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Děkujeme za zakoupení !
Tento manuál popisuje funkce a používání všech klávesových kontrolérů řady Keylab. Jsou to
plnohodnotné MIDI klávesové kontroléry, určené pro práci se zvukovým software nebo audio plug-iny.
Poznámka: KeyLab obsahuje i software AnalogLab. Tato příručka se zaměřuje především na hardware.
V balení naleznete:



KeyLab klávesový kontrolér



USB kabel



Stručný návod. Originální tištěný dokument má na vnitřní přední straně desek sériové číslo a
registrační kód, který budete potřebovat pro on-line registraci software AnalogLab.

Uložte si pečlivě registrační údaje! Sériové číslo je nutné při on-line registraci.
Registrace poskytuje následující výhody:

·

Umožní stáhnout instalační a uživatelskou příručku AnalogLab software, uživatelský
manuál a MIDI Control Center software.

·

Obdržíte kód k autorizaci AnalogLab software na vašem počítači. Viz kapitola 3 návodu
AnalogLab.

Další informace
Informace obsažené v této příručce jsou považovány za aktuální v době tisku. Nicméně, Arturia si
vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné specifikace bez předchozího oznámení, či závazku a
aktualizovat hardware, který byl již zakoupen.
Tento výrobek a software, pokud je použit v kombinaci se zesilovačem, může ve sluchátkách nebo
reproduktorech vytvářet hladiny hluku, které by mohly způsobit trvalou ztrátu sluchu. Neprovozujete to po
dlouhou dobu příliš hlasitě nebo na úrovni, která je již nepříjemná.
Prostudujte si pečlivě tento návod před případnou reklamací. Záruka se nevztahuje na nevhodné
zacházení, úmyslné poškození nebo z důvodu nedostatku znalostí o software a hardware nebo zapojení.
Důležité:
1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny.
2. Vždy postupujte podle pokynů na přístroji.
3. Před čištěním přístroje vždy odpojte kabel USB. Při čištění používejte měkký a suchý hadřík.
Nepoužívejte benzín, alkohol, aceton, terpentýn nebo jiné organické roztoky, nepoužívejte tekuté čisticí
prostředky, spreje nebo příliš vlhké hadříky.
4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo vlhkosti, jako je vana, umyvadlo, bazén nebo podobné místo.
5. Nepokládejte přístroj do nestabilní polohy, aby nemohlo dojít k převrhnutí.
6. Nepokládejte těžké předměty na přístroj. Neblokujte otvory v nástroji, používají se pro cirkulaci vzduchu,
aby se zabránilo přehřátí přístroje. Neumísťujte přístroj v blízkosti tepelného průduchu nebo kdekoliv se
špatnou cirkulací vzduchu.
7. Neotvírejte přístroj a nic do něj nevkládejte. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
8. Nenalévejte jakékoliv kapaliny do přístroje.
9. Vždy přineste nástroj do kvalifikovaného servisního střediska. Záruka je zrušena pokud otevřete kryt.
10. Nepoužívejte přístroj za bouřky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem i na dlouhé vzdálenosti.
11. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu.
12.. Nepoužívejte přístroj v blízkosti úniku plynu.
13. Arturia není zodpovědná za jakékoliv poškození nebo ztrátu dat způsobené nesprávným provozem
přístroje.
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1. Úvod
KeyLab je kompaktní USB MIDI klávesnice firmy Arturia. Klaviatura má dynamické klávesy, tlačítka a
otočné ovladače určené pro dokonalou integraci se softwarovými syntezátory.
Součástí je i software AnalogLab, který vytváří analogové a klasické syntezátorové zvuky. Výsledkem této
integrace je výborný hybridní syntezátor s vynikající funkčností a skvělým zvukem.
KeyLab má 2 půlkolečka pro modulaci a ladění.
16 otočných programovatelných ovladačů plně využívá potenciál jakéhokoli zvukového produktu USB.
Lze také připojit pedál s Jack konektorem pro další ovládání zařízení.
Dvě banky - 8 padů s podsvícením, na které lze přiřadit Midi CC# (dále midi kontrolér) nebo přepínání
změny programu.
„MIDI Control Center“ je software, který vám umožní namapovat různé parametry přímo z vašeho
počítače a uložit je do předvoleb. Tyto předvolby jsou pak uloženy přímo v hardware KeyLabu.
KeyLab 25 je vhodný pro hudebníky na cestách nebo umělce s omezeným prostorem. Pro studiové a
pódiové účely použijte větší verzi.

2. KEYLAB základní popis
2.1 První krok - zapojení
Nastavení KeyLabu a software AnalogLab je rychlé a jednoduché:
1) Nejprve nainstalujte software AnalogLab na vašem počítači a proveďte registraci (viz kapitoly 2 a
3 návodu Lab Analog).
2) Připojte Keylab k počítači. KeyLab je napájen přes USB, takže stačí jen připojit USB kabel.
3) KeyLab je kompatibilní USB zařízení, takže jeho softwarový driver bude nainstalován
automaticky při připojení k počítači Minilabu.
4) Spusťte AnalogLab software a čtěte dál!
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2.2 Přední panel

KeyLab 25

KeyLab 49přední panel

Přední panely KeyLab 49, 61, 88 jsou téměř stejné, proto je zde obrázek jen KeyLab 49 !

6

7

2.2.1 Keyboard
Všechny modely KeyLab mají aftertouch a dynamickou klávesnici s rozložením ovládacích prvků pro
integraci se software Analog Lab.
2.2.2 Modulační/ladící kolečka
Dvě kolečka v reálném čase ohýbají tón (ladění) a přidávají (modulují) k signálů modulující parametr.
Pohybem koleček nahoru nebo dolů se mění výška přehrávaného zvuku. Rozsah závisí na předvolbách.
Pohyb modulačního kolečka nahoru nebo dolů mění hodnotu modulace přehrávaného zvuku. Úroveň
modulace závisí na vybrané předvolbě. Modulační kolečka nejsou vždy spojeny s každou předvolbou !
Záleží na přednastavení.
Modulační kolečka není možné v některých předvolbách použít pro modulaci specifických parametrů.

