


Ďakujeme vám za zakúpenie KeyLab MkII!
Tento manuál popisuje vlastnosti a funkciu Arturia KeyLab MkII, a obsahuje špecifické detaily 
jeho vlastností, aby ste mohli plne využívať tento výkonný klávesový kontrolér.

V tomto balení nájdete:

• Klávesový kontrolér KeyLab MkII

• USB kábel

• Adaptér proti zemnej slučke

• Príručku Quick Start Guide. V tomto dokumente nájdete zopár jednoduchých krokov 
na rozbehnutie KeyLabu MkII, spolu s registračnými kódmi, potrebnými na zaregis-
trovanie zariadenia a aktiváciu priloženého softvéru:

  - Analog Lab 4
  - Ableton Live Lite
  - Piano V2

Zaregistrujte váš KeyLab MkII čo najskôr ako sa dá! Na spodnom paneli je nálepka  
obsahujúca sériové číslo vášho zariadenia a odomykací kód (unlock code). Tieto budú poža-
dované počas online registračného procesu. Možno si ich budete chcieť niekde poznačiť alebo 
odfotiť nápeku pre prípad, že by sa poškodila.

Registrácia vášho KeyLabu MkII prináša nasledovné výhody:

• Možnosť aktivovať softvér Analog Lab 4 s vyše 6000 skvelými presetmi

• Prijímať špeciálne ponuky určené majiteľom KeyLabu MkII



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 upozornenia, alebo povinnosti updatovať kúpený hardvér.

DÔLEŽITÉ: Produkt a jeho softvér môže pri použití so zosilňovačom, slúchadlami alebo  
reproduktormi produkovať zvukovú hladinu, ktorá môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. 
NEPOUŽÍVAJTE dlhodobo pri vysokej hlasitosti alebo pri nepríjemnej úrovni posluchu. Ak spo-
zorujete akékoľvek poškodenie sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s ušným lekárom.

POZNÁMKA: Záruka výrobcu sa nevzťahuje na servisné náklady spôsobené nedostatkom 
znalostí ohľadom funkcií a vlastností zariadenia tak ako je navrhnuté; zodpovednosťou  
užívateľa je prečítať si manuál. Prosím prečítajte si pozorne manuál a poraďte sa s pre- 
dajcom predtým, ako si vyžiadate servis.

Bezpečnostné predpisy zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na nasledovné:

1. Prečítajte si tieto inštrukcie.

2. Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.

3. Pred čistením nástroja vždy odpojte USB kábel. Pri čistení používajte suchú a jemnú tkaninu. 
Nepoužívajte benzín, alkohol, acetón, terpentín alebo iné organické rozpúšťadlá; nepouží- 
vajte tekutý čistiaci prostriedok, sprej alebo príliš vlhkú tkaninu.

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

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

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

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

8. Nenalievajte do nástroja žiadne tekutiny.

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

10. Nepoužívajte nástroj počas búrky a bleskov.

11. Nevystavujte nástroj príliš horúcemu slnečnému žiareniu.

12. Nepoužívajte nástroj v blízkosti úniku plynu.

13. Arturia nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát spôsobené ne-
správnym zaobchádzaním s nástrojom.
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1.1 Pripojenie KeyLabu mkII

Odporúčame nainštalovať Analog Lab 4 a ďalší priložený softvér predtým, ako si prečítate 
tento manuál. Zaregistrujte a autorizujte softvér na webstránke Arturia.

Ďalej pripojte KeyLab mkII k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla. Týmto pripo-
jením je zabezpečené aj napájanie.

KeyLab mkII je class-compliant USB zariadenie, takže jeho drivery sa automaticky nainšta-
lujú keď ho pripojíte k počítaču. Váš klávesový kontrolér bude pripravený na použitie pár 
sekúnd po zapnutí.

Ak chcete KeyLab mkII používať na ovládanie externých zariadení bez pripojenia k počítaču, 
jednoducho použite voliteľný napájací zdroj 9-12 V, 1 A. Potom prepojte váš systém ako je 
vysvetlené nižšie:

• MIDI zariadenia: prepojte MIDI kábel z Out konektora KeyLabu mkII do MIDI In 
konektora jedného z ovládaných zariadení. Odtiaľ môžete reťaziť MIDI signál 
cez jednotlivé zariadenia. Ale lepšie je použiť MIDI patchbay: zabráni sčítavaniu  
oneskorenia pri prechádzaní dát cez každé zariadenie.

• Control Voltage zariadenia: prepojte kvalitné 1/8” TS káble medzi modulárnym 
analógovým systémom a konektormi CV In/Out/Gate/Mod1/Mod2 na zadnom pa- 
neli KeyLabu mkII.
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1.2 Predný panel (naľavo)

1. Tlačidlá Octave, Chord & Transpose: aktivujú rôzne funkcie ovládania výšky tónu a akor-
dov KeyLabu mkII.

2. Kolieska Pitch & Mod: používajú sa na ohýbanie tónu a modulačné parametre vášho 
zvuku.

3. Tlačidlá módov padov: používajú sa na prepínanie medzi módmi padov. Tlačidlo Pad 
vyberá nastavenia User presetu; dve tlačidlá nižšie vyberajú rôzne akordické módy.

4. Hracie pady: dajú sa použiť na spúšťanie samplov vo vašej DAW, hranie akordov na 
softvérových/hardvérových nástrojoch, a/alebo vysielanie všetkých druhov MIDI dát 
vrátane polyfonického aftertouch (sú tlakovo citlivé). Každý pad môže mať v každom 
móde rôzne nastavenie.

5. Klávesy výberu MIDI kanála: podržte tlačidlo MIDI Ch a stlačte jeden z prvých 16 klávesov 
pre výber užívateľského MIDI kanála.

6. DAW príkazy / užívateľská sekcia: táto sekcia ovláda rôzne funkcie vo vašom obľúbenom  
softvéri pre nahrávanie zvuku, vrátane ovládania stôp ako je Solo, Mute a ostatných prí-
kazov. Ak máte jednu z DAW uvedených tu, použite zodpovedajúcu magnetickú šablónu 
na označenie tlačidiel (priložené).

7. Ovládanie transportu: ponúka štandardné funkcie na ovládanie vašej DAW: Record, Play, 
Loop, atď. Ovládanie transportu je vždy dostupné vo všetkých troch módoch (Analog 
Lab, DAW a User).

5	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII



1.3 Predný panel (napravo)

1. Preset Browser & Display: táto sekcia sa používa na výber presetov v Analog Lab 4, po-
hyb v menu, a zobrazenie parametra a informácií o presete.

2. Ovládacie tlačidlá: tieto 3 tlačidlá sa používajú v móde Analog Lab na prepínanie medzi 
2 partami v Multi móde, výber záložky Live v Analog Lab 4 a nastavenie deliaceho bodu  
medzi Partami 1 a 2. V móde DAW sa používajú na výber skupiny stôp po ôsmych.

3. Enkodéry: otočné knoby na ovládanie parametrov softvérových nástrojov, ako aj kanálo- 
vej panorámy vo vašej DAW.

4. Fadery: na zmenu parametrov softvérových nástrojov, ako aj hlasitosti kanálov vo vašej 
DAW.

5. Tlačidlá Filter / Select: používajú sa na filtrovanie typu presetov v móde Analog Lab, 
výber stôp v móde DAW a vykonávanie funkcií definovaných užívateľom v móde User.

6. Užívateľské parametre: klávesy vyššej oktávy sú použité ako skratky v užívateľskom 
editačnom móde.
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1.4 Zadný panel

1. Výstupy Pitch/Gate/Mod: tieto štyri konektory umožňujú KeyLabu mkII vysielať riadiace 
napätia a triggery do modulárneho systému. Rozsah napätí sa dá definovať v User Edit 
móde alebo pomocou MIDI Control Centra.

2. MIDI In/Out: MIDI konektor KeyLabu mkII vysiela USB/MIDI dáta do externých zari-
adení, a dokáže to aj bez počítača, keď je napájaný voliteľným napájacím zdrojom. 
Konektor MIDI In prijíma MIDI dáta z externých zariadení, a tiež slúži ako MIDI/USB 
prevodník pre vašu DAW.

3. Pedálové vstupy Aux 1/2/3: dajú sa použiť so spojitými pedálmi alebo pedálovými 
spínačmi. Môžu byť priradené akémukoľvek číslu MIDI CC v KeyLabe mkII, alebo po-
mocou MIDI Control Centra.

4. Vstup pre Expression pedál: dá sa použiť so spojitými pedálmi alebo pedálovými 
spínačmi. Pôvodne vysiela MIDI CC #11, ale dá sa nanovo priradiť v KeyLabe mkII, alebo 
pomocou MIDI Control Centra.

5. Vstup pre Sustain pedál: automaticky rozpoznáva polaritu pedála pri zapnutí KeyLabu 
mkII, takže môže byť použitý s akýmkoľvek štandardným pedálom. Tiež sa dá nakonfig-
urovať aby pracoval ako spojitý pedál z predného panela KeyLabu mkII, alebo pomocou 
MIDI Control Centra.

6. CV In: konektor na pripojenie výstupu riadiaceho napätia z modulárneho syntetizátora 
do KeyLabu mkII. Dá sa použiť ako prevodník CV na MIDI a/alebo CV na USB. Rozsah 
napätia sa dá určiť z predného panela alebo pomocou MIDI Control Centra.

7. USB konektor: použite ho na pripojenie KeyLabu mkII k vášmu počítaču. Tento port za-
bezpečuje súčasne napájanie, prenos MIDI dát a riadiacich informácií.

8. Napájací konektor: ak chcete používať KeyLab mkII ako kontrolér bez pripojenia k po-
čítaču, sem pripojte voliteľný napájací zdroj 9-12 V, 1 A.

9. Hlavný vypínač: funguje rovnako keď je zariadenie napájané cez USB aj adaptér: hore 
je zapnutie, dole vypnutie.

1.4.1 Stojí za pozornosť: zemné slučky

Zemná slučka je nechcený prúd vo vodiči medzi dvomi bodmi. Výsledkom je rušenie vo vašom 
audio signáli, zvyčajne vo forme nízkofrekvenčného brumu. V zapojeniach s počítačom, CV/
Gate prepojeniami a audio zariadeniami sa môžu vyskytovať rušivé zemné slučky. Ale máme 
na to riešenie: adaptér proti zemnej slučke.

 1.4.1.1 Kedy by som mal použiť adaptér proti zemnej slučke?

Vo väčšine prípadov nebudete potrebovať adaptér proti zemnej slučke.

Ak vo vašom zapojení nemáte problém so zemnou slučkou, jednoducho pripojte KeyLab mkII 
pomocou priloženého USB kábla k počítaču alebo voliteľnému napájaciemu zdroju 9-12 V, 1 A.
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Priložený adaptér proti zemnej slučke by ste mali použiť ak spozorujete šum na pozadí vo 
vašich reproduktoroch, ktorý sa stratí, keď odpojíte KeyLab mkII od vášho počítača alebo 
od CV/Gate prepojení s vaším analógovým zariadením. Zemná slučka môže spôsobiť aj 
problémy so sledovaním výšky tónu pri CV prepojeniach.

Adaptér proti zemnej slučke zapojte nasledovne:
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2.1 Klaviatúra

KeyLab mkII má syntetizátorovú klaviatúru, ktorá je rýchlostne aj tlakovo citlivá. 88-notová 
verzia má kladivkovú klaviatúru. Klávesy sa dajú použiť ako skratky pre prístup k parametrom 
v User (užívateľskom) móde. Pre kompletný zoznam týchto skratiek pozrite str. 49 v originál-
nom manuáli.

2.1.1 Zmena MIDI kanála

MIDI kanál KeyLabu mkII sa dá zmeniť držaním tlačidla MIDI Ch a stlačením jedného  
z prvých 16 klávesov klaviatúry. Tým sa všetky ovládače, ktoré boli nastavené na User MIDI 
Channel, zmenia na tento kanál.

2.2 Kolieska Pitch a Modulation

Tieto ovládače umožňujú ohýbanie tónu a ovládanie modulácie v reálnom čase.

Pohybom kolieska Pitch nahor alebo nadol sa zvyšuje alebo znižuje výška vybraného zvuku. 
Rozsah tohto efektu sa nastavuje v ovládanom softvérovom alebo hardvérovom nástroji.

Pohybom kolieska Modulation nahor sa zvyšuje množstvo modulácie vybraného zvuku. Odoz-
va závisí na nastaveniach ovládaného nástroja. Koliesko Modulation je priradené MIDI CC #1, 
ale dá sa nanovo priradiť z predného panela, alebo pomocou MIDI Control Centra.

2. PREHĽAD

POZN.: Koliesko Pitch sa nedá nanovo priradiť, aby vysielalo iný typ MIDI dát.



2.3 Ovládanie oktáv a transpozícia

2.3.1 Nastavenie oktávy

Stlačením tlačidiel Oct- a/alebo Oct+ sa posúva rozsah klaviatúry KeyLabu mkII, čo vám dáva 
prístup k vyšším a nižším notám.

Keď je posun aktivovaný, vybrané tlačidlo oktáv bude blikať určitou rýchlosťou, aby indiko- 
valo ako nízko alebo vysoko ste klaviatúru transponovali. Čím rýchlajšie bliká, tým viac je 
klaviatúra transponovaná od svojho stredu.

Pre rýchly reset oktávového posunu a návrat KeyLabu mkII do stredového rozsahu stlačte 
naraz tlačidlá Oct- / Oct+.

2.3.2 Aktivovanie transpozície

Funkcia transpozície vám umožňuje posúvať rozsah klaviatúry chromaticky, aby sa dalo ľahšie 
hrať v rôznych stupniciach.

Pre transpozíciu KeyLabu mkII podržte tlačidlo Trans a vyberte základnú notu novej stup-
nice. Noty nižšie ako stredné C transponujú nadol, a noty nad stredným C nahor. Na zrušenie 
transpozície stlačte počas držania tlačidla Trans ktorékoľvek C.

Ak svieti tlačidlo Trans jasne, KeyLab mkII je transponovaný. Ak nesvieti, KeyLab mkII nie je 
transponovaný.

Funkcia transpozície sa dá zapínať a vypínať. Ak svieti tlačidlo Trans tlmene, to znamená, 
že klaviatúra nie je práve transponovaná, ale pamätá si transpozíciu. Opätovným stlačením 
tlačidla Trans sa klaviatúra znova transponuje.
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POZN.: Nastavenia oktáv a transpozície sú uložené v presetoch užívateľských máp.

POZN.: Rozsah funkcie transpozície je -11 až +11 poltónov. Na rozšírenie tohto rozsahu použite 
tlačidlá Octave.



2.3.3 Resetovanie transpozície

Na resetovanie transpozície iba stlačte tlačidlo Trans a vyberte notu C. Jeho podsvietenie potom 
zhasne.

2.4 Tlačidlo Chord

Tlačidlo Chord sa používa na zapínanie a vypínanie akordického módu klaviatúry. Ak bol týmto 
tlačidlom uložený akord, môžete ho hrať jedným klávesom. Hranie na rôzne klávesy transponu-
je akord nahor a nadol. Ako vytvoriť akordy a uložiť ich do pamäte je popísané v kapitole 6. 
Akordický mód.

Pre oboznámenie sa s padmi a ich módmi akordov si prečítajte nasledujúcu sekciu.
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2.5 Tlačidlá módu padov a pady

KeyLab mkII má 16 multifunkčných RGB padov, ktoré sú rýchlostne a tlakovo citlivé. Vysielajú 
polyfonický aftertouch, ktorý dokáže ovládať expresívnosť vašej hudby.

