 poltónov Vyberá, ako veľmi sa bude meniť Pitch CV, 
keď sa použije pásik Pitch.

GATE CV Output S-trig, V-trig 5V, V-trig 12V “Short/negative” trigger a dva všeobecné typy 
“Voltage/positive” triggerov.

Teraz si postupne prejdeme jednotlivé parametre.

       8.10.4.1. Pitch CV Output

Rôzne modely vintage zariadení reagujú na elektrické signály odlišne. KeyStep 37 funguje dobre  
s najbežnejšími typmi.

• (*) 1 Volt na oktávu - Toto je štandard používaný na väčšine modulov Eurorack a na našich 
vlastných syntetizátoroch Mini- a MicroBrute.

• (**) Hertz na Volt - Ide o technológiu používanú syntetizátormi Korg a staršími syntetizátormi 
Yamaha.
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       8.10.4.2. Referencia MIDI noty (0V, 1V)

KeyStep 37 poskytuje možnosť nastaviť samostatnú referenčnú notu pre formáty Volt na oktávu 
aj Hertz na Volt. Tento parameter sa zmení z referenčnej hodnoty 0 V na referenčnú hodnotu 1 V  
v závislosti od toho, ktorá možnosť Pitch CV Output je zvolená.

Volt per Octave používa referenčnú notu MIDI 0V

Hertz per Volt používa referenciu 1V MIDI noty

       8.10.4.3. Note Priority

Keďže konektory CV sú vždy monofonické, je dôležité vedieť určiť, ktorá nota z polyfonickej stopy 
sekvencera alebo klaviatúry bude interpretovaná ako tá, ktorú má zahrať monofónny syntetizátor 
na druhom konci.

A dokonca niektoré monofonické syntetizátory uprednostňujú jednu alebo druhú z troch možností, 
ktoré vám KeyStep 37 ponúka: Low note priority (priorita najnižšej noty), High note priority (priorita 
najvyššej noty) alebo Last note priority (priorita poslednej noty).

       8.10.4.4. Mod CV source

Tento parameter určuje, ktorá funkcia KeyStepu 37 bude posielať signály na výstup Mod CV: Modu-
lačný pásik, velocity alebo aftertouch.

       8.10.4.5. Mod CV max voltage

Každý z týchto troch zdrojov má nulový bod, ktorý znamená 0 V. Tento parameter umožňuje určiť, 
či bude rozsah 0 - 5 V, 0 - 6 V atď. až po 0 - 12 V.

       8.10.4.6. Pitch Bend Range

Tento parameter nastavuje maximálnu hodnotu, ktorá bude meniť výstup Pitch CV pri použití Pitch 
pásika.
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       8.10.4.7. Gate CV Output

Zahrnuli sme tri typy odozvy signálu Gate:

S-trig: To je skratka pre “Short-circuit trigger”, hoci niekedy sa nazýva “negative trigger”. Zahŕňa 
udržiavanie vysokého napätia a následné skratovanie spúšťacieho obvodu vždy, keď má zaznieť 
nota. Tento formát používajú okrem iného klasické syntetizátory Dr. Bob, Korg a Yamaha.

V-trig: Skratka pre “Voltage trigger”, známy aj ako “positive trigger”. Táto metóda udržiava normálne 
nízke napätie na spúšťači a vytvára pevné kladné napätie na signalizáciu zapnutej noty. Uprednost- 
ňujú ju syntetizátory Roland, Sequential Circuits a iné.

  8.10.5. Transport settings

Najprv stručné zhrnutie nastavení Transportu a potom tabuľka:

Play/Pause: Alternatívne nastavenie je “Reset”. To by vám umožnilo vykonávať “stutter úpravy” na 
vašich sekvenciách.

Transport Mode: Môžete definovať spôsob prenosu príkazov transportu: MIDI CC, MMC alebo oboje.

