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Děkujeme vám za zakoupení Arturia BeatStep Pro!

Tato příručka popisuje funkce a použití Arturia BeatStep Pro.

V tomto balení najdete:

 1x BeatStep Pro s seriovým číslem a odemykacím kódem. Budete potřebovat tyto
informace pro účely registrace vašeho BeatStep Pro.

 1x USB kabel

Dva MIDI kabely (1/8 "TRS jack na 5-pin DIN, šedý)

Kabel DIN (1/8 "TRS jack na 5-pin DIN, černý)

Průvodce BeatStep Pro

Co nejdříve zaregistrujte BeatStep Pro ! Na spodním panelu je nálepka, která
obsahuje sériové číslo přístroje a odemykací kód. Ty údaje jsou v průběhu online
procesu registrace nutné.

Registrace všeho BeatStep Pro poskytuje následující výhody:

• Umožní vám stáhnout uživatelský manuál Pro BeatStep a nejnovější verzi
softwaru MIDI Control Center

• Budete dostávat speciální nabídky, omezené pouze na vlastníky BeatStep Pro.



Důležité upozornění

Specifikace podléhají změnám:

Informace obsažené v této příručce jsou považovány za správné v době tisku. Nicméně,
Arturia si vyhrazuje právo změnit nebo upravit některé specifikace bez předchozího
upozornění nebo povinnosti aktualizovat hardware, který byl zakoupen.
Důležité:

Produkt a jeho software, pokud je použit v kombinaci se zesilovačem, sluchátky nebo
reproduktory, může být schopen produkovat hladinu zvuku, které mužou způsobit
trvalou ztrátu sluchu. NEPROVOZUJTE to po dlouhou dobu na vysoké úrovni nebo na
úrovni, která je nepříjemná.
Setkáte-li se ztrátou sluchu nebo zvonění v uších, měli byste se poradit u audiologa.
OZNÁMENÍ:

Poplatky za služby vzniklé v důsledku nedostatku znalostí týkajících funkce (když
výrobek funguje správně), se nevztahuje záruka výrobce, a proto jsou zodpovědnosti
vlastníků. Pečlivě si prostudujte si tento návod a před kontaktováním servisu se obraťte
na prodejce.
K bezpečnostním opatřením patří:

1. Přečíst a pochopit všechny pokyny.

2. Vždy postupujte podle pokynů na přístroji.

3. Před čištěním přístroje vždy odpojte USB kabel. Při čištění používejte měkký a
suchý hadřík. Nepoužívejte benzín, alkohol, aceton, terpentýn nebo jakékoliv jiné
organické látky, nepoužívejte tekuté čisticí prostředky, spreje nebo hadřík, který
je příliš mokrý.

4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo vlhkosti, jako je vana, umyvadlo,
bazén nebo na podobném místě.

5. Nepokládejte přístroj na nestabilní místo, kde by mohl náhodně spadnout.
6. Nepokládejte těžké předměty na přístroj. Neblokujte otvory přístroje, tyto otvory

se používají pro cirkulaci vzduchu, aby se zabránilo přehřátí. Nepokládejte
přístroj do blízkosti tepelného průduchu nebo na místo se špatnou cirkulací
vzduchu.

7. Neotvírejte ani nic nevkládejte do přístroje, co by mohlo způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.

8. Nepolévejte přístroj kapalinami.

9. Pokud otevřete a odstraníte kryt, ztratíte záruku a nesprávné sestavení může
způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné poruchy.

10. Nepoužívejte přístroj za bouřky, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

11. Nevystavujte přístroj horkému slunečnímu světlu.

12. Nepoužívejte nástroj, pokud v blízkosti došlo k úniku plynu.

13. Arturia není zodpovědná za jakékoliv poškození nebo ztrátu dat, způsobenou
nesprávným zacházením s přístrojem.



1. ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení Arturia BeatStep Pro ! Toto unikátní zařízení je kombinací
mnoha hudebních technologií: MIDI kontrolér, dva krokové sekvencery, programátor
bicích a možnost použití pro živá vystoupení. To vše v kompaktním provedení. Má
neomezený počet použití a nastavení, díky USB, MIDI, CV/Gate a schopností
synchronizace.

Navštivte webové stránky www.arturia.com a zkontrolujte nejnovější verzi firmware,
stáhněte Control Center MIDI a podívejte se na FAQs.



2. BEATSTEP PRO PŘEHLED

2.1 Zapojení

BeatStep Pro nabízí množství způsobů propojení s jinými typy zařízení. Příklady možných
nastavení:

2.1.1 ... s počítačem

BeatStep Pro je možné připojit k libovolnému počítači s portem USB a použít jako vstupní
zařízení pro různé aplikace. Přiložený software MIDI Control Center umožňuje definovat
širokou škálu MIDI příkazů.

BeatStep Pro lze používat i bez připojeného počítače! V tomto případě stačí použít
standardní USB nabíječku (pro mobilní telefony) a připojit všechno ostatní, jak je
znázorněno na následujících obrázcích.