Pady sa často používajú na hranie bicích a perkusívnych partov, ale pady KeyLabu mkII sa 
dajú použiť aj na spúšťanie akordov, vysielanie MIDI CC dát a výber programov v jeho vnútri, 
alebo na externých MIDI zariadeniach. Každý pad môže mať svoje vlastné nastavenia, ktoré 
sa dajú editovať v User presete (kap. 5.), alebo pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.).

2.5.1 Tri módy padov

Tri tlačidlá naľavo od padov menia ich funkciu:
 

• Pad mód: Dotykom na pad môžete hrať notu alebo vysielať istý druh MIDI dát.  
Odozva sa dá definovať z predného panela (kap. 5), alebo pomocou MIDI Control 
Centra (kap. 8.).

• Chord Memory mód: každý pad má uložený akord, ktorý môžete ním hrať.
• Chord Transpose mód: každý pad má uložený akord, ktorý sa dá hrať na klaviatúre. 

Pre použitie Chord Transpose módu musí svietiť tlačidlo Chord.

Pre oboznámenie sa s akordickými funkciami padov pozrite kap. 6. Akordický mód.
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POZN.: Akordické funkcie padov sú popísané v kap. 6. Akordický mód. Zvyšok nájdete v kap. 5. 
Užívateľský mód a kap. 8. MIDI Control Center.



2.5.2 Priradenie MIDI nôt padov

Pôvodné priradenie nôt 16 padom je zobrazené nižšie:

Tým sú pady umiestnené vo všeobecne používanej MIDI mape bicích s kick, snare, hi-hatmi  
a činelmi v komfortných pozíciách pre živé hranie. Môžu byť nanovo priradené akýmkoľvek 
číslam nôt, ktoré preferujete, v Užívateľskom editačnom móde (kap. 5.), alebo pomocou MIDI 
Control Centra (kap. 8.).
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2.6 Módy Analog Lab/DAW/User

Tri veľké tlačidlá pod centrálnym knobom vám umožňujú prepínať KeyLab mkII medzi jeho 
tromi hlavnými módmi:

• Analog Lab: Konfiguruje knoby a fadery na ovládanie parametrov v Analog Lab 4, 
ako popisuje modrý text pod každým ovládačom. Centrálny knob, tlačidlá okolo 
neho a tlačidlá pod fadermi sa používajú na filtrovanie a výber presetov.

• DAW: Väčšina panelových ovládačov KeyLabu mkII ovláda váš nahrávací softvér.
• User: Použite centrálny knob na výber jedného z 10 presetov, každý so svojím  

vlastným nastavením pre každý ovládač. Presety sa dajú prispôsobiť z predného 
panela (kap. 5), alebo pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.).

USER presety vám umožňujú konfigurovať ovládače a parametre vášho KeyLabu mkII (dyna- 
mické krivky, zrýchlenie knobov, MIDI In/Out nastavenia, CV In/Out nastavenia,...). Tieto para- 
metre budú ovplyvňovať aj módy DAW a Analog Lab, takže môžete použiť vaše prispôsobenia 
v týchto módoch.

Ale pri použití pamätí Analog Lab alebo DAW je niekoľko ovládačov natvrdo namapovaných 
a nedajú sa prepísať USER presetmi.

• Analog Lab
  - Sustain Pedal MIDI CC = 64 (ďalšie parametre Sustain pedála sú zdieľané)
  - Expression Pedal MIDI CC = 11 (ďalšie parametre Expression pedála sú zdieľané)
  - Mod Wheel MIDI CC = 1 (ďalšie parametre Mod Wheel sú zdieľané)
  - Enkodéry 1-9 sú natvrdo namapované (ale zrýchlenie je zdieľané)
  - Fadery 1-9 sú natvrdo namapované
  - Tlačidlá Select 1-9 sú natvrdo namapované

• DAW
  - DAW ovládače sú natvrdo namapované
  - Enkodéry 1-9 sú natvrdo namapované (ale zrýchlenie je zdieľané)
  - Fadery 1-9 sú natvrdo namapované
  - Tlačidlá Select 1-9 sú natvrdo namapované
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2.7 Sekcia ovládania DAW

Predný panel KeyLabu mkII.
Použite príslušnú magnetickú šablónu pre vašu DAW.

Keď je stlačené tlačidlo DAW módu, funkcie predného panela sa v mnohom zmenia.

2.7.1 Ovládače stôp / Globálne ovládače

KeyLab mkII vám dáva s použitím priemyselného štandardu Mackie HUI priamy prístup  
k najviac používaným povelom vo vašom nahrávacom softvéri, vrátane:

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Ovládače stôp Solo / Mute Sóluje / mutuje danú stopu

Record Označuje danú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva všetku automatizáciu na danej stope

Write Nahráva dáta automatizácie pre danú stopu

Globálne ovládače Save Ukladá projekt

In / Out Určujú začiatok a koniec letmého strihu

[1] Metro Zapína a vypína metronóm DAW

[1] Project Otvára okno výberu projektu

Undo Vracia posledný krok ako je zlé nahrávanie alebo 
vymazanie stopy.

[1] V presete Pro Tools je to tlačidlo Project, nie Metro.
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2.7.2  8 DAW presetov

DAW mód má 8 presetov, z ktorých 6 je prednastavených pre použitie s populárnymi DAW soft-
vérmi. Pridali sme magnetické šablóny s označením funkcií Track/Global tlačidiel pre týchto  
6 DAW (sekcia 4.2.1).

Tiež sú tam dva presety pre použitie s inými DAW (Standard MCU a Standard HUI). Označenia 
Track/Global tlačidiel na KeyLabe mkII zodpovedajú ich funkciám MCU/HUI.

Preset MMC umožňuje vysielať štandardné MMC správy cez ovládače transportu pre tie DAW 
a MIDI zariadenia, ktoré nepodporujú MCU/HUI.

Pre výber presetu podržte tlačidlo DAW módu 1 sekundu, potom centrálnym knobom vyberte 
požadovanú DAW konfiguráciu.

Pre ďalšie informácie o funkciách DAW módu prosím pozrite kapitolu 4. DAW mód.

2.8 Ovládače transportu

Sekcia transportu ponúka ovládače: pretáčanie dozadu, pretáčanie dopredu, stop, prehrávanie/
pauza, nahrávanie a zapínanie/vypínanie slučky.
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POZN.: Ak vaša DAW nie je v zozname presetov (sekcia 4.2.1), pravdepodobne je kompatibilná 
buď s MCU alebo HUI presetom. Prosím pozrite užívateľskú príručku vašej DAW pre detaily.



2.9 Prechádzanie presetov a displej

Tlačidlá Category, Preset a ľavá/pravá šípka sa používajú na výber presetov v móde Analog 
Lab (kap. 3), takže v tomto móde svietia všetky štyri tlačidlá.

V užívateľskom editačnom móde (kap. 5) sa na výber používajú iba tlačidlá ľavá/pravá šípka, 
takže svietia, ale tlačidlá Category/Preset nie.

Na prepnutie KeyLabu mkII do módu Analog Lab stlačte tlačidlo Analog Lab pod centrálnym 
knobom. Pre viac informácií o tomto móde prosím pozrite manuál Analog Lab 4, alebo kap. 
3. Analog Lab v tomto manuáli.

Na prepnutie KeyLabu mkII do užívateľského módu stlačte tlačidlo User pod centrálnym kno-
bom. Pre viac informácií o užívateľskom móde prosím pozrite kap. 5. User mód.
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2.10 Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlá sa používajú na prepínanie funkcií enkodérov, faderov a tlačidiel KeyLabu 
mkII. Ich účel závisí od zvoleného módu:

• Analog Lab mód (kap. 3): Vyberá jednu z troch vrstiev definovateľných priradení 
ovládačov a makier v Multi. Tlačidlo Live sa tiež používa na aktiváciu Split módu  
a nastavenie deliaceho bodu.

• DAW mód (kap. 4): Vyberá rôzne skupiny stôp.
• User mód (kap. 5): Vyberá jednu z troch bánk definovateľných priradení ovládačov.

Prosím pozrite príslušné kapitoly tohto manuálu pre viac informácií o každom móde.

2.11 Enkodéry

9 otočných ovládačov KeyLabu mkII sú nekonečné enkodéry s dvojitou funkciou.

V móde Analog Lab (kap. 3) ovplyvňujú zodpovedajúce parametre zobrazené v Analog Lab 4. 
Prvé štyri enkodéry majú názvy ovládaných parametrov vytlačené modrým textom, tak ako 
deviaty enkodér (Chorus). Funkcie enkodérov 5 - 8 sa môžu v rôznych presetoch líšiť.

V móde DAW (kap. 4) menia enkodéry panorámu zodpovedajúcich stôp na mixpulte.

Každý z 10 užívateľských presetov (kap. 5) umožňuje enkodérom vysielať rôzne typy riadiacich 
MIDI dát. K dispozícii sú tri banky nastavení pre každý z 9 enkodérov. Tiež sa dá každý enkodér 
pomenovať, a pri jeho otáčaní displej toto meno zobrazí. Tieto voľby sa dajú urobiť z predného 
panela (kap. 5), alebo pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.).
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2.12 Fadery

Podobne ako enkodéry, aj 9 faderov KeyLabu mkII má viacero funkcií, ktoré závisia od vybra- 
ného módu.

V móde Analog Lab (kap. 3) ovládajú fadery 1 - 8 parametre obálok, ktoré sú napísané modrým 
textom pod nimi. Fader 9 je vyhradený pre celkovú hlasitosť presetu.

V móde DAW (kap. 4) ovládajú fadery 1 - 8 hlasitosť 8 kanálov vo vašej DAW, a fader 9 celkovú 
hlasitosť. Pomocou troch ovládacích tlačidiel hneď naľavo od faderov je možné vybrať rôzne 
sety a banky stôp.

Každý z 10 užívateľských presetov (kap. 5) umožňuje faderom v troch bankách vysielať rôzne 
typy riadiacich MIDI dát. Tiež sa dá každý fader pomenovať, a pri jeho pohybe displej toto 
meno zobrazí. Tieto voľby sa dajú urobiť z predného panela (kap. 5), alebo pomocou MIDI 
Control Centra (kap. 8.).

2.13 Tlačidlá Filter/Select

Každé z 9 tlačidiel pod fadermi má viacero funkcií, ktoré závisia od vybraného módu.

V móde Analog Lab (kap. 3) sa tlačidlá používajú na rýchly výber určitého typu nástroja (Piano, 
Lead atď.)

V móde DAW (kap. 4) sa tlačidlá používajú na výber jednej zo stôp vo vašej DAW. Pomocou 
troch ovládacích tlačidiel hneď naľavo od faderov je možné vybrať rôzne sety a banky stôp.

V User móde (kap. 5) môžu tlačidlá vysielať riadiace MIDI dáta, MIDI noty alebo Program 
Changes, v troch bankách dostupných v každom z 10 presetov. Tieto sa dajú priradiť z predného 
panela (kap. 5), alebo pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.).

19	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII

POZN.: Každé tlačidlo môže mať priradenú vlastnú farbu, ale to sa dá urobiť iba pomocou MIDI 
Control Centra (kap. 8).



2.14 Ďalšie vlastnosti

2.14.1 Globálne nastavenia

KeyLab mkII má niektoré veľmi užitočné klávesové skratky. Už sme vysvetlili ako zmeniť MIDI  
kanál (sekcia 2.1.1), všetky ďalšie sú popísané v kap. 5. User mód.

Ale Globálne parametre určujú správanie KeyLabu mkII vo všetkých módoch a všetkých pre-
setoch, takže bude najlpešie, keď sa tu o tom zmienime.

 2.14.1.1 Prístup ku Globálnym nastaveniam

Globálne parametre môžete zobraziť a editovať:

1. Stlačte a držte tlačidlo módu User 1 sekundu. Začne blikať.
2. Stlačte najvyššiu klávesu D. Displej zobrazí v hornom riadku “Global” a v spodnom 

“LowPower”.
3. Otáčajte centrálnym knobom pre zobrazenie globálneho parametra, ktorý chcete 

editovať.
4. Kliknite centrálnym knobom pre výber parametra.
5. Otáčajte centrálnym knobom pre zmenu hodnoty parametra.

Tieto nastavenia sa dajú editovať aj pomocou MIDI Control Centra (kap. 8), ktoré ponúka prístup 
k ďalším funkciám ako je kalibrácia pedálov.

 2.14.1.2 Tabuľka Globálnych nastavení

Názov Rozsah Popis

Low Power mode On/Off Zapína/vypína spustenie svetiel Vegas módu

Vegas mode On/Off Zapína/vypína vlastnosť “time-out”

DAW Fader mode Jump/ Pickup Nastavuje správanie sa faderov

User Fader mode Jump/ Pickup Nastavuje správanie sa faderov

Pad Velocity curve Lin/Log/Exp Vyberá dynamickú krivku padov

Pad Aftertouch curve Lin/Log/Exp Vyberá aftertouch krivku padov

Pad Aftertouch minimum 0 - 127 Nastavuje minimum rozsahu aftertouch padov

Pad Aftertouch maximum 0 - 127 Nastavuje maximum rozsahu aftertouch padov

Keyboard Aftertouch 
curve

Lin/Log/Exp Vyberá aftertouch krivku klaviatúry

Keyboard Aftertouch 
minimum

0 - 127 Nastavuje minimum rozsahu aftertouch  
klaviatúry

Keyboard Aftertouch  
maximum

0 - 127 Nastavuje maximum rozsahu aftertouch  
klaviatúry

MIDI In to USB On/Off Vyberá priepustnosť prichádzajúcich MIDI dát 
do USB host

USB In to MIDI Out On/Off Vyberá priepustnosť prichádzajúcich USB host 
dát do MIDI výstupu
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2.14.2 Vyslanie správy Panic

Je možné, že nota ostane hrať ak prepnete počas držania klávesy iný nástroj. Podobne niekedy 
ostane visieť hodnota kontroléra. Táto situácia sa dá ľahko vyriešiť vyslaním “Panic” správy, 
ktorá resetuje všetky kontroléry a vyšle správu “note off” na všetky MIDI kanály.

Pre vyslanie správy Panic z KeyLabu mkII stlačte trikrát rýchlo za sebou tlačidlo Stop.

2.14.3 Továrenský reset

Niekedy môže byť vhodné resetovať váš KeyLab mkII naspäť do továrenských nastavení. Tento 
proces inicializuje nástroj do svojho východiskového stavu.

Pre továrenský reset vášho KeyLabu mkII nasledujte tieto jenoduché kroky:

• Vypnite KeyLab mkII pomocou hlavného vypínača vzadu na nástroji.
• Stlačte a držte tlačidlá Oct+ a Oct-.
• Znova zapnite nástroj.
• LCD displej zobrazí správu factory reset.
• Pre potvrdenie, že chcete vykonať továrenský reset, stlačte centrálny knob.
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UPOZORNENIE: Vykonanie továrenského resetu prepíše všetkých 10 užívateľských presetov 
pôvodnými presetmi. Určite si ich zálohujte pomocou MIDI Control Centra (kap. 8).



22	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII

KeyLab mkII bol navrhnutý pre mnohé hudobné prostredia a dokonale sa hodí k priloženému 
softvéru Analog Lab 4.

3.1 Pripojenie k Analog Lab

Predtým, ako si budete užívať spojenie KeyLabu mkII s Analog Lab 4, je niekoľko počia-
točných podmienok, ktoré musia byť splnené:

• Najskôr potrebujete stiahnuť, nainštalovať a aktivovať Analog Lab 4, ako je 
popísané v úvode tohto manuálu

• Pripojte KeyLab mkII k vášmu počítaču

• Spustite aplikáciu Analog Lab 4

• Stlačte tlačidlo Analog Lab na KeyLabe mkII (pod centrálnym knobom) pre  
vstup do módu Analog Lab

• Zahrajte notu na klaviatúre. Ak Analog Lab 4 nereaguje, skontrolujte jeho pref-
erencie a uistite sa, že KeyLab mkII je vybraný v okne MIDI Devices, ako je 
ukázané nižšie:

Potom vždy, keď spustíte Analog Lab 4, mal by sa sám pripojiť ku KeyLabu mkII.