Kolečka pro ladění a modulaci

2.2.3 Oktávové tlačítka
2.2.3.1 Oktávová transpozice
Tlačítkem posunujete nahoru nebo dolu ladění po oktávách a to maximálně (podle modelu) -/+ 3 (KeyLab
25/49/61) nebo -/+ 2 (KeyLab 88).
Blikání LED je rychlejší při větší vzdálenosti od C1.
2.2.3.2 Chromatická transpozice
Můžete posouvat ladění i chromaticky po půltónech. Zmáčkněte obě tlačítka (Down a Up) současně, a tím
změníte posun z oktávy na půltón. Při opětovném zmáčknutí obou tlačítek se stav změní znovu na
oktávový.
2.2.3.3 Tovární znovu nastavení (vymaže všechna přednastavení)
Následující instrukce přepíší všechna vaše dosavadní přednastavení. Zálohujte před tímto krokem ! Viz
Control Center na zálohování přednastavení.

část 5.8 jak použít MIDI

Oktávová tlačítka

Chcete-li začít kompletně s čistým nástrojem, nejrychlejší metoda, jak to udělat je podržet obě oktávová
tlačítka a zapojit současně USB kabel nebo napáječ. To přemaže vdechna přednastavení (presety).
Potom přednastavení (preset) 0 nastavuje ovladače na posílání dat v absolutním režimu, zatímco presety
1-10 nastaví ovladače na posílání dat v relativním režimu. Více část 6.2 v manuálu MIDI Control Center,
kde se detailně popisuje rozdíl mezi těmito režimy.
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2.2.4 Otočný ovladač Volume
Slouží jako hlavní ovladač hlasitosti pro Analog Lab. Základní nastavení je (MIDI CC #7), ale můžete ho
přiřadit k jakémukoliv MIDI CC použitím MIDI Control Center software.

2.2.5 Sound/Multi/Edit section

Sound/Multi/Edit
2.2.5.1 Sound/Multi
Tlačítka Sound a Multi umožnují přepínání mezi režimy v software Analog Lab.
2.2.5.2 Tlačítko Edit
Slouží pro editaci parametrů v přednastavení. Když je Edit režim aktivní, tak je Edit tlačítko podsvětlené a
display ukazuje aktuální parametr a jeho hodnotu. Tlačítkem Edit volíte parametr skupiny, kterou chcete
upravit (Progr. Chng., Global, CC, atd.). Viz část 3 kde se vysvětluje co skupiny a parametry obsahují.
Když je KeyLab v Edit režimu, dva otočné ovladače vlevo od LCD displeje změní funkci:
·

Category se změní na ovladač výběrů parametrů

·

Preset pak mění hodnoty parametrů. Stačením se potvrdí požadovaná hodnota.

2.2.6 Editace parametrů/Snapshots/Switches
Snapshot tlačítka mají více funkcí, v závislosti na zvoleném režimu:
2.2.6.1 Editace parametrů
V Edit režimu zvýrazněný text nad tlačítky označuje skupiny parametrů které jsou k dispozici: Progr.Chng.,
Recall, Store, Global, Curve, Mode, MIDI Ch., CC, Min LSB a Max MSB. Většina obsahuje více parametrů,
které jsou editovatelné přes Value otočný ovladač.
Podrobný popis viz kapitola 3.
2.2.6.2 Snapshots
Při používání Analog Lab a KeyLab, “Snapshots” tlačítka poskytují okamžitý přístup k oblíbeným zvukům.
Více informací (ukládání a vyvolání) viz kapitola 4.6
2.2.6.3 Switches
Těchto 10 tlačítek fungují jako přepínače, když není aktivní Edit režim nebo Analog Lab. Přepínají funkce
pro Edit režimu nebo MIDI Control Center. Lze posílat MIDI notu, přepínat mezi dvěma hodnotami MIDI
CC, posílat příkaz program change, nebo vybírat KeyLab presety.
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Snapshot tlačítka (KeyLab 25)

Snapshot tlačítka - KeyLab 49/61/88

2.2.7 Transport
KeyLab klávesnice mají standardní tlačítka pro funkce sekvenceru. To umožňuje řídit externí hardware
nebo softwarový sekvencer.
Tlačítka posílají standardní zprávy MMC: Start, Stop, Record, Rewind, rychle dopředu a smyčka On/Off.
Mohou být ale přiřazeny i jiným funkcím pomocí software MIDI Control Center.

Transport
2.2.8 Zvuková syntéza
Většina ovládacích prvků je přiřazena pro řízení základních parametrů zvukové syntézy v Analog Labu.
Detailní informace - viz. Analog Lab manual.
2.2.8.1 Filter
Dva otočné ovladače slouží pro nastavení hodnot: Cutoff a Resonance.

Filtry
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2.2.8.2 LFO
Dva otočné ovladače nastavují hodnoty nízko frekvenčního oscilátoru: Rate a Amount, což je rychlost a
úroveň.

LFO otočné ovladače
2.2.8.3 FX mix
FX Mix - řízení úrovně efektů Chorus a Delay.

FX Mix otočné ovladače
2.2.8.4 Parametry 1-4
Čtyři “Param” otočné ovladače ovlivňují zvuk podle nastavení v presetech.

Key Parameter
2.2.8.5 Obálky (Envelopes)
Devět posuvných ovladačů (faders) řídí průběhovou obálku zvuku v Analog Lab.
Jsou zde dvě sady: (A, D, S, R) Attack, Decay, Sustain a Release pro dvě obálky - VCA nebo VCF v
závislosti na přednastavení.
Těchto 9 ovladačů muže být přiřazeno k jiným funkcím, např. jako táhla varhan (drawbars).