2.1.2 ... s externími zařízeními

Jak můžete vidět, BeatStep Pro může být centrem různých systémů.



2.1.2.1 CV / Velo / Gate / Drum Gate
Přední panel BeatStep Pro vám umožní plně ovládat externí zařízení prostřednictvím
konektorů Pitch, Velo a Gate. Může také posílat data do těchto zařízení přes USB port
počítače.

2.1.2.2 MIDI zařízení
Existuje spousta skvělých zařízení, která mají pouze MIDI porty (nemají CV / Gate
konektory nebo USB). BeatStep Pro je muže přesto ovládat. A samozřejmě může odesílat
a přijímat MIDI data pomocí USB portu vašeho počítače.

 Použijte přiložené adaptéry (1/8 "TRS jack na 5-pin DIN) k připojení externího
MIDI zařízení k BeatStep Pro.

2.1.2.3 Hodiny / synchronizace
Vstupní a výstupní hodiny lze synchronizovat se staršími typy hodin jako je 24 pulsů za
čtvrt notu (ppqn), 48 ppqn nebo dokonce jeden puls na krok.
Přiložený adaptér (1/8 "TRS jack na 5-pin DIN) lze použít k připojení DIN přístrojů. V
sekci 8.2.2 jsou konkrétní informace o tom, jaké kabely se používají s jinými typy a
formáty.

2.1.3 Něco na zvážení: zemnící smyčky

Zemnící smyčka je nechtěný proud ve vodiči spojující dva body. Výsledkem jsou poruchy
v audio signálu, obvykle ve formě nízkofrekvenční šumu. V sestavách včetně počítačů a
audio zařízení, je možné se vyvarovat zemnící smyčky.

Pokud nemáte problém zemnící smyčky ve svém nastavení, jednoduše připojte
BeatStep Pro pomocí přiloženého USB kabelu k počítači nebo USB adaptéru.

Měli byste použít přiložený adaptér proti zemnící smyčce, pokud dochází k šumu ve
vašich reproduktorech, které zmizí při odpojení audio rozhraní z počítače nebo připojení
CV / Gate k analogovému zařízení. Zemní smyčka může také způsobit problémy
s laděním při použití BeatStep Pro a propojení s analogovými syntezátory.

Připojte adaptér antizemnící smyčky takto:



2.2 Přední panel

1. Transport tlačítka / Shift 2.2.1
2. Preset / utility projekt 2.2.2
3. Roller/looper 2.2.3

4.
Swing / náhodnost /
pravděpodobnost 2.2.4

5. Tempo a synchronizace 2.2.5
6. Sekvence - ovládání 2.2.6
7. Projekt / Ovládací režimy 2.2.7
8. Kodéry 2.2.8
9. Tlačítka - Krok 2.2.9
10. Pody 2.2.10

2.2.1 Transport tlačítka / shift

Transport tlačítka ovládají vnitřní sekvencer a externí MIDI zařízení pomocí MIDI
Machine Control. Ale také může poslat jiné MIDI data do DAW, pokud váš DAW
nereaguje na povely MMC. K dispozici je software MIDI Control Center pro provádění
změn.



Funkce tlačítek Record a Stop je zřejmá. Tlačítko Play ale také slouží jako Pause /
pokračování. Takže můžete pozastavit sekvenci v polovině, provést úpravu a poté
stisknout tlačítko Play znovu pokračovat v sekvenci.
Tlačítko SHIFT umožňuje přístup k sekundární funkci současného režimu, jako je směr
přehrávání pro jeden ze sekvencerů.

2.2.2 Preset / utility projekt

1. Transpose Link
2. Preset Link
3. Délka přednastaveného úseku
4. MIDI kanál

2.2.2.1 TRNS LNK
TRNS LNK spojuje dva krokové sekvencery, aby mohli být transponovány současně, když
se změní, druhý bude následovat.

2.2.2.2 PRST LNK
PRST LNK spojuje tři sekvencery a jejich paterny, tak aby mohly být změněny jedinou
akcí.

Funkce je popsána: oddíl 12.8.2.5,

2.2.2.3 Preset - délka
BeatStep Pro sekvence mohou mít délku až 64 kroků, skládají se ze čtyř až 16 kroků,
které hrají jeden po druhém a nazývají se Step Groups.

Čtyři LED diody nad tlačítky (<< >>) se používají k označení délky paternu, které Step
Groups současně hraje.
Tlačítko LST STEP a << >> se používá ke změně délky aktuální sekvence.
Úplný popis těchto funkcích naleznete sekce 4.3.5,

2.2.2.4 MIDI kanál
Každá sekvence lze nastavit na vlastní MIDI kanál pomocí tohoto tlačítka. Informace o
tom, jak to provést, naleznete v sekci 6.9,

2.2.3 Roller / looper

Když je BeatStep Pro v režimu Control, tak tento proužek je označován jako "Roller". To
opakuje notu při stlačení padu, podle časového rozdělení zvolené v proužku Roller.