3. MÓD ANALOG LAB



Ale keďže je to prvý raz, možno ho budete potrebovať vybrať v poli MIDI Controller naspodu 
okna Analog Lab 4:

Ak ste splnili tieto podmienky, môžeme začať!
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POZN.: Keď ste v móde DAW, môžete prepnúť do módu Analog Lab a urobiť všetko, čo je 
popísané v tejto kapitole, pokiaľ nástroj priradený danej stope je Analog Lab 4. Sekcia DAW 
Commands a transport budú fungovať rovnako ako v DAW móde. Ale pamätajte, že tlačidlá 
výberu stôp budú použité na filtrovanie zvukov v Analog Lab 4; pre výber iných stôp a skupín 
stôp prepnite naspäť do módu DAW.



3.2 Výber Part / Live

Tri tlačidlá naľavo v červenom rámčeku fungujú v móde Analog Lab podľa modrých nápisov 
nad nimi:

• Part 1: Vyberá ovládanie pre daný Single nástroj, alebo pre Part 1 daného Multi.
• Part 2: Vyberá ovládanie pre Part 2 daného Multi, alebo pridáva druhú vrstvu (sekcia 

3.5.2) Single presetu.
• Live: Vyberá ovládanie pre Macro parametre, hlasitosť/panorámu partov a ovládanie 

Send A/B pre dané Multi. Ak je držané tlačidlo Live a stlačený kláves, zapne sa Split 
mód (sekcia 3.5.3).

24	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII

POZN.: Makrá sú vytvorené v Analog Lab 4. Pre viac informácií o Makrách a Multi, prosím  
pozrite užívateľský manuál Analog Lab 4.



3.3 Prechádzanie presetov

Pri vybranom móde Analog Lab v stredovej sekcii fungujú tlačidlá filtrov pre zjednodušenie 
procesu výberu takmer 7000 presetov v Analog Lab 4.

3.3.1 Tlačidlá filtrov

Každé z 9 tlačidiel má modrým označený filter kategórie:

Typ filtra Popis

Piano Akustické pianá: koncertné krídla, pianína atď.

Elec Piano Elektrické pianá: Suitcase, Stage, Wurlitzer atď.

Organ B3, Farfisa, Vox Continental atď.

Pad Sláčikové syntetizátory, éterické hlasy, plochy všetkých druhov.

Bass Klasické syntetizátorové basy, organové pedálové nástroje atď.

Lead Syntetizátorové sólové zvuky od jemných po agresívne.

Seq Sekvencie a patterny arpegiátora: monofonické alebo polyfonické.

Keys Zvuky zo syntetizátorov a iných nástrojov vhodné na doprovod.

Multi Rozdelené a vrstvené zvuky všetkých kategórií.

Keď vyberiete filter, na displeji sa objaví prvý zodpovedajúci preset s hviezdičkou naľavo. Potom  
môžete použiť tlačidlá Ľavá / Pravá šípka alebo centrálny knob na prechádzanie výsledkami 
filtrovania. Pre vypnutie filtra znova stlačte to isté tlačidlo filtrovania.

Ak je stlačené tlačidlo Multi, Analog Lab 4 vyberie Multi kategóriu, kde môžu byť naraz hrané 
dva nástroje. Pre detaily o Multi móde prosím pozrite užívateľský manuál Analog Lab 4.
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3.3.2 Tlačidlá Category a Preset

Tlačidlá Category a Preset vám umožňujú použiť centrálny knob na výber nástroja, typu alebo 
štýlu v Analog Lab 4, čo vám umožní zúžiť rozsah hľadania. Voľby môžete vidieť na displeji 
KeyLabu mkII, aj v Analog Lab 4.

Keď ste prerolovali na charakteristiku, ktorú chcete, stlačte centrálny knob pre jej výber. Vaša 
voľba bude zvýraznená na modro aj v Analog Lab 4. Túto charakteristiku môžete odstrániť 
opätovným stlačením centrálneho knobu.

Po vybraní požadovanej charakteristiky môžete stlačiť tlačidlo Preset a centrálnym knobom 
prechádzať presety zodpovedajúce vášmu výberu. Pre výber presetu stlačte centrálny knob.

Rýchlejšia cesta prechádzania zoznamu filtrovaných presetov je použitie tlačidiel Ľavá / Pravá 
šípka. Tým sa nahrá ďalší preset okamžite, takže nemusíte predtým stláčať centrálny knob.

3.3.3 Mazanie všetkých filtrov

Pre rýchle vymazanie všetkých filtračných charakteristík prerolujte úplne proti smeru hodi-
nových ručičiek na stránku Clear: All sounds a potom stlačte centrálny knob. Tiež môžete použiť 
tlačidlo “Clear All” v Analog Lab 4.
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3.4 Enkodéry a fadery

Ako v každom móde KeyLabu mkII, keď vstúpite do módu Analog Lab 4, ovládače napravo od 
displeja budú mať iné funkcie.

3.4.1 Enkodéry

Modrý text pod enkodérmi popisuje ich funkciu pre Part 1 a Part 2 v móde Analog Lab 4:

Enkodér # Funkcia Popis

1 Cutoff Ovláda orezávaciu frekvenciu filtra

2 Resonance Nastavuje množstvo rezonancie filtra, ak je dostupná

3 LFO Amt Určuje hĺbku LFO modulácie

4 LFO Rate Nastavuje rýchlosť alebo čas sample/hold LFO

5 Param 1 Priraditeľný; iný v každom presete

6 Param 2 Priraditeľný; iný v každom presete

7 Param 3 Priraditeľný; iný v každom presete

8 Param 4 Priraditeľný; iný v každom presete

9 Chorus Ovláda úroveň efektu chorus
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POZN.: Je možné, že niektoré presety budú mať iné priradenie ovládačov ako je zobrazené na 
prednom paneli.



3.4.2 Fadery

Modrý text pod fadermi popisuje ich funkciu pre Part 1 a Part 2 v móde Analog Lab 4:

Fader # Funkcia Popis

1 Attack Ovláda čas nábehu obálky filtra

2 Decay Nastavuje čas poklesu obálky filtra

3 Sustain Určuje úroveň sustain obálky filtra

4 Release Nastavuje čas doznenia obálky filtra po pustení klávesu

5 Attack Ovláda čas nábehu obálky amplitúdy

6 Decay Nastavuje čas poklesu obálky amplitúdy

7 Sustain Určuje úroveň sustain obálky amplitúdy

8 Release Nastavuje čas doznenia obálky amplitúdy po pustení klávesu

9 Master Ovláda výstupnú hlasitosť Analog Lab (Party 1 a 2)

3.4.3 Tlačidlo Live

Tlačidlo Live vyberá tretiu banku priradení enkodérov a faderov v móde Analog Lab. Pri stlačení 
tohto tlačidla je vybraná záložka Live v Analog Lab 4. Umožňuje vám priradiť Makrá enkodérom 
1 - 8, každé z nich môže ovládať až 4 parametre vybrané z Partu 1, Partu 2 alebo obidvoch. Pri 
stlačení tlačidla Live modrý text pod fadermi nezodpovedá ich funkciám.
V záložke Live sa dajú urobiť aj mixážne priradenia faderom, ako sú panoráma, hlasitosť, efek-
tové sendy, returny a ďalšie parametre pre každý Part.
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POZN.: Pre viac informácií o záložke Live prosím pozrite užívateľský manuál Analog Lab 4.



3.5 Ako vytvoriť Multi

V Multi móde môžete mať aktívne na klaviatúre naraz dva presety. Môžu byť buď vrstvené 
alebo rozdelené, s jedným presetom na jednej strane klaviatúry a druhým na opačnej strane.

Tu je postup ako vytvoriť Multi od základu.

3.5.1 Začneme so single presetom

Najskôr potrebujeme vyvolať v Analog Lab 4 single preset. Vyberte ktorýkoľvek preset, ktorý nie 
je Multi. Single preset ukáže obrázok iba jedného nástroja, zatiaľčo Multi obrázky dvoch nástro-
jov (alebo dva obrázky toho istého nástroja).

Po tomto bude na KeyLabe mkII aktívny iba Part 1 a pri hre budete počuť zvolený preset. Na 
prednom paneli by malo svietiť tlačidlo Part 1.

Teraz prechádzajte zoznam presetov pomocou centrálneho knobu, kým nenájdete zvuk, ktorý 
chcete pridať do Multi. Samozrejme môžete použiť tlačidlá filtrov (str. 25) na zúženie vyhľa- 
dávania; len nateraz nestláčajte tlačidlo Multi (najviac napravo).

3.5.2 Pridanie Partu 2

Stlačením tlačidla Part 2 prepne Analog Lab 4 do módu Multi, dá ho do módu Swap a otvorí 
slot Partu 2 v okne.

Teraz môžete vybrať preset pre Part 2 z predného panela KeyLabu mkII pomocou tej istej tech-
niky filtrovania, ktorú ste použili pri výbere prvého presetu: tlačidlá filtrov, výber kategórií atď.

3.5.3 Nastavenie deliaceho bodu (split)

Najskôr budú obidva presety navrstvené, jeden na druhom. Ak chcete aby každý hral na inej 
strane klaviatúry, potrebujete Multi rozdeliť (split). Dá sa to urobiť z KeyLabu mkII, alebo po-
mocou Analog Lab 4.

Pre nastavenie deliaceho bodu z klaviatúry podržte tlačidlo Live a stlačte kláves. Displej ukáže 
názov stlačeného klávesu pre potvrdenie vstupu do módu split. Part 1 bude naľavo od deliaceho 
bodu a Part 2 bude umiestnený napravo. Potom pustite tlačidlo Live a zobrazenie sa vráti na 
predchádzajúcu stránku.

Túto skratku môžete použiť v dvoch prípadoch:

• Na posun deliaceho bodu Multi, ktoré už je v móde Split; alebo
• Na zmenu vrstveného Multi na split Multi.

3.5.4 Odstránenie deliaceho bodu

Pre odstránenie deliaceho bodu podržte tlačidlo Live a stlačte kláves deliaceho bodu. Displej 
ukáže slovo “Off” pre potvrdenie zrušenia módu split. Ak náhodou stlačíte iný kláves, iba ho 
znova stlačte. Potom pustite tlačidlo Live a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu stránku.
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POZN.: Pre viac detailov o Multi móde alebo Swap móde prosím pozrite užívateľský manuál 
Analog Lab 4.
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KeyLab mkII prejde do módu DAW stlačením tlačidla DAW v strednej sekcii. Je k dispozícii 
8 presetov DAW módu, z čoho 6 je pre použitie s určitými DAW aplikáciami, k tomu presety 
Standard MCU a Standard HUI. S týmito 8 presetmi by mal byť KeyLab mkII kompatibilný 
takmer s každou DAW.

4.1 Prehľad módu DAW

Keď je KeyLab mkII v móde DAW, môžete voľne prepínať medzi všetkými tromi módmi 
(Analog Lab, DAW a User). Ale niektoré funkcie módu DAW nebudú dostupné, ak prepnete 
medzi módmi.

Napríklad tlačidlá výberu stôp zmenia svoju funckiu podľa vybraného módu: ak vstúpite do 
módu Analog Lab a otvoríte na stope Analog Lab 4, tlačidlá výberu stôp budú teraz slúžiť ako 
tlačidlá filtrov v Analog Lab 4.

Avšak akékoľvek ovládače KeyLabu mkII určené pre DAW, ktoré nie sú používané v móde 
Analog Lab, budú stále plniť svoje funkcie DAW módu. Napríklad tlačidlá DAW povelov budú 
mať stále Track a Global funkcie zvoleného DAW presetu.

Keď ale prepnete do User módu, tlačidlá DAW povelov budú mať funkcie priradené podľa 
zvoleného User presetu. Pri stlačení zobrazia svoje názvy DAW módu, ale nebudú vysielať 
tieto povely.

Pri vybraní User módu bude fungovať ako očakávate, zatiaľčo sekcia transportu je použitá 
na ovládanie DAW. 

4. MÓD DAW

POZN.: Ďalšie inštrukcie o nastavení KeyLabu mkII s vašou obľúbenou DAW sú dostupné na 
stránke arturia.com v Keylab-MkII FAQ.

POZN.: Tlačidlá transportu majú tie isté funkcie nezávisle od toho, ktorý z hlavných troch módov 
je vybraný (Analog Lab, DAW alebo User).



4.2 Výber DAW presetu

Podržte tlačidlo DAW módu 1 sekundu pre vstup na stránku výberu DAW presetu. Potom sa 
otáčaním centrálneho knobu pohybujete v zozname, kde naájdete názov vašej DAW. Kliknite 
centrálnym knobom pre výber tohto presetu a vlastnosti KeyLabu mkII budú upravené aby 
zodpovedali najdôležitejším funkciám vašej DAW.

4.2.1 Zoznam DAW presetov

Preset DAW

1 Standard MCU

2 Standard HUI

3 Ableton Live

4 Logic Pro X

5 Pro Tools

6 Cubase

7 Studio One

8 Reaper

9 MMC
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POZN.: Ak vaša DAW nemá preset v zozname nižšie, jej kompatibilita s KeyLabom mkII záleží 
od toho, ako je DAW schopná spracovať MCU a HUI protokoly. Pre viac informácií pozrite 
stránku KeyLabu mkII na webe Arturia, alebo dokumentáciu DAW, ktorú používate.



4.3 Track / Global ovládače

Pomocou štandardného dátového jazyka Mackie HUI vám dáva KeyLab mkII priamy prístup 
k najpoužívanejším povelom vo vašom nahrávacom softvéri. Rozdiely medzi Track (stopovými) 
a globálnymi ovládačmi sú tieto:

• Funkcie tlačidiel Track controls sa týkajú iba vybranej stopy
• Tlačidlá Global controls ovplyvňujú celú skladbu alebo projekt. Fungujú nezávisle  

na vybranej stope.

4.3.1 Track ovládače

Tlačidlá predného panela KeyLabu mkII. 
Použite magnetickú šablónu pre vašu DAW.

• Solo: sóluje príslušnú stopu
• Mute: vypne príslušnú stopu
• Record: označí príslušnú stopu pre nahrávanie
• Read: aktivuje automatizačné dáta na príslušnej stope
• Write: umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

4.3.2 Global ovládače

Tlačidlá predného panela KeyLabu mkII. 
Použite magnetickú šablónu pre vašu DAW.

• Save: ukladá vašu skladbu
• In: definuje začiatočný bod pre nahrávanie “punch in/out”
• Out: definuje koncový bod pre nahrávanie “punch in/out”
• Metro: zapína a vypína metronóm
• Undo: vracia späť posledný krok

Pre kompletný zoznam priradení tlačidiel Track / Command ovládačov pre každý DAW preset 
pozrite odsek 4.9.
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POZN.: Tlačidlá v sekcii DAW povelov vysielajú predurčené riadiace správy vášmu softvéru  
a nedajú sa v móde DAW predefinovať. Ale dajú sa priradiť viacerým MIDI povelom v Užíva- 
teľskom editačnom móde (kap. 5).



4.4 Ovládače transportu

Sekcia transportu ponúka obvyklé ovládače posunu pásu:

• Pretáčanie dopredu / dozadu: presná odozva na tieto tlačidlá závisí od DAW, ktorú 
používate.

• Stop: zastavuje prehrávanie, niekedy vracia kurzor prehrávania na začiatok  
skladby.