Ovládání obálek - envelope
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2.2.9 Pady (pouze KeyLab 49/61/88)
16 dynamických tlačítek (padů) je ideální pro používání bicích zvuků. Midi je nastaveno na obvyklý “drum”
kanál MIDI Channel 10.
Jednou z hlavních funkcí je také vyvolání akordu v Analog Lab. Ale také lze využít pady pro další funkce,
např. změnu zvuku (program change).

Dotykové pady

2.3 Zadní panel
Konektory na zadním panelu KeyLabu:
•

MIDI In

•

MIDI Out

•

Expression pedal

•

Sustain pedal

•

Auxiliary pedal

•

Breath controller

•

USB

•

DC In (5V, 500mA)

•

Vypínač napájení

Zadní panel
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2.3.1 MIDI propojení
KeyLab používá USB port pro přenos MIDI dat do/z počítače. Pomocí konektorů MIDI In a MIDI Out spojíte
KeyLab počítačem přes MIDI interface.
Tip: když máte desktop PC “tower-style”, zapojte KeyLab do USB portu na zadní straně, ne na přední.
Zadní porty bývají lépe napájené z interního zdroje PC. Viz část 2.3.6.
KeyLab muže fungovat také jako externí MIDI klávesnice pro synth moduly, sekvencery nebo bicí moduly,
s nebo bez počítače. V tomto případě je nutné externí zapojit napáječ (5V, 500mA).
2.3.2 Expression pedál
Tento vstup pro přídavný pedál např. Roland EV-5, posílá MIDI CC #11. Ten ale muže být přiřazen i
jinému MIDI CC přes MIDI Control Center software.
2.3.3 Sustain pedál
Konektor pro běžný pedál - udržování tónu. Je přednastaven na parametr (MIDI CC #64), ale MIDI Control
Center software muže přiřadit na jiné funkce (např. poslání midi noty).
2.3.4 Auxiliary (Aux) pedál
Vstup pro pomocný pedál. Je přednastaven na parametr (MIDI CC #12), ale MIDI Control Center software
muže přiřadit na jiné funkce.
2.3.5 Vstup pro dechový kontroler (Breath controller input)
Externí dechový kontrolér je ideální pro simulaci dechových nástrojů.
2.3.6 USB konektor (powering the KeyLab)
Propojení KeyLab s počítačem. Dvě důležité věci:
·

Zapojujte KeyLab do USB portu nejlépe na zadní straně počítače (section 2.3.1).

·

Jestliže máte USB HUB, použijte pouze napájený - ten který má externí síťový napáječ.

Ne všechny USB porty mají stejné napájení !

2.3.7 DC In (externí napaječ)
Ačkoli je KeyLab napájen pomocí USB portu, můžete použít i DC adaptér v případě že port počítače není
schopný dávat stabilních 5V DC 500mA.
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3. EDIT MODE
Edit režim je užitečný v několika úrovních. Dovoluje přiřazovat funkce pro software Analog Lab. Ale také
využije KeyLab jako externí MIDI klávesnici, když není (nebo i je) spojen s počítačem. Zde určujete, jaká
midi data jsou posílána a jejich operační rozsah.
Pro vstup do Edit režimu, zmáčkněte tlačítko Edit. Poté se 10 tlačítek změní na “Edit Parameter” a umožní
přístup k editaci. Konkrétní vybraná skupina parametrů svítí modře.
Při vybrané skupině parametrů, dva otočné ovladače vlevo od LCD displeje mají novou funkci. První volí
typ parametru na horním řádku displeje a spodní určuje jeho hodnotu.
Můžete také vybrat skupinu parametrů zmáčknutím jednoho z deseti tlačítek (Edit Parameters). Další
možností je jednoduše kliknout na Param encoder. Při opakovaném stlačení se zobrazí následující
parametr korespondující s rozsvícením tlačítka.
Následuje popis každé skupiny parametrů a jejího obsahu.

3.1 Program Change
Někdy potřebujete poslat příkaz “program change” do externího zařízení (syntezátoru). Jednoduše vyberte
hodnotu použitím otočného ovladače (encoderu) a potvrďte jeho stačením.
Znázorní se tyto zprávy:
·

Program: Program Change 1 - 128

·

Bank MSB: (Most Significant Byte) 0 - 127

·

Bank LSB: (Least Significant Byte) 0 - 127

·

Reset: mužete si zvolit resetování: GM1, GM2, GS, XG nebo poslat příkaz “All Notes Off “

3.2 Recall
Načtení přednastavení KeyLabu z paměti. Otočný ovladač volí parametr a i potvrzuje stačením. Na této
stránce není další výběr.

3.3 Ukládání do paměti (Store)
Vaše přednastavení mužete si uložit do paměti.
Stlačením otočného ovladače “Value” vybíráte jedno z deseti paměťových míst. Poté se objeví potvrzující
hláška: “No” nebo “Yes”.
Na této stránce není další výběr.

3.4 Global
Individuální nastavení globálních parametrů. Každý parametr má svoje vlastní (rozdílné) nastavení.
Na této stránce naleznete:
·

FaderMod: operační hodnoty posuvných ovladačů: normal (0-127) nebo Drawbar (127-0, - invertní
pro varhany).

·

KnobMode: absolutní nebo relativní režim. viz 6.2.b manuál MIDI Control Center manual.

·

OctTrans: transpozice po oktávách, -3 +3 oktávy (KeyLab 25/49/61) -2 +2 oktávy (KeyLab 88).

·

ChroTrns: chromatická transpozice, -12 +12 půltónů.

·

LowerCh: nastavení MIDI kanálů spodní části klávesnice. Hodnoty od 1 do 16.
14

·

UpperCh: nastavení MIDI kanálů horní části klávesnice. Hodnoty od 1 do 16.

·

SplitMod: Zapnutí (Split) režimu rozdělení klávesnice (On/Off). Při zapnutí jsou všechna nastavení
Part 1 na pravo a pro Part 2 nalevo.

·

SplitPnt: určení bodu rozdělení klávesnice (C-2 až G8).

·

MMCDevID: MIDI Machine Control ID, 0 až 127.