Parameter Rozsah/hodnoty Popis/funkcia

Play/Pause Pause, Reset Pauza alebo “stutter” sekvencia

Transport Mode OFF, MIDI CC, MMC, Both Vhodné pre väčšinu zariadení

  8.10.6. CC Bank settings

       8.10.6.1. Čo sú CC správy?

Keď kreslíte noty v MIDI editore svojej DAW, vytvárate údaje MIDI. S každou pridanou notou vyt-
várate správu o zapnutí noty, správu o spustení, vypnutí noty a hodnotu rýchlosti atď., ktoré sú spo-
jené s konkrétnym číslom MIDI noty. Hodnota rýchlosti (velocity) určuje, ako silno je kláves udretý 
na MIDI klaviatúre. Keď pripojíte externý syntetizátor k DAW a stlačíte tlačidlo “play”, DAW začne do 
syntetizátora posielať prúd digitálnych MIDI správ. Syntetizátor interpretuje tieto správy a prehráva 
sekvenciu DAW tak, ako ste ju zamýšľali. Čísla nôt a hodnoty velocity (ako väčšina hodnôt v MIDI) 
sú v rozsahu 0 - 127.
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Existuje aj ďalší druh MIDI údajov, ktorý umožňuje ovládať parametre externých syntetizátorov. 
Tieto správy Control Change (CC) sa líšia od správ MIDI súvisiacich s notami a sú od nich nezávis-
lé. Označujú sa ako správy CC#: reťazce číselných údajov, ktoré sú špeciálne určené na ovládanie 
parametrov externého hardvérového alebo softvérového zariadenia kompatibilného s MIDI; na-
príklad hardvérového syntetizátora, modulárneho systému Eurorack alebo softvérového modu- 
lárneho systému, ako je VCV Rack. Správy MIDI CC# existujú už viac ako 40 rokov a napriek svoj-
mu obrovskému potenciálu nie sú široko používané. Podrobné informácie o tom, ako pristupovať 
k hodnotám uloženým v CC bankách a upravovať ich, nájdete v kapitole 7. Keď otočíte jedným  
z knobov CC banky, odošle sa správa CC#. Predvolené čísla CC sú:

Tu sa nastavuje hodnota, ktorú budú ovládače CC vysielať pri otáčaní. Hoci je editácia týchto hodnôt 
možná aj v samotnom KeyStepe 37, editácia tu je rýchlejšia. Pre každý knob môžete nastaviť:

Parameter Rozsah/hodnoty (D) = predvolená Popis/funkcia

MIDI CC 1 - 127 (D = 74) Číslo CC

Min Range 0 - 127 (D = 0) Nastavenie minimálnej hodnoty

Max Range 0 - 127 (D = 127) Nastavenie maximálnej hodnoty

MIDI channel 1 - 16, user (D = user) Nastavenie MIDI kanála

Pomocou MIDI CC určíte číslo správy CC, ktoré sa použije na odosielanie riadiacich hodnôt.

V druhom a treťom poli (Min a Max) nastavujete hranicu minimálnej a maximálnej hodnoty, ktoré 
sa môžu prenášať, čo je veľmi užitočné, keď chcete ovládať len určitý rozsah parametra: frekvenciu 
filtra, attack ADSR alebo rýchlosť LFO.

MIDI kanál určuje, ktorý z pripojených syntetizátorov alebo modulov bude prijímať hodnotu kon-
troléra. Môžete mať napríklad Microfreak na kanáli jeden, ARP 2600 z V collection na kanáli dva 
vo vašom DAW a vintage bicí automat na kanáli 10. Ak ich chcete ovládať samostatne, môžete buď 
nastaviť každý knob banky 1 na vlastný MIDI kanál (1, 2, 10), alebo (čo je lepšia možnosť) nastaviť 
knoby banky 1 na MIDI kanál jedna, knoby banky dva na MIDI kanál dva a knoby banky tri na MIDI 
kanál desať.