• Play / Pause: spúšťa a zastavuje prehrávanie skladby na aktuálnej pozícii kurzora.
• Record: zapína funkciu nahrávania. Pri zastavenej skladbe spustí nahrávanie, pri 

prehrávaní spustí nahrávanie od aktuálnej pozície kurzora.
• Loop: zapína a vypína funkciu slučkovania. Veľkosť slučky sa nastavuje vo vašom 

softvéri.

4.5 Centrálny knob: použitie ako Jog koliesko

Pri vybranom móde DAW sa dá použiť centrálny knob ako “jog koliesko” na posun kurzora 
prehrávania dopredu a dozadu, čo urýchli vašu prácu.
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POZN.: Tlačidlá transportu vždy vysielajú príkazy pomocou MCU / HUI protokolov a nedajú sa 
predefinovať v žiadnom móde.



4.6 Výber kanála / banky

Čierny text pod tlačidlami naľavo od enkodérov a faderov popisuje ich funkcie v móde DAW:

• Next / Prev: posúva rozsah vybraných kanálov vašej DAW. Veľkosť posunu je 
určená tlačidlom Bank:

- tlačidlo Bank svieti: tlačidlá Next / Previous posúvajú stopy po 8 kanáloch
- tlačidlo Bank nesvieti: tlačidlá Next / Previous posúvajú stopy po 1 kanáli

• Bank: prepína funkcie tlačidiel Next / Previous.

4.7 Výber stopy

Čierny text pod týmito tlačidlami popisuje ich funkcie v móde DAW:

• Select 1: vyberá prvú stopu vo vybranej banke pre tlačidlá Track Controls

• Select 2: vyberá druhú stopu vo vybranej banke pre tlačidlá Track Controls

• Select 3: vyberá tretiu stopu vo vybranej banke pre tlačidlá Track Controls

...a tak ďalej. Po výbere stopy ovládače Track Controls určujú a zobrazujú stav vybranej stopy: 
Solo, Mute, Record zap./vyp., Automation Read/Write, atď.
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POZN.: V móde DAW má tlačidlo 9 funkciu iba v Ableton Live: umožňuje vám prepínať funkciu 
faderov. V pôvodnom nastavení ovládajú hlasitosť stopy, ďalšie nastavenie ovláda knob stopy 
“SEND A”.



4.8 Enkodéry, fadery

V móde DAW ponúkajú enkodéry a fadery základné mixážne funkcie pre skupinu ôsmych 
vybraných stôp.

4.8.1 Enkodéry v móde DAW

Čierny text pod enkodérmi popisuje ich funkcie v móde DAW:

• Enkodér 1: ovláda panorámu prvej stopy vybranej banky

• Enkodér 2: ovláda panorámu druhej stopy vybranej banky

• Enkodér 3: ovláda panorámu tretej stopy vybranej banky

...a tak ďalej.

4.8.2 Fadery v móde DAW

Čierny text pod fadermi popisuje ich funkcie v móde DAW:

• Fader 1: ovláda hlasitosť prvej stopy vybranej banky

• Fader 2: ovláda hlasitosť druhej stopy vybranej banky

• Fader 3: ovláda hlasitosť tretej stopy vybranej banky

...a tak ďalej až po fader 8, ktorý ovláda hlasitosť ôsmej stopy vybranej banky. Fader 9 je ale 
iný: ovláda celkovú hlasitosť (Master volume) skladby alebo projektu.
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POZN.: Enkodér 9 nemá funkciu v DAW móde.

POZN.: Sú dva typy správania sa faderov v DAW móde: Jump alebo Pickup. Vybrať ich môžete  
z predného panela KeyLabu mkII (odsek 2.14.1.2) alebo pomocou MCC (kap. 8).



4.9 Tabuľky povelov DAW presetov

4.9.1 Standard MCU

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

In / Out Definuje začiatok / koniec pre nahrávanie “punch in”

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok

4.9.2 Standard HUI

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

In / Out Definuje začiatok / koniec pre nahrávanie “punch in”

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok
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4.9.3 Ableton Live

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Zapína a vypína stav “record ready” príslušnej stopy

Automation Arm Zapína nahrávanie automatizačných dát na príslušnej 
stope

Re-enable Zapína automatizáciu pre parametre, ktoré boli potlačené

Global Controls View Prepína medzi pohľadom Session a Arrangement

Punch In / 
Out

Definuje začiatok / koniec pre nahrávanie “punch in”

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok

4.9.4 Logic Pro X

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

Replace Prepína nahrávacie módy “Replace” a “Overdub”

Auto-Punch Zapína punch in/out nahrávanie v definovanom rozsahu

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok
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4.9.5 Pro Tools

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

Punch Zapína punch in/out nahrávanie v definovanom rozsahu

Mix Vyvoláva okno Mix

Proj Otvára menu sekcie Project

Undo Vracia späť posledný krok

4.9.6 Cubase

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

Punch In / 
Out

Definuje začiatok / koniec pre nahrávanie “punch in”

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok
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4.9.7 Studio One

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

Auto-Punch Zapína punch in/out nahrávanie v definovanom rozsahu

Mixer Vyvoláva okno Mixer

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok

4.9.8 Reaper

Sekcia Tlačidlo Funkcia

Track Controls Solo / Mute Sóluje alebo mutuje príslušnú stopu

Record Označí príslušnú stopu pre nahrávanie

Read Prehráva automatizačné dáta na príslušnej stope

Write Umožňuje zápis automatizačných dát na príslušnej stope

Global Controls Save Ukladá projekt

Zoom In / 
Out

Mení zväčšenie v okne stôp

Metro Zapína a vypína metronóm

Undo Vracia späť posledný krok
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5.1 Všeobecný koncept

Stlačením tlačidla módu User prepnete KeyLab mkII do užívateľského módu. Je dostupných 
10 užívateľských presetov, každý so svojou vlastnou sadou priradenia MIDI ovládačov takmer 
pre všetko, čo sa nachádza na prednom a zadnom paneli.

Keď je ovládač aktivovaný z vrchnej úrovne módu User, displej zobrazí, ktorý ovládač je 
použitý, typ MIDI dát ktoré vysiela, jemu priradený MIDI kanál a hodnotu vysielaných dát.

Všetky tieto parametre sa dajú editovať z predného panela v Užívateľskom editačnom móde 
(str. 42), alebo pomocou MIDI Control Centra (kap. 8). Tiež sú dostupné klávesové skratky 
(sekcia 5.5.3.3) pre rýchle nájdenie parametra, ktorý chcete editovať.

5.2 Výber užívateľského presetu

Keď je KeyLab mkII v User móde, môžete otáčaním centrálneho knobu prechádzať cez 10 
presetov a kliknutím vybrať požadovaný. KeyLab mkII bude okamžite konfigurovaný nasta-
veniami uloženými v tomto presete.

5.3 Displej v móde Play

Najvyššia úroveň User módu je Play mód. V tomto móde poskytuje displej okamžitú odozvu 
všetkého, čo sa deje, ako posun oktáv, ktorý akord je hraný a ktorý ovládač bol aktivovaný.

Keď je aktivovaný ovládač, sú dva hlavné typy zobrazovaných dát:

Play mód: aktivovaný pedál Expression

Ovládače ako sú Expression pedál a Mod Wheel zobrazia svoj názov a aktuálnu hodnotu  
v hornom riadku, a MIDI priradenia v spodnom riadku.

V prípade faderov, enkodérov a tlačidiel Select bude na displeji ďalšie pole.

Play mód: vybraný Enkodér 1, Banka 1

Pre tieto ovládače horný riadok displeja ukazuje použitý ovládač, v ktorej z troch bánk je práve 
vybraný,  hodnotu vysielaných dát, pod tým priradenie MIDI kanálu a typ vysielaných dát.

5. MÓD USER
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5.4 Výber banky kontrolérov

Ovládacie tlačidlá na ľavej strane tohto obrázka sa používajú na výber prístupu ku trom 
bankám enkodérov, faderov a tlačidiel z prednáho panela. Príslušné tlačidlo bude svietiť, čím 
ukazuje, ktorá banka je aktívna.



5.5 Užívateľský editačný mód

Tlačidlo módu User podržte 1 sekundu pre vstup do užívateľského editačného módu. Displej 
zobrazí požiadavku, aby ste pohli ovládačom, ktorý chcete editovať, ako napríklad:

• fader, enkodér, alebo jedno z tlačidiel Select
• jedno z tlačidiel DAW Commands / User
• pad
• pedál
• jedno z koliesok
• kláves na klaviatúre
• napätie prijímané na konektore CV In

Keď ste aktivovali ovládač, ktorý chcete editovať, otáčajte centrálnym knobom a spodný ria-
dok displeja vám bude ukazovať dostupné parametre pre daný ovládač.

Keď uvidíte parameter, ktorý chcete editovať, kliknite centrálnym knobom pre vstup do poľa 
hodnoty, a potom otáčajte knobom pre zmenu hodnoty tohto parametra. Kliknite knobom 
znova a skočíte naspäť na pole výberu parametra.

5.5.1 Výber ovládača pre editáciu

Sú dva hlavné spôsoby výberu iného ovládača pre editáciu:

• pohnite týmto ovládačom, alebo
• použite tlačidlá Ľavá / Pravá šípka pre výber ovládačov v blízkom okolí

 5.5.1.1 Výber CV ovládačov

V niektorých prípadoch potrebujete použiť kombináciu spôsobov výberu ovládača popísaných 
vyššie. Napríklad takto vyberiete nasledovné položky:

• CV Mod Input: stlačte tlačidlo Select 9, potom raz stlačte šípku vpravo
• CV Pitch/Gate/Mod Outputs: aktivujte pedál Aux 3, potom raz stlačte šípku vpravo

Keď to urobíte a nový ovládač bol vybraný, jednoducho použite centrálny knob pre výber 
jedného z jeho parametrov. Potom kliknite na knob pre editáciu hodnoty tohto parametra.

Všetky parametre užívateľského editačného módu sú dostupné aj v MIDI Control Centre 
(kap. 8).
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POZN.: Nezabudnite často ukladať vaše editácie (kap. 5.7).

POZN.: Klávesy hornej oktávy klaviatúry sa dajú v užívateľskom editačnom móde použiť ako 
skratky (odsek 5.5.3.3) ku rôznym skupinám parametrov a ďalším funkciám.



5.5.2 Displej v užívateľskom editačnom móde

Na displeji môže byť viac polí parametrov podľa ovládača, ktorý ste vybrali pre editáciu. Vo 
dvoch nasledujúcich príkladoch ukazujú červené rámiky polia, kde sa môže hodnota meniť. 
Ovládač samotný určuje, čo je zobrazené v hornom riadku, a centrálny knob sa používa na 
zmenu položiek v spodnom riadku.

Názov ovládača zobrazený v hornom riadku sa zmení, keď:

• pohnete týmto ovládačom pre jeho výber, alebo
• použijete tlačidlá Ľavá / Pravá šípka pre výber ovládačov v blízkom okolí

 5.5.2.1 User Edit: Sustain pedál

Užívateľský editačný mód: vybraný Sustain pedál

Keďže máme iba jeden Sustain pedál (alebo Mod koliesko, Expression pedál atď.), vrchný 
riadok displeja ukazuje iba názov ovládača.

Spodný riadok displeja ukazuje parameter, ktorý je práve vybraný pre editáciu, ako je Mode, 
MIDI Channel, alebo Option atď. V tomto momente môžete:

• otočiť centrálnym knobom pre výber iného editovaného parametra pre tento 
ovládač (obdĺžnik 2)

• kliknúť na centrálny knob, aby ste prešli k hodnote (obdĺžnik 3)
• otočiť centrálnym knobom pre zmenu výberu
• kliknúť na centrálny knob pre návrat na pole parametra a vybrať iný parameter, 

atď.
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 5.5.2.2 User Edit: Fadery

Užívateľský editačný mód: vybraný Fader 8

V prípade faderov (alebo enkodérov, alebo tlačidiel Select) ich je 9 v každej banke (vrchný 
riadok, obdĺžnik 1), a sú tri banky (vrchný riadok, obdĺžnik 2), čo je spolu 27 priraditeľných 
faderov.

Položky v hornom riadku sa zmenia, keď:

• pohnete jedným z ovládačov pre jeho výber (obdĺžnik 1)
• stlačíte jedno z ovládacích tlačidiel (Part 1, Part 2, Live) pre výber banky  

(obdĺžnik 2)

Spodný riadok displeja ukazuje parameter, ktorý je práve vybraný pre editáciu, ako je Mode, 
MIDI Channel, alebo Option atď. V tomto momente môžete:

• otočiť centrálnym knobom pre výber iného editovaného parametra pre tento 
ovládač (obdĺžnik 3)

• kliknúť na centrálny knob, aby ste prešli k hodnote (obdĺžnik 4)
• otočiť centrálnym knobom pre zmenu výberu
• kliknúť na centrálny knob pre návrat na pole parametra a vybrať iný parameter, 

atď.
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POZN.: Banky ovládačov 1 - 3 sa vyberajú ovládacími tlačidlami (Part 1, Part 2, Live), nie centrál-
nym knobom.



5.5.3 Klaviatúra

Klaviatúra KeyLabu mkII vždy vysiela dáta MIDI nôt, ale máte veľa ďalších volieb. Môžete 
určiť, či má klaviatúra:

• fungovať v rozdelenom móde Split alebo nie, a definovať deliaci bod
• vysielať dáta pre Part 1 a Part 2 (keď je Split) na užívateľskom (User), alebo inom 

MIDI kanáli
• Vybrať jednu z troch dynamických kriviek klaviatúry
• Zapnúť kanálový aftertouch (tlaková citlivosť) pre Part 1 alebo Part 2
• Určiť, či oktávový posun / transpozícia ovplyvnia Part 1 alebo Part 2
• Určiť, či je akordický mód aktívny pre Part 1 alebo Part 2

 5.5.3.1 User mód: Part 1 vs. Part 2

Part 1 vysiela na MIDI kanáli klaviatúry keď Split mód nie je aktívny. Ak je aktívny, klaviatúra 
sa rozdelí na dve virtuálne klaviatúry, Part 1 a Part 2, kedy môžu byť Partom priradené rôzne 
MIDI kanály. Inými slovami, Part 2 je aktívny iba pri aktívnom móde Split.

 5.5.3.2 Rozdelenie klaviatúry: User mód

Pre nastavenie deliaceho bodu pomocou klaviatúry musíte byť v užívateľskom editačnom 
móde. Keď ste, tu je postup:

• Stlačte akýkoľvek kláves pod vrchnou oktávou klaviatúry
• Otáčajte centrálnym knobom pre výber stránky parametra SplitMode
• Kliknite na knob, aby ste skočili na pole hodnoty
• Otáčajte knobom pre zmenu hodnoty na On
• Znova kliknite na knob pre návrat na pole výberu parametra
• Otáčajte centrálnym knobom pre výber stránky parametra SplitMode
• Kliknite na knob, aby ste skočili na pole hodnoty
• Otáčajte knobom pre zmenu hodnoty deliaceho bodu
• Kliknite na knob pre návrat na pole výberu parametra, alebo pohnite iným 

ovládačom pre jeho editáciu
• Nezabudnite uložiť User preset, aby ostal zachovaný deliaci bod a akékoľvek iné 

zmeny
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POZN.: Keď ste v užívateľskom editačnom móde, stlačte ktorýkoľvek kláves pod vrchnou oktávou, 
aby ste vybrali pre editáciu samotnú klaviatúru. Klávesy vrchnej oktávy sú skratky (pozrite nižšie).

POZN.: V užívateľskom móde je Part 1 napravo od deliaceho bodu a Part 2 naľavo. Je to naopak 
ako v móde Analog Lab (odsek 3.5.3).