·

DeviceID: ID MIDI zařízení,16 až 127.

3.5 Curve
Zde můžete nastavit různé hlasitostní průběhy zvuky pro svá přednastavení. Např. To muže být rozdílné
pro klávesnici a pro pady. Také můžete přizpůsobit citlivost kláves (aftertouch) a minimální a maximální
rozsah pro pady.
Lze dokonce určit odezvu otočného ovladače (akceleraci), tzn. kolikrát musíte otočit ovladačem pro
dosažení výsledku - min na max.
Jsou k dispozici tyto možnosti:
·

Velocity: dynamická citlivost klávesnice, 0 až 10

·

Aftertch: citlivost po dotyku klávesy (aftertouch), 0 až 10)

·

PadVeloc: citlivost padu, 0 až 10

·

KnobAccl: akcelerace otočného ovladače, 0 až 10

·

KeyATmin: minimální hodnota při aftertouch klávesnice, 0 až 127

·

KeyATMax: maximum hodnota při aftertouch klávesnice, 0 až 127

·

PadATmin: minimální hodnota pro Pad aftertouch, 0 až 127

·

PadATMax: maximální hodnota pro Pad aftertouch, 0 až 127

3.6 Mode
Mužete zvolit příkaz MIDI pro specifické použití:
·

Off-Disabld: kontroler je vypnutý a neposílá žádné data

·

Control: posílání “standard” MIDI Continuous Controller.

·

Ctrl Toggle: nastavení min/max rozsahu, při aktivaci posílá jednu hodnotu, pak další atd.

·

Duration Ctl: jedna hodnota je poslána při držení a druhá při uvolnění

·

Kbd Preset: zmáčknutím přepínače se vyvolá KeyLab přednastavení. Přepínač muže mít různé
funkce v různých přednastavení.

·

Midi Note: nota bude posílána dokud přepínač neuvolníte. Při uvolnění bude odeslán příkaz “note
off”.

·

MMC: MIDI Machine Control příkazy jsou pouze dedikovány pro Transport.

·

Note Toggle: první zmáčknutí - “note on” a druhé “note off”.

·

Patch Chg: poslání předdefinovaného příkazu - “program change”, (banka MSB a LSB).

·

Relative Control: otočné ovladače budou posílat relativní hodnoty +/-. Jsou podporovány jen
některými aplikacemi.

·

RPN/NRPN: posílání registrovaného/neregistrovaného čísla parametru, které je definováno v
Max/MSB a Min/LSB.

Většina voleb je dosažitelná výběrem režimu (mode) (tlačítko 6) a definicí Midi kanálu (tlačítko 7), výběrem
MIDI CC# (tlačítko 8) a nastavením min/max rozsahů(tlačítko 9 a 10).
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3.7 MIDI Ch
Definování MIDI kanálu, na kterém se posílají data:
·

1-16: data jsou posílána na určitém midi kanálu, ten se dá změnit - Lwr nebo Upr.

·

Lwr: posílá midi data na nižším kanále.

·

Upr: posílá midi data na vyšším kanále.

·

Pnl: posílání dat buď na vyšším nebo nižším kanále podle nastavení tlačítkem “Panel”.

·

All: posílání midi data na všech kanálech.

3.8 CC
Nastavení přesné hodnoty pro řízení:
·

pro pad nebo tlačítko v režimu Note, bude poslána MIDI nota zvolené hodnoty.

·

transport tlačítka v MMC režimu odesílají midi noty podle transport panelu.

·

otočný nebo posuvný ovladač v režimu NRPN/RPN, posílá číslo parametru, když je řízení
aktivované.

·

pro přepínač v režimu Patch Chg, to definuje číslo “program change”.

3.9 Min LSB
Nastavení parametrů pro různé účely v závislosti na řežimu a řízení:
·

pro tlačítko, pad nebo fader v režimu Ctrl - nastavení minimální poílané hodnoty

·

pro tlačítko, fader v režimu NRPN/RPN, obsahuje číslo kontroleru NRPN/RPN - LSB (Least
Significant Byte - nejméně významný byte).

·

pro tlačítko v režimu Control, uvolněním se přestane posílat určená hodnota

·

Jestliže je přepínač nastaven na Ctrl, posílá druhou (alternativní) hodnotu při jeho zmáčknutí

·

pro tlačítko v režimu Patch Chg, se definuje banka LSB.

·

pro tlačítko v jednom z režimů Note se posílá hodnota velocity při příkazu “Note Off”.

3.10 Max MSB
Nastavení parametrů pro různé účely v závislosti na řežimu a řízení:
·

pro tlačítko, pad nebo fader v režimu Ctrl - nastavení maximální poílané hodnoty

·

pro tlačítko, fader v režimu NRPN/RPN, obsahuje číslo kontroleru NRPN/RPN - LSB (Least
Significant Byte - nejméně významný byte)

·

pro tlačítko v režimu Control, uvolněním se přestane posílat určená hodnota

·

jestliže je přepínač nastaven na Ctrl, posílá druhou (alternativní) hodnotu, při jeho zmáčknutí

·

pro tlačítko v režimu Patch Chg, se definuje banka LSB

·

pro tlačítko v jednom z režimů Note se posílá hodnota velocity při příkazu “Note On”

To muže být někdy užitečné, při nastavování min hodnoty, která je větší než max. To umožňuje inverzní
ovládání prvků - např. posuvné ovladače.
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4 KEYLAB a ANALOG LAB
V této kapitole najdete základní a stručné informace týkající se spolupráce KeyLab kláves a Analog Lab
software. Více lze nalézt v “Analog Lab user manual”.

4.1 Audio & MIDI
První věc po spuštění software Analog Lab je kontrola spojení a přijímaní Midi dat z KeyLab kláves.
4.1.1 Audio
Pro nastaveni audio driveru Analog Labu, otevřte okno “Preferences” stlačením tlačítek na klávesnici
[Command] + [,] nebo výběrem přímo v software Analog Lab.

Preferences menu pro Mac OS X…

…a pro Windows

Otevře se okno Audio & MIDI Settings, kde se zvolí příslušné audio zařízení. Dále klikněte na tlačítko
“Test”: když uslyšíte zvuk (sinusovka), pak máte vše správně zapojeno. Jestliže ne, zkontrolujte: audio
driver, sluchátka a hlasitost.

Audio a MIDI nastavení
4.1.2 MIDI
Zapojení USB MIDI zařízení s Analog Lab je jednoduché, viz obr. nahoře
Zde naleznete “MIDI Devices”. Stačí kliknout na příslušný box a zavřít toto okno.
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4.2 Výběr přednastavení (Presetů)
4.2.1 Po zapnutí
KeyLab má 10 uživatelem definovaných přednastavení (1-10). Ale poprvé při zapnutí budou přednastavení
nakonfigurována speciálně pro Analog Lab. Většina parametrů je ale již přednastavena pro softwarové
syntezátory Arturia a stačí tedy jen malé úpravy v konfiguraci.
4.2.2 Výběr KeyLab přednastavení 1-10
Kařdý z 10 KeyLab přednastavení muže být nakonfigurován pro práci s jinými soft aplikacemi, DAW nebo
pluginy. Pro výběr 1-10 klikněte na tlačítki Edit, zmáčkněte “Recall” a potom vyberte přednastavení
otočným ovladačem Value. Potvrďte jeho stačením.

4.3 Setup
V části 4.1 popisujeme jak dostat zvuk z Analog Labu a jak dostat MIDI z KeyLabu do Analog Labu. Jen
jeden detail na který je potřeba dávat pozor: tlačítko “Sync” (Tool Bar).

Jestliže máte KeyLab připojen do počítače, spusťte Analog Lab a propojení se vytvoří automaticky. ALe
když spustíte Analog Lab dříve a potom teprve připojíte KeyLab, čekejte pár vteřin a klikněte na tlačítko
“Sync” a tak vytvoříte ihned vzájemné propojení.

4.4 Použití a znovu přiřazení ovládacích prvků
Jestliže máte fungující konfiguraci audio a Midi v Analog Labu, nyní potřebujete vybrat zvuk (Sound nebo
Multi) ze seznamu. Každý s ovládacích prvků bude mít okamžitě přiazený parametr s tím můžete začít
experimentovat s vaší editací přednastavení.
Pomocí rozpalovacího menu v Analog Labu, lze změnit jednotlivé přiřazení parametru, viz obrázek níže.

Poznámka: Každé přednastavení má jiné parametry.
Více viz. Analog Lab user manual.

4.5 Používání Padů (KeyLab 49/61/88)
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Jestliže máte puštěn Analog Lab vybrán zvuk stiskněte jeden z padů. Uslyšíte tón nebo akord z vybraného
syntezátoru. Přesný typ akordu je určen v Analog Labu, kliknutím na pravou stranu modré tabulky virtuální
klávesnice (označené CHORDS). Panel se vysune a umožní specifikovat akord.

4.6 Použití (Snapshots)
Když zmáčknete tlačítko Snapshot, KeyLab vybírá nový zvuk (nebo multi) podle toho kterou položku
použijete.
V Analog Labu definujete přednastavení pro tyto tlačítka. Kliknutím na modrý proužek na levé straně
virtuální klávesnice (SNAPSHOTS) se objeví panel napravo a dovolí přístup k k nastavení těchto tlačítek.

Jednoduše klikněte a přetáhněte zvuk (nebo multi) na jedno z těchto tlačítek. Potom opakujte to samé pro
další tlačítka.
Alternativní rychlá metoda je přiřazení zvuku - kliknutí na tlačítko Snapshot a přitom 1 sec přidržet
příslušné tlačítko na KeyLabu. Vaše zuvky budou okamžitě přístupné bez ohledu, kterou metodu zvolíte.
Poznámka: písmeno “S” znamená, že jednotlivý zvuk bude vybrán přes tento Snapshot. Písmeno “M”
znamená “Multi”.

5 MIDI CONTROL CENTER
MIDI Control Center je software pro nastavení MIDI pro jednotlivé ovládací prvky KeyLabu.
zaregistrujte svůj nástroj, abyjste mohli využít všechny dostupné funkce.

Nejdříve

5.1 Požadavky na systém
PC:

2 GB RAM; CPU 2 GHz (Windows 7 nebo vyšší)

Mac: 2 GB RAM; CPU 2 GHz (OS X 10.7 nebo vyšší)
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5.2 Získání (download) software
Na webu (www.arturia.com) jsou dedikované stránky pro každý produkt. Každá stránka KeyLab obsahuje
část: “Resources.” Najděte “Unified Midi Control Center Update” a stáhněte si verzi pro vás počítač (PC
nebo Mac).
MIDI Control Center je vytvořen pro hardware firmy Arturia, není kompatibilní s jinými produkty.

5.3 Instalace a umístění
Po stažení příslušné verze MIDI Control Center, dvakrát klikněte na instaler. Tím spustíte instalaci a dále
sledujte instrukce.
Installer skloubí MIDI Control Center s ostatními programy firmy Arturia které již máte nainstalované. Ve
Windows - oteřvte Start menu. Pro Mac OS X to naleznete ve složce Applications/Arturia .
Doporučujeme umístit shortcut na plochu pro snadné a rychlé spuštění MIDI Control Center.