 5.5.3.3 Tabuľka klávesových skratiek

Tu je zoznam klávesových skratiek pre 49- a 61-klávesové modely:

Mód Názov Kombinácia tlačidiel/klávesov Funkcia [2]

All [1] MIDI Ch MIDI Ch + jeden zo 16 spod-
ných klávesov

Definuje užívateľský MIDI kanál

User Edit
[3]

Global
[str. 20]

Kláves D hornej oktávy Nastavenia pre odozvu klaviatúry / padov 
/ faderov atď.

Store Kláves E hornej oktávy [2] Vstup na stránku Store pre uloženie uží-
vateľského presetu

Velo Curve Kláves F hornej oktávy [2] Nastavenie dynamickej krivky klaviatúry

Name Kláves F# hornej oktávy [2] Pomenovanie enkodérov, faderov

Mode Kláves G hornej oktávy [2] Výber riadiacej funkcie, alebo jej vypnutie 
(Off)

Option Kláves G# hornej oktávy [2] Výber odozvy ovládača (gate/toggle, atď.)

MIDI Ch Najvyšší kláves A [2] Nastavenie MIDI kanála pre daný ovládač

CC Kláves Bb hornej oktávy [2] Výber MIDI CC# alebo čísla noty

Min LSB Kláves B hornej oktávy [2] Nastavuje minimum rozsahu daného 
ovládača

Max MSB Najvyšší kláves C [2] Nastavuje maximum rozsahu daného 
ovládača

[1] Módy Analog Lab, DAW, User [2] Niektoré skratky nie sú dostupné kvôli rozdielnosti funkcií
[3] Pre prístup k týmto parametrom najskôr podržte tlačidlo módu User 1 sekundu, aby ste 
vstúpili do užívateľského editačného módu.

Tu je zoznam klávesových skratiek pre 88-klávesový model:

Mód Názov Kombinácia tlačidiel/klávesov Funkcia [2]

All [1] MIDI Ch MIDI Ch + jeden zo 16 spod-
ných klávesov

Definuje užívateľský MIDI kanál

User Edit
[3]

Global
[str. 20]

Kláves Bb3 hornej oktávy Nastavenia pre odozvu klaviatúry / padov 
/ faderov atď.

Store Kláves C4 hornej oktávy [2] Vstup na stránku Store pre uloženie uží-
vateľského presetu

Velo Curve Kláves C#4 hornej oktávy [2] Nastavenie dynamickej krivky klaviatúry

Name Kláves D4 hornej oktávy [2] Pomenovanie enkodérov, faderov

Mode Kláves D#4 hornej oktávy [2] Výber riadiacej funkcie, alebo jej vypnutie 
(Off)

Option Kláves E4 hornej oktávy [2] Výber odozvy ovládača (gate/toggle, atď.)

MIDI Ch Kláves F4 [2] Nastavenie MIDI kanála pre daný ovládač

CC Kláves F#4 hornej oktávy [2] Výber MIDI CC# alebo čísla noty

Min LSB Kláves G4 hornej oktávy [2] Nastavuje minimum rozsahu daného 
ovládača

Max MSB Kláves G#4 [2] Nastavuje maximum rozsahu daného 
ovládača

[1] Módy Analog Lab, DAW, User [2] Niektoré skratky nie sú dostupné kvôli rozdielnosti funkcií
[3] Pre prístup k týmto parametrom najskôr podržte tlačidlo módu User 1 sekundu, aby ste 
vstúpili do užívateľského editačného módu.
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5.5.4 Kolieska

Dve kolieska na ľavej strane klaviatúry majú rôzny účel

 5.5.4.1 Koliesko Pitch

Pitch koliesko vysiela správy MIDI Pitch Bend. Nemôže byť priradené, aby vysielalo iný typ 
dát, ale môžete vybrať, či bude ovplyvňovať Part 1, Part 2, alebo obidva.

 5.5.4.2 Modulačné koliesko

Modulačné koliesko normálne vysiela MIDI CC# 1, ale dá sa priradiť inému číslu CC pomocou 
MIDI Control Centra (kap. 8). Nech je akokoľvek nakonfigurované, jeho dáta sa dajú vysielať 
z Partu 1, Partu 2, alebo obidvoch.

5.5.5 Pady

Každý zo 16 padov sa dá priradiť, aby vysielal jeden z nasledujúcich typov dát na ktorom-
koľvek MIDI kanáli, alebo na User kanáli:

• Číslo MIDI noty podľa vášho výberu (s dynamikou a polyfonickým aftertouch)
• Prepínanie medzi dvomi určitými hodnotami akéhokoľvek čísla MIDI CC (spô-

sobom toggle alebo gate)
• Vysielanie správ MIDI Program change / Bank Select

Pady sa dajú tiež použiť na vyvolanie iného užívateľského presetu, ako je práve vybraný. Viac 
ako jeden pad sa dá takto nastaviť, čo vám dáva napríklad voľbu ísť inými smermi počas 
živého vystúpenia.

5.5.6 tlačidlá DAW Command / User

Tlačidlá DAW Command sa dajú v User móde použiť ako spínače vysielajúce určité MIDI 
dáta. Vysielané príkazy môžu byť:

• Dve určité hodnoty akéhokoľvek čísla MIDI CC (spôsobom toggle alebo gate)
• Vysielanie správ MIDI Program change / Bank Select

Každé tlačidlo môže mať svoje vlastné nastavenie. A podobne ako každý iný programo-
vateľný ovládač, tieto nastavenia sa dajú priradiť z predného panela, alebo pomocou MIDI 
Control Centra (kap. 8.).
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POZN.: Ak je vybrané jedno z dvoch tlačidiel Chord Memory vedľa padov, tieto budú vysielať iba 
dáta MIDI nôt uložené s akordom pre daný pad.

POZN.: MCC (kap. 8) sa dá použiť na určenie farby pre každý pad, čo vám dáva prehľad o funk-
ciách jednotlivých padov.



5.5.7 Tri banky ovládačov

Vyzerá to tak, že v tejto sekcii je iba 27 ovládačov, ale v skutočnosti ich je 81! Máme tri samo-
statné banky ovládačov, ktoré sa vyberajú pomocou troch ovládacích tlačidiel naľavo hneď 
vedľa priraditeľných ovládačov.

Niektoré voľby sú dostupné iba pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.), ako je farba tlačidiel 
Select.

 5.5.7.1 Enkodéry

Enkodéry sa dajú priradiť aby vysielali jeden z nasledujúcich typov dát na ktoromkoľvek MIDI 
kanáli, alebo na User kanáli:

• MIDI CC dáta v určenom rozsahu

• RPN/NRPN dáta v určenom rozsahu

Ďalšie dôležité vlastnosti enkodérov zahŕňajú:

• Dá sa vybrať Absolútny alebo Relatívny mód vysielania
• Enkodéry sa dajú pomenovať
• Každý enkodér môže mať svoje vlastné nastavenie zrýchlenia, ktoré ovplyvňuje 

ako veľmi ho treba otočiť, aby dosiahol minimálnu/maximálnu hodnotu. Toto  
nastavenie sa dá urobiť iba pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.)

 5.5.7.2 Fadery

Fadery sa dajú priradiť aby vysielali jeden z nasledujúcich typov dát na ktoromkoľvek MIDI 
kanáli, alebo na User kanáli:

• MIDI CC dáta v určenom rozsahu

• RPN/NRPN dáta v určenom rozsahu

Ďalšie dôležité vlastnosti faderov zahŕňajú:

• Dá sa vybrať Normal alebo Drawbar mód (obrátená funkcia)
• Fadery sa dajú pomenovať
• Dajú sa nakonfigurovať aby vysielali nové hodnoty hneď ako nimi pohnete (mód 

Jump), alebo až keď dosiahnete aktuálnu hodnotu parametra (mód Pickup). Toto  
nastavenie sa dá urobiť z predného panela KeyLabu mkII (str. 20), alebo pomo-
cou MIDI Control Centra (kap. 8.)

 5.5.7.3 Tlačidlá

Tlačidlá Select sa dajú priradiť aby vysielali jeden z nasledujúcich typov dát na ktoromkoľvek 
MIDI kanáli, alebo na User kanáli:

• Dve určené hodnoty MIDI CC dát
• Určitú RPN/NRPN správu

• Správy MIDI Program change / Bank Select

Pomocou MIDI Control Centra (kap. 8.) môžete tiež určiť farbu pre každé tlačidlo, čo vám dáva 
prehľad o funkciách jednotlivých tlačidiel.
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5.5.8 Pedály / CV konektory

 5.5.8.1 CV vstup

Tento konektor na zadnej strane dokáže prijímať riadiace napätia a prevádzať ich na MIDI 
dáta pre použitie vo vašej DAW. Rozsah napätia a MIDI odozva v tomto rozsahu sa dá defino-
vať. Pre viac detailov pozrite kapitolu 7. CV/Gate.

 5.5.8.2 Pedály

Každý z 5 pedálových vstupov sa dá nastaviť, aby reagoval na nožné spínače alebo konti- 
nuálne pedále. Typy vysielaných dát môžu byť:

• Switched Control: dve určené hodnoty MIDI CC dát (spôsobom toggle alebo gate)
• Program Change: správy MIDI Program Change / Bank Select
• Control: MIDI CC dáta v určenom rozsahu

 5.5.8.3 CV výstupy

Tieto štyri výstupy majú špeciálne funkcie. Detaily popisujeme v kapitole 7. CV/Gate, takže tu 
uvedieme všeobecný popis:

• Pitch Out: prevádza číslo MIDI noty na riadiace napätie
• Gate Out: prevádza správy MIDI nota zapnutá/vypnutá na high/low spúšťacie 

napätia
• Mod 1: pôvodne prevádza dáta MIDI velocity na riadiace napätie, ale dá sa vybrať 

iný zdroj
• Mod 2: pôvodne prevádza hodnoty modulačného kolieska na riadiace napätie, ale 

dá sa vybrať iný zdroj
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POZN.: Pre najrýchlejší spôsob výberu CV konektorov v užívateľskom editačnom móde pozrite 
5.5.1.1 Výber CV ovládačov (str. 42).



5.6 Nepriraditeľné ovládače

Tu je zoznam ovládačov, ktoré sa nedajú inak priradiť:

• Chord / Transpose / Octave – / Octave +
• Tlačidlá módu Pad / Chord
• Tri ovládacie tlačidlá
• Tlačidlá transportu
• Category / Preset / Ľavá šípka / Pravá šípka
• Centrálny knob
• Part 1 / Part 2 / Live (vyberajú banky ovládačov 1 - 3)
• Tlačidlo MIDI Ch: dá sa použiť iba s klaviatúrou na výber užívateľského kanála

5.7 Uloženie presetu

Je dobré často ukladať vašu prácu, preto keď urobíte zopár priradení ovládačov, mali by 
ste ich uložiť do užívateľského User presetu. Keďže už ste v užívateľskom editačnom móde, 
môžete s výhodou použiť skratku na klaviatúre pre proces ukladania Store mode, takže stlačte 
najvyšší kláves E a prejdeme si to.

1. Prvé zobrazenie v Store móde sa vás bude pýtať na jedno z 10 miest User presetu.
2. Otáčaním centrálneho knobu vyberte dostupný User preset.
3. Kliknite na centrálny knob a ak chcete, vložte nový názov pre preset. Použite  

centrálny knob pre výber znakov alebo písmen, a Ľavú / Pravú šípku pre pohyb  
z jedného písmena na druhé.

4. Keď ste preset pomenovali, kliknite na centrálny knob a preset bude uložený na 
vybrané miesto.

5. Displej sa vráti na najvyššiu úroveň User módu s vybraným novým presetom.
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DÔLEŽITÉ: Kroky v tejto sekcii spôsobia prepísanie jedného z 10 užívateľských presetov. Použite 
MIDI Control Center na zálohovanie všetkého, čo nechcete stratiť.

DÔLEŽITÉ: Ďalším spôsobom ako vstúpiť do procesu ukladania z užívateľského editačného 
módu je stlačiť tlačidlo User, po čom displej zobrazí otázku, či chcete uložiť čo ste urobili. Ak 
áno, kliknite na centrálny knob a nasledujte vyššie popísaný postup.

POZN.: Tlačidlá transportu vždy vysielajú príkazy pomocou MCU / HUI protokolov a nedajú sa 
predefinovať v žiadnom móde.
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KeyLab mkII disponuje pokročilým akordickým módom, ktorý vám umožňuje hrať akordy na 
klaviatúre alebo padoch iba jedným prstom.

6.1 Prehľad akordického módu

Tlačidlo Chord (kap. 6.2) dokáže nahrať a vyvolať jeden akord, ktorý potom môžete hrať na 
klaviatúre.

Akord uložený pod tlačidlom Chord sa nezachová po odpojení KeyLabu mkII od napájania, 
ale pady (kap. 6.3) dokážu uložiť až 32 akordov v dvoch rôznych akordických módoch Chord 
Memory (ods. 6.3.1.1) a Chord Transpose (ods. 6.3.1.2).

Tri tlačidlá hneď naľavo od padov vyberajú módy padov. Spodné dve konfigurujú pady pre 
ukladanie a hranie akordov (Chord Memory), alebo ukladanie akordov a ich hranie na klavi-
atúre (Chord Transpose).

6. AKORDICKÝ MÓD



6.1.1 Tri spôsoby hrania akordov

Tu je prehľad toho, ako reaguje tlačidlo Chord, klaviatúra a pady v každom z módov padov:

Pad mód:

• Tlačidlo Chord umožňuje jednému akordu, aby bol hraný a transponovaný na 
klaviatúre

• Pady hrajú MIDI noty, vysielajú MIDI CC dáta a/alebo vysielajú Program Chang-
es, atď.

• Použitie tlačidla Chord je voliteľné; keď je vypnuté, klaviatúra hrá normálne
• Akord uložený pod tlačidlom Chord sa nezachová po odpojení KeyLabu mkII od 

napájania

Chord Memory mód:

• Tlačidlo Chord umožňuje jednému akordu, aby bol hraný a transponovaný na 
klaviatúre

• Pady majú uložené a hrajú 16 rôznych akordov
• Použitie tlačidla Chord je voliteľné; keď je vypnuté, klaviatúra hrá normálne

Chord Transpose mód:

• Tlačidlo Chord musí byť zapnuté
• Použite tento spôsob na vytvorenie ‘knižnice’ až 16-tich akordov ich uložením pod 

pady
• Akord sa dá vyvolať padom, a potom hrať a transponovať na klaviatúre

Obsah módov Chord Memory a Chord Transpose je uložený v User presete. Nezávislý set 32 
akordov je dostupný aj v ďalších módoch (Analog Lab a DAW). Takže v ktoromkoľvek mo-
mente ponúka KeyLab mkII prístup ku spolu 96 akordom!

Ale pamätajte: stav tlačidla Chord a jeho akord nie sú uložené v User presete. A vyvolanie 
iného User presetu nezmení stav tlačidla Chord: ostane zapnuté alebo vypnuté, tak ako bolo 
predtým.

6.1.2 Ako funguje akordický mód (Chord)

Najnižšia nota vami vloženého akordu je považovaná za základnú notu akordu. Napríklad ak 
ste vložili G2, C3 a E3, vytvorili ste akord C v druhom obrate. Ale keď ste v Chord móde, pokiaľ 
na klaviatúre zahráte C3, budete počuť C3, F3 a A3. To preto, lebo ste KeyLabu mkII povedali, 
aby transponoval pôvodný akord, ktorý ste vložili, o päť chromatických krokov (poltónov). Ak 
chcete počuť pôvodný akord, musíte zahrať kláves G2.