5.4 Propojení
Propojte váš KeyLab s počítačem pomocí USB kabelu. Počkejte do rozsvícení startovacího cyklu LED.
Po spuštění MIDI Control Center, váš KeyLab bude v seznamu zařízeních:

5.5 Tlačítko Sync
První věc, kterou musíte udělat po spuštění MIDI Control Center je kliknout na tlačítko Sync:

Tím připojíte softwarově KeyLab k počítači a předají se informace z “edit buffer” - čas, datum, jméno.
Můžete to dále přejmenovat podle svého.
Když provedete další změnu v software, ta se automaticky zapíše do KeyLab edit buffer. A když použijete
nějaký hardwarový kontroler, ten bude automaticky vybrán v MIDI Control Center.
Další zajímavá funkce MIDI Control Center je změna grafiky podle připojeného KeyLabu. Přední a zadní
panel bude zobrazen a editovatelný.
Poznámka: některé fukce - Edit, Octave, Pitch nemohou být změněny pokud nejsou vybrány v okně MIDI
Control Center.
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5.6 Pomoc
Přímý přístup k okamžité pomoci (anglicky) z menu MIDI Control Center:

Zde je úvod do MIDI Control Center, kde je podrobně vše popsáno.
Dále popíšeme jak se konfigurují přednastavení v MIDI Control Center pro váš KeyLab.

5.7 Vytváření přednastavení (presets)
5.7.1 Overview: Co je KeyLab přednastavení (Preset)?
V MIDI Control Center software snadno nastavíte ovládací prvky KeyLab pro praktické využívání.
Zde jsou příklady jak přiřadit KeyLab pro použití s MIDI Control Center:
·

konfigurace padů na posílání MIDI not

·

nastavení padu na přepínání mezi dvěmi hodnotami MIDI CC#

·

přiřazení otočného ovladače na řízení jakéhokoliv MIDI CC# a definování rozsahu

·

poslání nových přednastavení nebo sekvencí do paměti KeyLabu

·

zpětné vyvolání vlastních přednastavení

Uvedeme dva scénáře v této kapitole. Více informací viz. MIDI Control Center manual, ten je v Help menu
v sekci 5.6.
5.7.2 Přiřazení padu na poslání MIDI příkazu “program change”
Máte 16 padů, s možností přiřazení různých funkcí. Například pro přednastavení mužete přiřadit pad 1-12
na konkrétní MIDI noty a použít to k přepínání samplů a dále pady 13-16 nastavit na externí Midi zařízení a
posílat “program changes”. Pro přednastavení 2 můžete spouštět samle padem 1, směřovat doleva,
doprava nebo centrovat pady 2-4, atd., při zachování padů 13-16 pro posílání “program changes” MIDI
zařízením.
Použijme Pad 1 a zvote ho a uvidíte změnu barvy na červenou, to je vizuální potvrzení.
V rozbalovacím menu vyberte “Program Change”:

Toto nastavení umožní posílat konkrétní příkaz MIDI program change na konkrétním MIDI kanálu s
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hodnotami MSB a LSB, jakmile zmáčknete pad.
Spodní část okna MIDI Control Center ukazuje nové editační možnosti: MIDI Channel, Program Number,
Bank LSB a Bank MSB.

Pomocí Channel field určete MIDI kanál pro přijímací zařízení:

Zadejte hodnoty “Program Number” a Bank LSB/MSB kliknutím na příslušná pole a napište číslo:

Jako alternativu, klikněte na virtuální tlačítka a posuňte je myší nahoru nebo dolu, až dosáhnete
požadované hodnoty.
Potom když zmáčknete Pad 1, KeyLab pošle příkaz “program change” s hodnotou “54”, včetně hodnoty
Bank LSB 50 a Bank MSB 81.
Poznámka: Projděte si dokumentaci přijímacího zařízení, abyste zadali správné hodnoty, na které toto
zařízení reaguje.
5.7.3 Přiřazení otočného ovladače na řízení MIDI CC # s omezeným rozsahem
Otočné a posuvné ovladače jsou přiřaditelné podobně jako předchozí pady.
Krátký příklad: nastavení konkrétního rozsahu LFO.
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Na obrázku uvidíte již známe informace:
·

Tlačítko 6 ve vybrané Bank 1 se rozsvítilo červeně. Výběr byl proveden v okně nahoře.

·

Režim je nyní nastaven na řízení. To znamená, že při zapnutí bude odesílat konkrétní číslo MIDI
Continuous Controller (CC#).

·

Při nastavení na “All”, znamená, že při zapnutí posílá na Midi kanálech pro Part 1 a pro Part 2.
Můžete určit, jaký Midi kanál (1-16) nebo nechat všechny (All).

·

Číslo kontroleru CC# 76 znamená, že MIDI CC# je přiřazeno pro ovládání rozsahu vibráta.

·

Min a Max hodnoty jsou nastaveny tak, že tlačítko 6 posílá data pouze určitém rozsahu.

Celkově to znamená, že tlačítko 6 bude řídit rozsah vibráta v cílovém zařízení pouze v rozsahu 10 až 32.
Výsledek je, že vibráto nebude ani příliš pomalé ani příliš rychlé.
Přirozeně můžete vybrat nastavení pro jiné Midi zařízení. Je nezapomeňte, že může mít jiné Midi
nastavení konkrétně pro tlačítko 6 v Bank 2 (viz 5.7.4).
Poznámka: některé zařízení nemají standardní Midi implementaci. Proto je nutné, si to ověřit v příslušné
dokumentaci.
5.7.4 Posuvné (Fader) a otočné ovladače: Bank 1 a Bank 2
Jak můžete vidět na příkladech, posuvné a otočné ovladače na KeyLabech jsou snadno nastavitelné na
různé použití. Ale důležité je: existují dvě kompletní sady pro každé přednastavení (preset) - Bank 1 a
Bank 2.
Vyberte posuvný ovladač (Fader 1) a dole máte dvě nastavovací okna - Bank 1: F1 a Bank 2: F1. Klikněte
na příslušné okno:

Bank 1 pro Fader 1

Bank 2 pro Fader 1

Editace je stejná pro obě: vyberte Mode, Channel, LSB/MSB, atd. Hodnoty pro obě banky budou
uloženy v přednastaveních.
Další metoda přepínání mezi těmito tabulkami: KeyLab nesmí být v Edit režimu (jestliže tlačítko svítí,
zmáčkněte ho). Potom jednoduše zmáčkněte tlačítko na předním panelu pro výběr banky a aktivujte
posuvný nebo otočný ovladač. Utilita MIDI Control Center vybere Bank 2 pro daný ovládací prvek.
Potom máte každou banku ovladačů nastavenou tak jak chcete, jednoduše použijte tlačítka Bank 1 / Bank
2 na předním panelu na přepínání např. během živé produkce.
Poznámka: Všechna nastavení pro ovladače se změní při výběru nové banky.
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5.7.5 Ovladače s možností stlačení (clickable)
Dole vidíte dvě okna: Category Search / Category Select a Preset Search / Preset Select.