Ako ďalší príklad, povedzme že chcete použiť Chord mód na hranie kvinty so spodnou základ-
nou notou. Odporúčame toto:

• Držte tlačidlo Chord
• Zahrajte C a G nad ním
• Pustite tlačidlo Chord, čím opustíte mód zadávania akordov
• Zahrajte kláves C: budete počuť C a nad ním G
• Zahrajte kláves E: budete počuť E a nad ním B
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6.2 Chord mód: klaviatúra

Akordický mód pre klaviatúru sa zapína a vypína stlačením tlačidla Chord.

6.2.1 Vytvorenie akordu pre tlačidlo Chord

Držte tlačidlo Chord, kým nezačne blikať, a potom na klaviatúre vložte až 6 nôt. Keď skončíte, 
pustite tlačidlo Chord, potom jedna nota na klaviatúre bude hrať vami definovaný akord. Noty 
akordu budú zobrazené na displeji, a keď budete na klaviatúre hrať iné noty, akord bude 
transponovaný. 

Tento spôsob sa dá použiť napríklad na programovanie akordov vyžadujúcich 6 prstov, alebo 
na vytvorenie intervalu, ktorý je mimo vášho dosahu. Iba držte tlačidlo Chord a hrajte jednu 
notu za druhou, max. 6 nôt, až kým nezadáte všetky noty.
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POZN.: Akordy, ktoré vytvoríte pod tlačidlom Chord, nie sú zachované po vypnutí KeyLabu mkII.  
Ale akordy sa dajú uložiť na pady (str. 55) v módoch Chord Memory alebo Chord Transpose.

POZN.: Pri zapnutom tlačidle Chord sa dá na klaviatúre hrať iba jeden kláves, pokiaľ táto nie je 
rozdelená v móde Split (ods. 5.5.3.2). Ale ak je pre pady vybraný mód Chord Memory a tlačidlo 
Chord je vypnuté, pady hrajú ich priradené akordy a na klaviatúre sa dá hrať polyfonicky.

POZN.: Všetky noty akordu budú vysielané cez USB a MIDI.



6.3 Pady: dva módy akordov

Tlačidlá Chord Memory a Chord Transpose umožňujú padom robiť rôzne veci. Obidve vlast-
nosti sú dostupné vo všetkých troch hlavných módoch (Analog Lab, DAW a User), pričom 
každý hlavný mód má dostupný svoj set 32 akordov (16 pre Chord Memory a 16 pre Chord 
Transpose).

Do každého módu akordov sme vložili presetové akordy, takže môžete hneď začať robiť hud-
bu. Ale môžete vytvoriť a na pady uložiť aj svoje vlastné akordy.

Proces tvorby a uloženia je ten istý pre každý mód akordov, obidva ich popíšeme v nasledu-
júcej sekcii. Ale výsledky sú veľmi odlišné. Pre porovnanie všetkých troch akordických módov 
si prečítajte sekciu 6.1.1 Tri spôsoby hrania akordov na začiatku tejto kapitoly.

6.3.1 Akordické módy padov: mnoho použití

 6.3.1.1 Vlastnosti Chord Memory

Zvyčajne sa Chord Memory používa na hranie akordov padmi. Ale akord nemusí obsahovať 
tri alebo viac nôt. Môžete nahrať dve noty v oktáve a spúšťať tučné basové tóny z padov.

 6.3.1.2 Vlastnosti Chord Transpose

Vlastnosť Chord Transpose je podobná Chord Memory v tom, že vám umožňuje vytvoriť a ulo- 
žiť na pady 16 akordov. Ale v tomto prípade sa pady používajú na vyvolanie akordov hraných 
na klaviatúre. Pamätajte, že tlačidlo Chord musí byť zaputé, aby Chord Transpose fungovala.

S funkciou Chord Transpose môžete

• Vytvárať jednoduché alebo komplexné akordy (až do 6 nôt)
• Využiť harmonické postupnosti na vyskúšanie rôznych kombinácií vyšších  

harmonických pre zaujímavé sólové zvuky
• Vložiť noty viacerých barrových akordov na rôzne pady a spúšťať rôzne silné 

akordy jedným klávesom

Keď si vyberiete vlastnosť Chord Transpose, môžete tieto akordy vyvolávať ľavou rukou a hrať  
ich na klaviatúre pravou.
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6.3.2 Uloženie akordu na pad

Nasledujúci proces funguje vo všetkých troch hlavných módoch (Analog Lab, DAW a User), či 
ste v móde Chord Memory, alebo Chord Transpose:

1. Zvoľte mód (pady v každom móde blikajú inak)

2. Stlačte a držte tlačidlo Chord (vedľa tlačidla Trans)

3. Vyberte pad:

• V móde Chord Memory bude vybraný pad zelený, ostatné blikajú

• V móde Chord Transpose bude vybraný pad modrý, ostatné sú tmavé 
1. Bude prehraný predtým uložený akord pre porovnanie 
2. Zahrajte akord na klaviatúre, buď všetky noty naraz, alebo jednu za druhou 
3. Pustite tlačidlo Chord 
4. Pad začne blikač, čo znamená, že akord bol nahratý 
5. Môžete opakovať kroky 2 - 7 pre ktorýkoľvek pad na uloženie viacerých akordov

Keď bol akord nahratý, každý mód ponúka iný spôsob prehrávania akordov.

• V móde Chord Memory bude pad hrať akord nahratý v kroku 3. Nezáleží na tom, 
či je tlačidlo Chord zapnuté alebo vypnuté.

• V móde Chord Transpose pad použitý v kroku 3 vyberie akord pre hranie na  
klaviatúre. Tlačidlo Chord musí byť zapnuté (svietiť), aby bol aktívny mód Chord 
Transpose.

6.3.3 Viac o móde Chord Transpose

Mód Chord Transpose sa veľmi líši od módu Chord Memory, preto majte na pamäti:

• Pre aktivovanie módu Chord Transpose musí byť zapnuté tlačidlo Chord.
• Vyberte pad z kroku 3 vyššie a zahrajte stredné C na klaviatúre. Nahratý akord 

bude na tomto klávese hrať bez transpozície.
• Zahrajte kláves stredné D a akord bude transponovaný nahor o celý tón, atď.
• Ak nahráte na iný pad iný akord, môžete prepínať tam a späť medzi akordami 

pomocou padov, aj keď opakovane hráte na klaviatúre ten istý kláves.

Napríklad: nahrajte akord C7 na pad 1 a Cm7 na pad 2. Pre zmenu akordu hraného stredným 
C stlačte príslušný pad.

55	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII

POZN.: V každom z módov, keď je spustený akord pomocou inej klávesy ako je najnižšia  
v nahratom akorde, displej zobrazí názvy transponovaných nôt, nie originálnych.
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KeyLab mkII môže fungovať aj ako rozhranie medzi modulárnymi analógovými syntetizá- 
tormi a ich komponentami. Prichádzajúce napätia môžu byť skonvertované na USB/MIDI 
dáta a nahraté vašou DAW, kde sa dajú použiť ako modulačné zdroje pre softvérové nástroje, 
ako sú tie v Analog Lab 4. A naopak, ovládače na prednom paneli a pedále môžu byť cez 
výstupné konektory prepojené do vstupov modulárneho syntetizátora.

7.1 Konektor CV Input

Konektor CV Input (vstup pre riadiace napätie) umožňuje použiť prichádzajúce napätie ako 
modulačný zdroj. V užívateľskom editačnom móde môže byť skonvertované napätie vedené 
do určitého MIDI CC#, na určitý MIDI kanál, v definovanom rozsahu, ako keby to bol iný ovlá- 
dač, napríklad Aux Pedál.

Skonvertovaný signál bude poslaný do portov MIDI a USB, kde sa dá použiť ako modulačný 
zdroj pre externé MIDI zariadenia alebo softvérové nástroje.

Prichádzajúce napätie môže byť prijímané zo semi-modulárnych analógových syntetizátorov 
ako sú Arturia MatrixBrute, MiniBrute 2, alebo ďalších. Modulačné zdroje sú dostupné aj vo 
formáte Eurorack, a konektor CV In vám umožňuje prevziať signál z jedného (alebo viace-
rých) modulov a použiť takýto komplexný signál v prostredí DAW.

Rôzni výrobcovia používajú rôzne napäťové štandardy, a tak vám KeyLab mkII a MIDI Cont-
rol Centrum (kap. 8.) (MCC) umožňujú nastaviť rozsah napätia tak, aby zodpovedal pripo-
jenému zariadeniu. Rozsah je 1 - 10 Voltov, čo stačí pre akýkoľvek analógový syntetizátor,  
s ktorým by ste sa mohli stretnúť.

7.1.1 Parametre (užívateľský editačný mód)

Konektor / názov v užívateľskom edit. móde Parameter Rozsah

CV In / CV Mod In MIDI Ch 1 - 16, User, Part 1, Part 2

CC 0 - 127

Max/MSB 0 - 127

Min/MSB 0 - 127

 Volt range 1 - 10 V

7. PREPOJENIA CV / GATE / MOD



7.2 Konektory Pitch/Gate/Mod

Výstupné konektory Pitch/Gate/Mod konvertujú dáta z KeyLabu mkII na napätia, ktoré sa 
potom dajú použiť na spúšťanie nôt a ovládanie parametrov na externých zariadeniach ako 
sú modulárne analógové syntetizátory.

Každý zo štyroch konektorov výstupnej sekcie má iný účel. Každý sa dá editovať v Užívateľ- 
skom editačnom móde, kde môžete vybrať voľby zobrazené nižšie v tabuľkách (str. 58).

7.2.1 Pitch Out

Normálne použitie riadiaceho napätia z tohto konektora je na ovládanie výšky tónu cieľového 
zariadenia. Výstupné napätie má hodnotu zodpovedajúcu číslu MIDI noty zahraného klávesu. 
Tento výstup je monofonický, takže treba určiť prioritu noty: Low (najnižšia), High (najvyššia) 
alebo Last (posledná) zahraná nota.

7.2.2 Gate Out

Toto je výstup spúšťacích signálov generovaných zapnutím/vypnutím noty na klaviatúre. 
Súvisí s konektorom Pitch Out a riadi sa vybraným nastavením priority noty.

Je k dispozícii niekoľko volieb; pozrite dokumentáciu vášho zariadenia pre informácie o dru-
hu spúšťacieho signálu, na ktorý reaguje.

7.2.3 Mod 1

Toto je tiež výstup riadiaceho napätia, a jeho štandardné použitie je na ovládanie VCA (napä-
tím riadeného zosilňovača). Pôvodne je jeho napätie určené dynamikou klávesu zahraného 
na KeyLabe mkII, ale pre tento výstup sa dá vybrať iný zdroj v Užívateľskom editačnom 
móde (str. 42) alebo pomocou MCC (str. 59). Napríklad zdrojom tejto modulácie môže byť 
fader alebo enkodér. Tiež sa dá určiť maximálny rozsah napätia.

7.2.4 Mod 2

Toto je tiež výstup riadiaceho napätia, a jeho štandardné použitie je na ovládanie VCF (napä-
tím riadeného filtra). Pôvodne je jeho napätie určené kolieskom Mod Wheel, ale pre tento 
výstup sa dá vybrať iný zdroj v Užívateľskom editačnom móde (str. 42) alebo pomocou MCC 
(str. 59). Napríklad zdrojom tejto modulácie môže byť fader alebo enkodér. Tiež sa dá určiť 
maximálny rozsah napätia.
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7.2.5 Parametre (v Užívateľskom editačnom móde)

 7.2.5.1 CV Pitch

Konektor / Názov Parameter Rozsah

Pitch Out / CV Pitch Mode Volt/Oct, Hz/Volt

BaseNote 0 V [a] Plný rozsah MIDI nôt (štandardne = C-2)

BaseNote 1 V [a] Plný rozsah MIDI nôt (štandardne = C 0)

Note Priority Low / High / Last

Bend range 1 - 24 poltónov

Assign Part 1, Part 2

[a] Tieto dve voľby sa navzájom vylučujú

 7.2.5.2 CV Gate

Konektor / Názov Parameter Rozsah

Gate Out / CV Gate Mode S-Trig, V-Trig (5 V, 12 V)

 7.2.5.3 CV Mod Out 1

Konektor / Názov Parameter Rozsah

Mod 1 / CV Mod Out 1 Assign Akýkoľvek ovládač (pôvodne: Velocity)

Volt range 1 - 10 V

 7.2.5.4 CV Mod Out 2

Konektor / Názov Parameter Rozsah

Mod 2 / CV Mod Out 2 Assign Akýkoľvek ovládač (pôvodne: Mod Wheel)

Volt range 1 - 10 V
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Aj keď je editovanie z predného panela KeyLabu mkII rýchle a ľahké, MIDI Control Center 
(MCC) tento proces ešte urýchľuje. Ak je KeyLab mkII pripojený k vášmu počítaču, možno 
dáte prednosť MCC pri tvorbe vašich presetov pre akýkoľvek softvér alebo nástroje, ktoré by 
ste mohli použiť.

8.1 Pripojenie k MIDI Control Centru

Keď už máte stiahnuté a nainštalované MCC, jednoducho otvorte program s pripojeným Key-
Labom mkII k vášmu počítaču.

MCC sa automaticky spojí s vaším zariadením a ukáže jeho obrázok v hlavnom okne.

Teraz, keď je váš KeyLab mkII pripojený a vybraný, poďme sa pozrieť, ako prispôsobiť váš 
kontrolér.

8.1.1 Pamäte zariadenia

V okne MCC Device Memories je 10 pamäťových lokácií, ktoré zodpovedajú 10 užívateľským 
presetom KeyLabu mkII, ako aj dve pamäte iba na čítanie pre módy Analog Lab a DAW.

• Analog Lab: táto pamäť je určená na použitie KeyLabu mkII s Analog Lab 4.  
Je iba na čítanie, čo znamená, že sa nedá zmeniť.

• DAW: táto pamäť je určená na použitie KeyLabu mkII s vaším nahrávacím  
softvérom. Je iba na čítanie, čo znamená, že sa nedá zmeniť.

• User 1-10: tieto pamäte zodpovedajú užívateľským presetom 1 - 10 v KeyLabe 
mkII, a dajú sa prispôsobiť podľa vášho zapojenia.

• Store to: táto funkcia vám umožňuje uložiť vašu aktuálnu šablónu do  
zvýrazneného User slotu v KeyLabe mkII.

• Recall from: táto funkcia vám umožňuje vyvolať zvýraznený User preset  
z KeyLabu mkII, kedy ho môžete editovať a upravovať nastavenia.  
Aktualizovaná pamäť sa dá uložiť do vášho počítača a preniesť priamo 
do jedného z užívateľských presetov KeyLabu mkII.

8. MIDI CONTROL CENTER

POZN.: Ak máte k vášmu systému pripojených niekoľko zariadení Arturia, môžete určiť, ktoré 
budete editovať jeho vybraním z vysúvacieho menu v sekcii MCC Device.
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8.1.2 Local Templates

Sekcia Local Templates vám umožňuje ukladať a organizovať vaše vlastné užívateľské presety 
bez potreby zapisovať alebo vyvolávať nastavenia z KeyLabu mkII. Tiež sa dá použiť na na-
hratie hotových ovládacích šablón od komunity užívateľov Arturia.

• Factory templates: táto sekcia zobrazuje pôvodné nastavenia KeyLabu mkII, dáva 
vám užitočný ‘inicializovaný’ patch pre začiatok alebo návrat k nemu.

• User templates: táto sekcia zobrazuje užívateľské presety prenesené z KeyLabu 
mkII do vášho počítača. Tiež to môžu byť šablóny vytvorené inými užívateľmi, 
ktoré boli importované do MCC.

• Save: ukladá zmeny, ktoré ste urobili, do aktuálnej užívateľskej šablóny.
• Save as: ukladá kópiu aktuálnej užívateľskej šablóny s novým menom.
• New: vytvára novú, pôvodnú užívateľskú šablónu.
• Delete: maže práve zvýraznenú užívateľskú šablónu.
• Import: umožňuje vám importovať predpripravenú užívateľskú šablónu otvorením 

prehliadača. Iba nájdite požadovaný súbor a stlačte Open.
• Export: umožňuje vám exportovať vašu užívateľskú šablónu na vami vybrané 

miesto. Iba zvoľte miesto a pomenujte súbor.

8.2 MCC Controller Map

Ľavý horný roh okna MCC má záložku označenú ControllerMap. Toto je sekcia, ktorá vám 
umožňuje prispôsobiť si reakcie padov, enkodérov, faderov, klaviatúry a pedálových vstupov, 
ako aj nastavenia pre vstupné a výstupné CV konektory. Tieto nastavenia sa potom dajú uložiť 
do jedného z 10 užívateľských presetov KeyLabu mkII.

Pre výber parametra, ktorý chcete zmeniť, iba kliknite na grafiku ovládača predného panela, 
alebo na konektor zadného panela.

V ďalšej časti manuálu sa pozrieme na dostupné voľby pre každý ovládač. Popíšeme polia 
zhora nadol a zľava doprava.

POZN.: Niektoré ovládače KeyLabu mkII sa nedajú prispôsobiť, ako napríklad sekcia transportu.



8.3 Prispôsobenie koliesok

8.3.1 Pitch Bend

Koliesko Pitch Bend je určené na funkciu ohýbania tónu; nedá sa priradiť na vysielanie iného 
typu MIDI dát. Ale môžete vybrať, či bude ovplyvňovať Part 1, Part 2, alebo obidva.

8.3.2 Modulation

• Mode: vyberte “Control”, aby ste videli zvyšné parametre. Vyberte “Off” a modu-
lačné koliesko bude vypnuté súčasne pre Part 1 a Part 2.

• Channel: vyberte, či bude modulačné koliesko ovplyvňovať Part 1, Part 2, alebo 
obidva.

• CC Number: modulačné koliesko vysiela pôvodne MIDI CC#1, ale dá sa nastaviť 
na vysielanie akéhokoľvek MIDI CC#.

• Min Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre 
nastavenie minimálnej hodnoty, ktorú bude modulačné koliesko vysielať.

• Max Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre 
nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú bude modulačné koliesko vysielať.

8.4 Výber užívateľského kanála

Medzi kolieskami a padmi je malé štvorcové tlačidlo označené MIDI Ch. Kliknite naň a budete 
môct určiť užívateľský MIDI kanál pre KeyLab mkII.
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POZN.: Nastavenia pre Part 2 a Both sa odporúčajú iba pri aktívnom móde Split. To je jediný 
prípad, kedy je Part 2 dostupný z klaviatúry.

POZN.: Číslo MIDI kanála vybrané tlačidlom MIDI Ch zmení aj MIDI kanál pre akýkoľvek 
ovládač, ktorý má svoj MIDI kanál nastavený na “User”.



8.5 Prispôsobenie padov

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden z dostupných módov nezávisle pre každý pad. Každý 
mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.5.1 Pad Off

Vypína pad. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu padu, pokiaľ to nie je 
potrebné v užívateľskom presete.

8.5.2 Pad MIDI Note

Táto voľba sa používa pre vysielanie štandardných MIDI nôt pomocou padu.

• Color: vyberá farbu podsvietenia padu pri hraní, alebo keď je zapnutý.
• Option: vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje pad iba keď je zahraný  

a deaktivuje ho keď je pustený. Toggle aktivuje pad keď je stlačený a deaktivuje 
ho keď je znova stlačený.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybraný pad medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup padu na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Note: vyberá MIDI notu, ktorú bude pad vysielať pri hraní, od C-2 po G8.

Pôvodné priradenie nôt 16-tim padom je zobrazené na str. 13.

8.5.3 Pad Switched Control

Túto voľbu vyberte ak má pad prepínať medzi dvomi hodnotami MIDI CC#.

• Color: vyberá farbu podsvietenia padu keď je stlačený, alebo zapnutý.
• Option: vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje pad iba keď je zahraný  

a deaktivuje ho keď je pustený. Toggle aktivuje pad keď je stlačený a deaktivuje 
ho keď je znova stlačený.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybraný pad medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup padu na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• CC Number: vybraný pad sa dá nastaviť aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# medzi 
0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre určenie 
štandardného použitia.

• Off Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie minimálnej hodnoty, ktorú bude pad vysielať, keď bude pustený.

• On Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú bude pad vysielať, keď bude stlačený.
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8.5.4 Pad Program Change

Táto voľba vám umožňuje použiť pady KeyLabu mkII na vysielanie správ Program Change 
virtuálnym nástrojom, externým syntetizátorom a ďalším zariadeniam.

• Color: vyberá farbu podsvietenia padu pri hraní, alebo keď je zapnutý.
• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybraný pad medzi 1 a 16. Tiež sa dá 

nastaviť na “User”, čo nastaví výstup padu na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Program Number: vyberá číslo MIDI programu, ktorý chcete vyslať pri stlačení 
tohto padu. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu v rozmedzí 0 ža 127  
do poľa pod ním.

• Bank LSB: definuje “Least Significant Byte” (MIDI CC#32), ktorý bude pad vysielať 
keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu v rozmedzí 0 
ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank LSB, preto pozrite 
dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.

• Bank MSB: definuje “Most Significant Byte” (MIDI CC#0), ktorý bude pad vysielať 
keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu v rozmedzí 0 
ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank MSB, preto pozrite 
dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.

8.5.5 Pad Preset Change

Táto voľbu vám umožňuje použiť ktorékoľvek pady KeyLabu mkII na výber rôznych uží-
vateľských presetov v KeyLabe mkII.

• Color: vyberá farbu podsvietenia padu keď je stlačený.
• User preset: vyberá jeden z užívateľských presetov medzi 1 a 10.
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8.6 Prispôsobenie užívateľských tlačidiel

Užívateľské tlačidlá sa nachádzajú v sekcii DAW Controls / User na prednom paneli. Tieto 
tlačidlá majú svoje funkcie v módoch DAW a Analog Lab, ale v užívateľskom móde sa dajú 
priradiť. Stále budú zobrazovať svoje názvy DAW módu, ale namiesto toho budú v User móde 
vysielať určité typy MIDI dát.

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden z troch dostupných módov pre každé užívateľské 
tlačidlo. Každý mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.6.1 User button Off

Vypína užívateľské tlačidlo. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu tlačidla, 
pokiaľ to nie je potrebné v užívateľskom presete.

8.6.2 User button Switched Control

• Option: vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje tlačidlo iba keď je stlačené  
a deaktivuje ho keď je pustené. Toggle aktivuje tlačidlo keď je stlačené a deaktivu-
je ho keď je znova stlačené.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybrané tlačidlo medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup tlačidla na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• CC Number: vybrané tlačidlo sa dá nastaviť, aby vysielalo akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Off Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie minimálnej hodnoty, ktorú bude tlačidlo vysielať, keď bude pustené.

• On Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú bude tlačidlo vysielať, keď bude stlačené.

8.6.3 User button Program Change

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybrané tlačidlo medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup tlačidla na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Program Number: vyberá číslo MIDI programu, ktorý chcete vyslať pri stlačení 
tohto tlačidla. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu v rozmedzí 0 ža 127  
do poľa pod ním.

• Bank LSB: definuje “Least Significant Byte” (MIDI CC#32), ktorý bude tlačidlo  
vysielať keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
LSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.

• Bank MSB: definuje “Most Significant Byte” (MIDI CC#0), ktorý bude tlačidlo  
vysielať keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
MSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.
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8.7 Prispôsobenie enkodérov

Sú tri samostatné banky enkodérov, ktoré sa vyberajú záložkami Bank.

Vybraná Banka 2 enkodérov

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden z troch dostupných módov pre každý enkodér. Každý 
mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.7.1 Encoder Off

Vypína enkodér. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému pohybu knobu, pokiaľ to nie je 
potrebné v užívateľskom presete.

8.7.2 Encoder Control

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

• Option: mení odozvu enkodéra od Absolute po Relative #1 - 3 (kap. 8.7.2.1).
• Acceleration: tento parameter mení spôsob, akým enkodér reaguje na rýchlosť 

otáčania. Dá sa nastaviť na: 
 - None: Enkodéry sa pohybujú nastavenou rýchlosťou a nezrýchľujú.  
 - Medium: Enkodéry zrýchľujú pri rýchlejšom otáčaní. 
 - Fast: Enkodéry zrýchľujú viac pri rýchlejšom otáčaní. 
 - 1:1: Enkodéry sa pohybujú presne takou rýchlosťou, akou ich otáčate.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený enkodér medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup enkodéra na MIDI kanál vybraný tlačid-
lom MIDI Ch (str. 61).

• CC Number: vybraný enkodér sa dá nastaviť aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Min Value & Max Value: nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty, medzi 
ktorými sa bude pohybovať otočný ovládač. Kliknite a ťahajte knoby, alebo  
zadajte hodnoty rozsahu do polí pod nimi.
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POZN.: Nastavenie Min & Max hodnôt enkodéra je skvelý spôsob na zaistenie toho, že sa budete 
pohybovať iba v želanom rozmedzí parametra napríklad syntetizátora.



 8.7.2.1 Relatívne ovládanie

Voľby ovládania “Relative” vysielajú iba zopár hodnôt na určenie smeru a rýchlosti, akými je 
enkodér otáčaný.

Pre upresnenie, “relatívne” nastavenia vysielajú hodnoty 61 - 63 pri otáčaní doľava a hodnoty 
65 - 67 pri otáčaní doprava. Rýchlosť otáčania ovplyvňuje vysielané hodnoty. Porovnajte doku- 
mentáciu cieľového nástroja, aby ste videli, či dokáže primerane reagovať na tieto povely.

Ak je enkodér nastavený na tento mód, pohybovanie enkodérom spôsobí, že cieľový parameter 
sa začne meniť od svojej aktuálnej hodnoty hneď ako ním začnete pohybovať, na rozdiel od 
“absolútneho” ovládania, kedy musíte otáčaním nájsť aktuálnu hodnotu parametra.

To môže byť skvelou vlastnosťou pri ovládaní parametrov ako je hlasitosť, filter alebo efekty, 
lebo zrejme nechcete, aby pri úprave počuteľne skočili zo svojho aktuálneho nastavenia.

8.7.3 Encoder RPN / NRPN

Enkodéry majú možnosť zvoliť vysielanie Registered Parameter Numbers (RPN) alebo 
Non- Registered Parameter Numbers (NRPN). To sú čísla, ktoré môžu byť použité viacerými 
výrobcami na ovládanie ich vlastných parametrov externými zariadeniami. Porovnajte doku- 
mentáciu cieľového nástroja, aby ste videli, či dokáže primerane reagovať na tieto povely.

• Option: určuje, či bude enkodér vysielať RPN alebo NRPN dáta.
• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený enkodér medzi 1 až 16. Tiež sa 

dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup RPN/NRPN dát enkodéra na MIDI kanál 
vybraný tlačidlom MIDI Ch (str. 61).

• RPN / NRPN LSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Least Significant Byte”, ktorú 
bude enkodér vysielať keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.

• RPN / NRPN MSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Most Significant Byte”, ktorú 
bude enkodér vysielať keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.

66	 Arturia	-	Užívateľský	manuál	KeyLab	MkII



8.8 Prispôsobenie faderov

Sú tri samostatné banky faderov, ktoré sa vyberajú záložkami Bank.

Vybraná Banka 2 faderov

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden z troch dostupných módov pre každý fader. Každý 
mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.8.1 Fader Off

Vypína fader. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému pohybu fadera, pokiaľ to nie je 
potrebné v užívateľskom presete.

8.8.2 Fader Control

Toto je prednastavený mód pre fader a môžete si prispôsobiť, ako bude každý fader pri pou-
žití reagovať.

• Name: umožní vám zadať váš vlastný názov fadera, ktorý sa zobrazí na displeji 
keď fader používate. Môže byť dlhý maximálne 12 znakov.

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

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený fader medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup fadera na MIDI kanál vybraný tlačidlom 
MIDI Ch (str. 61).

• CC Number: vybraný enkodér sa dá nastaviť aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Min Value & Max Value: nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty, medzi 
ktorými sa bude fader pohybovať. Kliknite a ťahajte knoby, alebo zadajte hodnoty 
rozsahu do polí pod nimi.

8.8.3 Fader RPN / NRPN

Fadery majú možnosť zvoliť vysielanie Registered Parameter Numbers (RPN) alebo Non- 
Registered Parameter Numbers (NRPN). To sú čísla, ktoré môžu byť použité viacerými výrob-
cami na ovládanie ich vlastných parametrov externými zariadeniami. Porovnajte dokumen- 
táciu cieľového nástroja, aby ste videli, či dokáže primerane reagovať na tieto povely.

• Option: určuje, či bude fader vysielať RPN alebo NRPN dáta.
• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolený fader medzi 1 až 16. Tiež sa dá 

nastaviť na “User”, čo upraví výstup RPN/NRPN dát fadera na MIDI kanál vybraný 
tlačidlom MIDI Ch (str. 61).

• RPN / NRPN LSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Least Significant Byte”, ktorú 
bude fader vysielať, keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.

• RPN / NRPN MSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Most Significant Byte”, ktorú 
bude fader vysielať, keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.
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8.9 Prispôsobenie tlačidiel Select

Sú tri samostatné banky tlačidiel Select, ktoré sa vyberajú záložkami Bank.

Banka 2 tlačidiel Select je aktívna

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden zo 4 dostupných módov pre každé tlačidlo Select. 
Každý mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.9.1 Select button Off

Vypína tlačidlo Select. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnému stlačeniu tlačidla Select, 
pokiaľ to nie je potrebné v užívateľskom presete.

8.9.2 Select button Switched Control

• Option: vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje tlačidlo iba keď je stlačené  
a deaktivuje ho keď je pustené. Toggle aktivuje tlačidlo keď je stlačené a deaktivu-
je ho keď je znova stlačené.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybrané tlačidlo medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup tlačidla na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• CC Number: vybrané tlačidlo sa dá nastaviť, aby vysielalo akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Off Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie minimálnej hodnoty, ktorú bude tlačidlo vysielať, keď bude pustené.

• On Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú bude tlačidlo vysielať, keď bude stlačené.

8.9.3 Select button RPN / NRPN

Tlačidlá Select majú možnosť zvoliť vysielanie Registered Parameter Numbers (RPN) alebo 
Non-Registered Parameter Numbers (NRPN). To sú čísla, ktoré môžu byť použité viacerými  
výrobcami na ovládanie ich vlastných parametrov externými zariadeniami. Porovnajte do-
kumentáciu cieľového nástroja, aby ste videli, či dokáže primerane reagovať na tieto povely.

• Option: určuje, či bude tlačidlo vysielať RPN alebo NRPN dáta.
• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre zvolené tlačidlo medzi 1 až 16. Tiež sa 

dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup RPN/NRPN dát tlačidla na MIDI kanál 
vybraný tlačidlom MIDI Ch (str. 61).

• RPN / NRPN LSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Least Significant Byte”, ktorú 
bude tlačidlo vysielať, keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.

• RPN / NRPN MSB: definuje RPN/NRPN hodnotu pre “Most Significant Byte”, ktorú 
bude tlačidlo vysielať, keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte 
hodnotu v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním.
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8.9.4 Select button Program Change

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybrané tlačidlo medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup tlačidla na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Program Number: vyberá číslo MIDI programu, ktorý chcete vyslať pri stlačení 
tohto tlačidla. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu v rozmedzí 0 ža 127  
do poľa pod ním.