Category encoder tab options

Preset encoder tab options

Jednoduše: “Search” znamená jaké MIDI data jsou posílána při otáčení ovladače; “Select” znamená jaké
MIDI data jsou posílána při jeho stlačení.
Tak jako Bank 1 / Bank 2 pro ovladače zůstává editace stejná při kliknutí na: Mode, Channel, LSB/MSB,
atd. Jejich hodnoty jsou uloženy v přednastaveních.

5.8 Ukládání a vyvolání přednastavení (presets)
Další 3 části se týkají základů přednastavení KeyLabu. V časti 7.1 manuálu MIDI Control Center se dozvíte
o procedurách ukládání, zrušení, importu atd. Tento manuál je v Help menu.
5.8.1 Uložení nového nastavení
Když jsme kapitole 5.7 vytvořili podložku pro přepínání nastavení filtrů pro jeden z ovladačů na rozsah
vibráta. Je zde mnohem více, co lze udělat s ovládacími prvky KeyLabu.
Dále se musíme ujistit, že je tato konfigurace je k dispozici, pokud ji budete chtít. Musíte uložit tato
nastavení jako skupinu do vnitřní paměti KeyLabu.
V horní levé části Control Center MIDI je tlačítko s názvem "Store". Přímo nad ním je seznam, který vám
umožní určit, které z deseti KeyLab paměťových míst bude obsahovat předvolby, jenž jste vytvořili.
Důležité: Nezapomeňte, že když postupujte podle kroků níže, přepíšete obsah vybrané cílové předvolby
(přednastavení 2 v tomto případě). Pokud to není to, co chcete dělat, použijte na předním panelu KeyLabu
tlačítko pro uložení aktuální předvolby # 2 do jiného umístění pro pozdější použití.
Budeme předpokládat, že místo v paměti # 2 je k dispozici pro tento příklad:

Nedřív vyberte “Memory 2” v seznamu viz. obrázek.
Potom klikněte na tlačítko “Store” níže.
To je vše co musíte udělat ! Přednastavení (preset), který jste vytvořili, byl uložen do paměti KeyLab
pod číslem #2. Mužete ho kdykoliv vyvolat pomocí Edit režimu a použitím funkce Recall - viz sekce 3.2.
5.8.2 Vyvolání edit z předního panelu KeyLabu do MIDI Control Center
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Pokud jste provedli změny přednastavení pomocí režimu Edit na předním panelu KeyLabu, potřebujete
uložit tyto změny do MIDI Control Center. Ty by mohly být snadno ztraceny. Například, pokud jste zvolili
jinou předvolbu nebo odpojili KeyLab od počítače, vaše úpravy bude pryč.
Aby se to nestalo, měli byste udělat jednu ze dvou věcí:



Přesuňte obsah vyrovnávací paměti pro úpravy do pracovní paměti MIDI Control Center a uložte
jej jako šablonu.
Použijte tlačítko “Store” na předním panelu KeyLabu pro uložení změn v interním přednastavení.
To je popsáno v oddíle 3.3.

Pokyny pro zálohování vyrovnávací paměti jsou uvedeny v kapitole 7.2 manuálu MIDI Control Center, který
je k dispozici v menu Help.
Důležité: Pokud podržíte kurzor nad tlačítkem MCC Recall, uvidíte popis a varování. Pokud vyvoláte
obsah paměti, nahradíte tím aktuální obsah pracovní paměti MIDI Control Center a současně i
vyrovnávací paměť KeyLabu. Dávejte pozor, abyste neztratili předvolby s e kterými pracujete. Uložte je co
nejdříve, pokud je potřebujete!

5.8.3 Recalling a KeyLab preset into the Working Memory
Vzhledem k tomu, že můžete použít KeyLab bez připojeného počítače, můžete také provést některé
úpravy na koncertě a ukládat je do vnitřní předvolby pro pozdější použití. Můžete některou z interních
předvoleb KeyLabu uložit jako šablonu v Control Center MIDI. To je popsáno v kapitole 7.2 manuálu MIDI
Control Center, který je k dispozici v menu Help.

5.9 Globalní parametry:
25

Na pravé straně okna MIDI Control Center jsou důležité parametry, které můžete použít pro optimalizaci
KeyLabu pro vaše nastavení a váš pracovní styl. Většina z nich jsou popsány v nápovědě MIDI Control
Center, zde popíšeme pouze základy.

5.9.1 Keyboard MIDI Channels
Pomocí rozbalovacích nabídek vyberte MIDI kanály pro KeyLab. K dispozici jsou samostatné MIDI kanály
pro Part 1 a Part 2, který se stává aktivní, když je parametr “Split” nastaven na zapnuto (On). Když je režim
“Split” nastaven na vypnuto (off), Part 1 se stane hlavním MIDI kanálem klávesnice.
5.9.1 Velocity Curve (Key or Pad)
KeyLab vám dává 10 možností, které můžete nastavit nezávisle pro klávesnici a pady použitím MIDI
Control Center.
5.9.2 Akcelerace ovladačů
Tímto parametrem budete moci vyzkoušet deset různých křivek odezvy pro ovladače a zjistit, který z nich
je pro vás nejlepší. Budeme zde definovat tři z nich:


x1 (Slow): žádné zrychlení. Ovladače budou vysílat každou přípustnou hodnotu, takže to bude trvat
déle z minima na maximum. To je nutný kompromis pro větší přesnost.



x3: mírné zrychlení. Když budete rychle točit, data přeskočí o několik hodnot, takže se budete
rychleji pohybovat od minima na maximum.



x17 (rychle): maximální zrychlení. Nejrychlejší pohyb z minima na maximum (stačí zpravidla jen
jedna otočka). Ale je méně přesné.

5.9.3 Citlivost po stačení (Aftertouch) min a max (klávesnice a pad)
Jakákoliv modulace do zvuku může být velmi emotivní pro výkon hudebníka. Ale nepřehánějte to, může to
úplně zkazit důležitý moment! Proto jsme pro každou KeyLab předvolby připravili možnost nastavení
minimální a maximální hodnoty pro aftertouch klávesnici a pady.

5.10 Save, Delete, Import, Export, atd.
Tyto důležité funkce byly zdokumentovány v příručce MIDI Control Center, kterou najdete v softwarovém
menu Help. Podívejte se do kapitoly 7.1, zde jsou informace jak ukládat (Save), ukládat jako (Save As),
import a export atd.
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6 ARTURIA KEYLAB – Právní informace
6.1 L I C E N Č N Í S M L O U V A N A S O F TWA R E
Po zaplacení licence, což je součást ceny nástroje, máte nevýhradní právo používat tuto
kopii AnalogLab Software (dále jen " SOFTWARE ") .
Všechna práva duševního vlastnictví v softwaru patří Arturia SA (dále jen "Arturia"). Arturia dovoluje pouze
kopírovat, stahovat, instalovat a používat tento software v souladu s podmínkami této dohody.
Výrobek vyžaduje aktivaci produktu jako ochranu proti neoprávněnému kopírování. OEMsoftware může být
použit pouze po registraci.
Je vyžadován přístup k internetu pro aktivaci software. Termíny a podmínky pro použití tohoto softwaru
jsou zobrazí níže. Instalací software na vašem počítači souhlasíte s těmito podmínkami. Přečtěte si prosím
pozorně následující text v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte tento
software nainstalovat.

1. Software
Arturia má úplné a kompletní vlastnické právo k software nahraném na přiložených discích a všechny
následné kopie, bez ohledu na medium nebo formu, na níž původní disky nebo kopie mohou existovat.
2. Udělení license
Arturia vám uděluje nevýhradní licenci k používání softwaru v souladu s podmínkami této dohody. Nesmíte
to dále pronajímat, půjčovat nebo poskytovat dílčí licence na software. Použití softwaru v rámci sítě je
nelegální tam, kde je možnost vícenásobného použití programu. Jste oprávněni vytvořit záložní kopii
softwaru, který nebude použita pro jiné účely než účely zálohy. Arturia si vyhrazuje veškerá práva, která
nejsou výslovně udělena.
3. Activace software
Aktivace a registrace software je povinná. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, software
nebude fungovat.
4. Upgrade a registrace produktu
Podporu a aktualizace je jen po osobní registraci produktu. Podpora je poskytována pouze pro aktuální
verzi a předchozí verzi v průběhu jednoho roku po zveřejnění nové verze. Arturia může kdykoliv změnit
nebo zcela přizpůsobit povahu podpory (hotline, diskusní fórum na webových stránkách apod.), upgrady a
aktualizace. Registrovat produkt je možné během procesu aktivace nebo kdykoli později prostřednictvím
internetu. Budete požádáni na uchovávání a využívání vašich osobních údajů (jméno, adresa, kontakt, email, adresa a licenční údaje), pro účely uvedené výše. Arturia může také předat tyto údaje třetím stranám
za účelem podpory a pro ověření aktualizace nebo inovace produktu.
5. Software
Software obsahuje různé soubory, které zajišťují jeho úplnou funkci. Software může být použit jako jeden
produkt. Není nutné používat a instalovat všechny součásti softwaru. Nesmíte uspořádat součásti software
jiným způsobem a vytvořit tak upravenou verzi softwaru. Konfigurace softwaru nemůže být upravena za
účelem distribuce, postoupení nebo prodeje.
6. Postoupení práv
Můžete předat všechna práva používání software k jiným osobám, které podléhají podmínkám, které
přecházejí k této jiné osobě.
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7. Upgrady a updaty
Musíte mít platnou licenci na předchozí nebo nižší verzi softwaru, aby bylo umožněno upgradovat nebo
updatovat software. Možnost nebo aktualizace softwaru a upgrade z předchozí nebo nižší verze softwaru
zaniká při postoupení třetím osobám. Nabytí upgrade nebo update sám o sobě nepřiznává žádná práva na
používání softwaru. Právo podpory z předchozí nebo nižší verze softwaru vyprší po instalaci aktualizace
nebo inovace.
8. Omezená záruka
Arturia zaručuje, že media, na kterých je dodáván software je bez vad materiálu a zpracování při
normálním používání po dobu třiceti (30) dnů od data nákupu. Veškeré záruky na nosiče software jsou
omezeny na třicet (30) dnů od data nákupu. Některé státy neumožňují omezení této doby trvání
implikované záruky, takže výše uvedená omezení se nemusí vztahovat na vás. Kompletní riziko, pokud jde
o kvalitu a výkonnost programu, je na vás. Pokud by se u programu projevily závady, padají na vás
veškeré náklady za všechnu potřebnou údržbu, opravu či nápravu.
9. Žádné jiné záruky
Výše uvedené záruky jsou namísto všech jiných záruk, vyjádřených nebo předpokládaných včetně, ale
nikoli výhradně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Žádné ústní nebo písemné informace
nevytvoří další záruky.
10. Odpovědnost za následné škody
Arturia a nikdo jiný zapojený do tvorby, produkce nebo dodávky tohoto výrobku nemá odpovědnost za
jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody vyplývající z použití nebo neschopnosti používat
tento produkt (včetně a bez omezení, škody ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací
a podobně).

6.2 EVROPA
Tento výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 89/336/EHS.
Tento výrobek nemusí fungovat správně vlivem elektrostatického náboje, pokud se to stane, jednoduše
restartujte.
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