• Bank LSB: definuje “Least Significant Byte” (MIDI CC#32), ktorý bude tlačidlo  
vysielať, keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
LSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.

• Bank MSB: definuje “Most Significant Byte” (MIDI CC#0), ktorý bude tlačidlo  
vysielať, keď bude aktivované. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
MSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.
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8.10 Prispôsobenie klaviatúry

Klaviatúra KeyLabu mkII sa dá tiež prispôsobiť pomocou MIDI Control Centra.

• Part 1 Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre Part 1 medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup Partu 1 na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Part 1 Semi: tento parameter je použitý na nastavenie veľkosti chromatickej 
transpozície pre Part 1. Dá sa nastaviť v poltónoch od -11 po +11.

• Part 1 Octave: tento parameter je použitý na nastavenie veľkosti posunu oktáv pre 
Part 1. Rozsah je -3 až +3 oktávy.

• Velocity Curve (krivka dynamickej odozvy): sú dostupné tri nastavenia: Linear 
(Lin), Logarithmic (Log), alebo Exponential (Exp). Toto nastavenie sa týka súčasne 
Partu 1 aj Partu 2.

• Split Mode: keď je nastavený na Off, je aktívny iba Part 1 a ostatné parametre 
tohto zoznamu sú skryté. Keď je nastavený na On, Part 2 sa stáva aktívnym,  
a ostatné parametre tohto zoznamu sú odkryté. Part 1 je na pravej strane; Part 2  
na ľavej strane splitu.

• Split Point: umožňuje vám nastaviť deliaci bod medzi Partom 1 a Partom 2.
• Part 2 Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre Part 2 medzi 1 a 16. Tiež sa dá 

nastaviť na “User”, čo nastaví výstup Partu 2 na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• Part 2 Semi: tento parameter je použitý na nastavenie veľkosti chromatickej 
transpozície pre Part 2. Dá sa nastaviť v poltónoch od -11 po +11.

• Part 2 Octave: tento parameter je použitý na nastavenie veľkosti posunu oktáv pre 
Part 2. Rozsah je -3 až +3 oktávy.

• Oct buttons assign: určuje, či tlačidlá oktáv posúvajú Part 1 alebo Part 2.
• Trans button assign: určuje, či bude transponovaný Part 1 alebo Part 2.
• Chord button assign: vyberá, či bude Part 1 alebo Part 2 hrať akord uložený pod 

tlačidlom Chord. Tiež to ovplyvňuje, ktorá časť klaviatúry bude spolupracovať  
s padmi keď sú v móde Chord Transpose.

• Aftertouch assign: vyberá, či je aftertouch aktívny pre Part 1 alebo Part 2.
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POZN.: Nastavenia pre Part 2 a Split Point sú zobrazené iba ak je mód Split nastavený na On. 
Tiež akékoľvek parametre nastavené na Part 2 alebo Both budú z KeyLabu mkII ignorované,  
až kým Split mód = On.

POZN.: Aftertouch krivka klaviatúry sa dá určiť v záložke Device Settings. Je to globálny para- 
meter, čo znamená, že nie je uložený ako súčasť šablóny.



8.11 Prispôsobenie CV modulačného vstupu

Konektor CV In na zadnom paneli sa dá prispôsobiť z panela KeyLabu mkII alebo MCC. Tu 
dú dostupné voľby:

8.11.1 Mod CV max voltage

Sú dostupné rozsahy medzi 1 a 10 Voltami. Rôzni výrobcovia používajú rôzne napäťové štan-
dardy, tak prosím porovnajte dokumentáciu vášho zariadenia, aby ste zistili, aké maximálne 
napätie by ste mali vybrať.

8.11.2 Mod CV Mode menu

Menu Mode vám umožňuje vybrať si z 2 dostupných módov. Každý obsahuje unikátny set 
parametrov:

  8.11.2.1 Mod CV Off

Vypína konektor CV In. To sa dá použiť, aby sa zabránilo náhodnej zmene vášho zvuku pokiaľ 
nie je potrebný vstup Mod CV v užívateľskom presete.

  8.11.2.2 Mod CV Control

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre Mod CV vstup medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup Mod CV vstupu na MIDI kanál vybraný 
tlačidlom MIDI Ch (str. 61).

• CC Number: Mod CV vstup sa dá nastaviť, aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Min Value & Max Value: nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty Mod CV 
vstupu. Kliknite a ťahajte knoby, alebo zadajte hodnoty rozsahu do polí pod nimi.
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8.12 Prispôsobenie pedálov

Menu Mode vám umožňuje vybrať jeden zo 4 dostupných módov pre pedálové vstupy. Každý 
mód obsahuje unikátny set parametrov.

8.12.1 Pedal Off

Vypína vybraný pedál. Dá sa to použiť, aby sa zabránilo náhodnej zmene vášho zvuku pokiaľ 
nie je potrebný vybraný pedál v užívateľskom presete.

8.12.2 Pedal Control

Tento mód vám umožní prispôsobiť, ako bude pri používaní každý pedál reagovať.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybraný pedál medzi 1 až 16. Tiež sa 
dá nastaviť na “User”, čo upraví výstup pedála na MIDI kanál vybraný tlačidlom 
MIDI Ch (str. 61).

• CC Number: vybraný pedál sa dá nastaviť, aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Min Value & Max Value: nastavenie minimálnej a maximálnej hodnoty vybraného 
pedála. Kliknite a ťahajte knoby, alebo zadajte hodnoty rozsahu do polí pod nimi.
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POZN.: Všetkých 5 pedálových vstupov má tie isté parametre, ktoré všetky popíšeme v tejto 
sekcii.

POZN.: Parameter Continuous Pedal Calibration (8.16.6) v sekcii Device Settings (8.16) vám 
umožňuje kalibrovať fyzickú odozvu rozsahu každého pedála v móde Control.



8.12.3 Pedal Switched Control

Táto voľba vyberá použitie vášho pedála ako dvojpolohového prepínača

• Option: vyberá medzi Gate a Toggle. Gate aktivuje pedál iba keď je stlačený  
a deaktivuje ho keď je pustený. Toggle aktivuje pedál keď je stlačený a deaktivuje 
ho keď je znova stlačený.

• Channel: vyberá výstupný MIDI kanál pre vybraný pedál medzi 1 a 16. Tiež sa dá 
nastaviť na “User”, čo nastaví výstup pedála na kanál vybraný tlačidlom MIDI Ch 
(str. 61).

• CC Number: vybraný pedál sa dá nastaviť, aby vysielal akýkoľvek MIDI CC# 
medzi 0 až 127. Mnohé MIDI CC čísla sú pomenované vo vysúvacom menu pre 
určenie štandardného použitia.

• Off Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie minimálnej hodnoty, ktorú bude pedál vysielať, keď bude pustený.

• On Value: kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu do poľa pod ním pre  
nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú bude pedál vysielať, keď bude stlačený.

• Bank LSB: definuje “Least Significant Byte” (MIDI CC#32), ktorý bude pedál  
vysielať, keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
LSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.

• Bank MSB: definuje “Most Significant Byte” (MIDI CC#0), ktorý bude pedál  
vysielať, keď bude aktivovaný. Kliknite a ťahajte knob, alebo zadajte hodnotu  
v rozmedzí 0 ža 127 do poľa pod ním. Nie všetky zariadenia reagujú na Bank  
MSB, preto pozrite dokumentáciu nástroja, ktorý chcete ovládať.
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POZN.: Všetkých 5 pedálových vstupov dokáže rozpoznať polaritu nožného spínača pri zapnutí 
KeyLabu mkII. Aby ste si boli istí, že sa to udeje, nastavte požadovaný pedálový vstup do módu 
Switched Control. Nie je to globálny parameter, takže potrebujete toto nastavenie uložiť v uží-
vateľskom presete.



8.13 Prispôsobenie Pitch Out

Kliknite na konektor CV Out na zobrazení zadného panela pre editáciu nasledujúcich nas-
tavení v MCC.

• Pitch CV Output: sú dva štandardy: Volts per Octave a Hertz per Volt. Voľba tohto 
parametra bude určovať, ktoré z ďalších dvoch nastavení bude dostupné pre 
ďalší parameter. Prosím pozrite dokumentáciu hardvérového nástroja, ktorý  
chcete ovládať, aby ste zistili, aký štandard podporuje.

• 0 V MIDI note (vybraný Volts per Octave): pôvodne je C-2 (MIDI nota 0), ale dá 
sa nastaviť kdekoľvek medzi C-2 a G8 (MIDI nota 127).

• 1 V MIDI note (vybraný Hertz per Volt): pôvodne je C 0 (MIDI nota 24), ale dá sa 
nastaviť na akékoľvek číslo MIDI noty medzi C-2 a G8 (MIDI noty 0 - 127).

• Note Priority: konektor Pitch Out je monofonický, a keďže KeyLab mkII je poly-
fonický klávesový kontrolér, je potrebné určiť, či má riadiace napätie zodpovedať 
najnižšej note v akorde (Low), najvyššej note v akorde (High), alebo poslednej 
zahranej note (Last).

• Pitch Bend Range (poltóny): tento parameter určuje ako veľmi sa bude meniť 
riadiace napätie pri použití kolieska Pitch Bend. Môžete nastaviť rozsah na 
akúkoľvek hodnotu medzi 1 poltónom a 24 poltónmi (2 oktávy).

• Pitch Assignment: týmto parametrom môžete určiť, či bude konektor Pitch Out 
vysielať riadiace napätie z Partu 1 alebo Partu 2.

8.14 Prispôsobenie Gate Out

Konektor Gate Out sa používa na prevod informácií o zapnutej/vypnutej note z klaviatúry na 
spúšťacie signály. Pre tento parameter sú tri voľby: S-Trig, V-Trig 5V, a V-Trig 12V. Prosím 
porovnajte dokumentáciu hardvérového nástroja, ktorý chcete ovládať, aby ste zistili, aký 
štandard podporuje.

8.15 Prispôsobenie výstupov Mod 1 / Mod 2

Tieto dva modulačné výstupy ponúkajú prídavné riadiace napätia pre použitie s modulárnymi 
syntetizátormi.

• Mod CV Source: pôvodný zdroj je dynamika klaviatúry, ale dá sa použiť akýkoľvek 
kontinuálny ovládač KeyLabu mkII. Tlačidlá Select sa dajú použiť tiež; prepínajú 
medzi maximálnym a minimálnym napätím určeným v ďalšom parametri.

• Mod CV max voltage: umožňuje vám určiť rozsah napätí generovaných vybraným 
modulačným zdrojom, s maximálnou hodnotou výberu medzi 1 a 10 Voltami. 
Prosím porovnajte dokumentáciu hardvérového nástroja, ktorý chcete ovládať, 
aby ste zistili, aký napäťový štandard podporuje.
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POZN.: Modulačné výstupy majú tie isté parametre, ktoré všetky popíšeme v tejto sekcii.



8.16 Záložka Device Settings

Pravý horný roh MCC má záložku označenú Device Settings. Tu nájdete globálne nastavenia 
KeyLabu mkII. Na tejto stránke je viac sekcií, každá s dvomi alebo viacerými nastaveniami. 
Pozrime sa bližšie na to, čo ktorý parameter znamená.

8.16.1 Sekcia Global Parameter

• Low Power Mode: keď je tento parameter nastavený na On, vypína svetelnú 
sekvenciu pri zapnutí a Vegas mód.

• Vegas Mode: keď necháte KeyLab mkII nečinný po dobu asi 5 minút, spustí 
farebnú svetelnú show. Môžete funkciu zapnúť alebo vypnúť nastavením tohto 
parametra na On alebo Off.

• User Fader Mode: toto nastavenie mení spôsob reakcie faderov KeyLabu mkII  
v užívateľskom móde. Dostupné sú dve nastavenia: 
 
 - Pickup: fadery vo vašom užívateľskom presete nebudú vysielať nové  
 hodnoty, kým nedosiahnu poslednú vysielanú hodnotu. To je dôležité,  
 keď pracujete s tromi bankami faderov: ak prepnete z banky 1 na banku  
 2, pohnete niektorými fadermi, a potom sa vrátite do banky 1, nechcete,  
 aby parametre ovládané bankou 1 náhle preskočili. 
 
 - Jump: fadery vo vašom užívateľskom presete budú generovať nové  
 hodnoty hneď ako nimi pohnete, nezávisle od hodnôt vyslaných  
 predtým.

8.16.2 Sekcia DAW

• DAW Map: toto vám umožňuje vybrať v MCC, ktorý DAW preset bude váš KeyLab 
mkII používať. Kompletný zoznam presetov nájdete na str. 31.

• DAW Fader Mode: toto nastavenie mení spôsob reakcie faderov KeyLabu mkII  
vo vašom nahrávacom softvéri. Dostupné sú dve nastavenia: 
 
 - Pickup: fader vo vašej DAW sa nebude posúvať, kým pozícia fadera na  
 vašom kontroléri nedosiahne aktuálnu pozíciu DAW fadera. 
 
 - Jump: fader vo vašej DAW okamžite skočí na aktuálnu pozíciu fadera   
 na kontroléri hneď ako ním pohnete, a odtiaľ ho bude sledovať.
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8.16.3 Sekcia padov

• Pads Velocity Curve: určuje krivku dynamickej odozvy padov. Sú dostupné tri 
nastavenia: Linear (Lin), Logarithmic (Log), alebo Exponential (Exp).

• Pads Aftertouch Curve: určuje krivku tlakovej odozvy padov. Sú dostupné tri  
nastavenia: Linear (Lin), Logarithmic (Log), alebo Exponential (Exp).

• Pads Aftertouch Min: nastavuje minimálnu hodnotu aftertouch generovanú 
padmi.

• Pads Aftertouch Max: nastavuje maximálnu hodnotu aftertouch generovanú 
padmi.

8.16.4 Sekcia klávesov

• Keys Aftertouch Curve: určuje krivku tlakovej odozvy klaviatúry KeyLabu mkII. 
Sú tu tri nastavenia: Linear (Lin), Logarithmic (Log), alebo Exponential (Exp).

• Keys Aftertouch Min: nastavuje minimálnu hodnotu aftertouch generovanú 
klaviatúrou.

• Keys Aftertouch Max: nastavuje maximálnu hodnotu aftertouch generovanú 
klaviatúrou.

8.16.5 Sekcia MIDI Thru

Tieto dve nastavenia určujú, či budú dáta medzi konektormi MIDI a USB prepúšťané obidvomi 
smermi, jedným smerom, alebo vôbec.

• MIDI IN to USB: nastavenie na On umožňuje, aby dáta prijímané na fyzickom 
konektore MIDI In prechádzali cez USB do vašej DAW alebo iného USB zariade-
nia. Nastavenie na Off tomu zabráni.

• USB to MIDI Out: nastavenie na On umožňuje, aby dáta prijímané cez USB boli 
posielané do externých zariadení cez fyzický konektor MIDI Out. Nastavenie na 
Off tomu zabráni.

8.16.6 Kalibrácia kontinuálnych pedálov

Keď je mód pedála nastavený na Control (na rozdiel od Switched Control), dá sa nastaviť jeho 
vstup pre prácu s mnohými rôznymi premenlivými pedálmi.

• Pedal Min: nastavuje hodnotu zodpovedajúcu dolnej polohe rozsahu rezistora.

• Pedal Max: nastavuje hodnotu zodpovedajúcu hornej polohe rozsahu rezistora.

8.17 Tlačidlá Import a Export

Tiež môžete všetky nastavenia Device Settings Importovať a Exportovať, čo vám umožní kon-
figurovať akýkoľvek KeyLab mkII vašimi nastaveniami naraz. Exportované súbory Device 
Settings majú príponu .keylabmkII_ds.
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POZN.: Všetkých 5 pedálových vstupov má tie isté parametre, ktoré všetky naraz popíšeme.