Pokud byl vybrán jeden z sekvencerů, tak tento proužek je označen jako "Looper". Bude
se opakovat úsek aktuálního projektu o velikosti, která je určena časovým dělením
zvolené v oblasti Looper. Looper funguje na všech třech sekvencerech současně.

2.2.4 Swing / náhodnost / pravděpodobnost

Swing je "Shuffle" cítění pro sekvencer. To může mít vliv na celý projekt (všechny tři
sekvencery najednou) nebo pouze vybraný sekvencer, takže ostatní jsou beze změny.

Náhodnost a pravděpodobnost nastavuje množství nepředvídatelnosti. Jako u nastavení
Swing, tyto ovládací prvky mohou mít vliv na celý projekt (všechny tři sekvencery
najednou) nebo pouze aktuální sekvenceru, takže ostatní beze změny.
Více informací o všech třech funkcích, viz sekce 6.4 a 6.5,

2.2.5 Tempo a synchronizace

Nastavte tempo projektu, buď s pomocí RATE/FINE nebo klepnutím na tlačítko
TAP/METRO.

Na displeji se zobrazí tempo, ale dočasně změní i zobrazované hodnoty při úpravách.
Metronom posílá uživatelsky definovatelné data přes MIDI a lze zapínat / vypínat pomocí
SHIFT a klepnutím na TAP/METRO.
Existují čtyři možnosti synchronizace, které jsou přístupné opakovaným stiskem tlačítka
Sync.

Více informací viz sekce 6.3, pro synchronizační funkce viz kapitola 8,



2.2.6 Sekvencer

BeatStep Pro má tři nezávislé sekvencery: dva krokové sekvencery a jeden Drum
sekvencer. Každý sekvencer má 16 patternů na jeden projekt a mohou mít až 64 kroků.
Mute tlačítka slouží pro in/out mixu. A samozřejmě různé ovládací prvky mohou být
použity k modifikaci sekvencí v průběhu hraní.

Unikátní vlastnosti má každý typ sekvenceru, viz. kapitola 4 a kapitola 5.

2.2.7 Projekt / Ovládací režimy

K dispozici je 16 projektů a každý projekt obsahuje 16 patternů. To umožňuje desítky
tisíc možných kombinací, které jsou okamžitě k dispozici. Tlačítko Projekt se používá k
výběru požadovaného projektu.
Tlačítko Control Mode změní čelní panel BeatStep Pro na MIDI kontroler. Každý snímač,
tlačítko a pad je schopen posílat data do externího MIDI zařízení nebo počítače. MIDI
data mohou být přesně definovány softwarem MIDI Control Center.
Vysvětlení těchto funkcích naleznete v Kapitole 6 (Projekty) a kapitole 10 (Control Mode).

2.2.8 Otočné ovladače (encoders)



16 "nekonečných" otočných ovladačů (enkodérů) je velmi univerzální:

• V režimu Control se stávají plně přiřaditelné pro editaci parametrů.

• Editují ladění, citlivost a Gate.

• Mohou posunout časování jednotlivých bubnů dopředu nebo dozadu (jen Drum
sekvencer)

• Jsou citlivé na dotyk, takže pokud chcete znát aktuální hodnotu parametru před
jeho úpravou, jednoduše stiskněte odpovídající enkodér.

A to je jen malá část toho, co umí. Chcete-li se dozvědět více, prostudujte body 4.3.2,
5.2.4 a kapitolu 10,

2.2.9 Tlačítka

Hlavní použití tlačítek je povolit/zakázat událost v patternu, ale i mnoho dalších věcí,
často v kombinaci s jiným tlačítkem. Například jsou používány s pomocí tlačítka LST
STEP na nastavení délky patternu.

V každé části této příručky se dozvíte, jak se načítá projekt, jak vyberete pattern,
vyberte cíl, jak řetězit atd. Se software MIDI Control Center můžete tlačítka
nakonfigurovat přesně podle potřeby.

Ale jejich nejvýraznější vlastností je, že jsou barevně odlišeny, aby odpovídaly
sekvenceru, který je aktuálně vybrán. Takže, když je aktivní Sequencer 1, tlačítka Step
jsou zelené, pro Sequencer 2 jsou světle žluté a sekvencer Drum má fialové. (Tip: Toto
barevné schéma je shodné se zadním panelem)

2.2.10 Pady

Režim také určuje funkci 16 padů:

• V režimu Control jsou přiřaditelné na téměř libovolnou funkci MIDI.

• V režimu sekvencer, pady zahrají noty. Při použití se SEQUENCER 1 nebo
SEQUENCER 2 se používají k provedení sekvence.

• Je-li zvolen režim Drum, pady zahrají noty. Použití s tlačítkem DRUM, pady
umožňují zvolit odpovídající zvuk bubnu bez poslechu.

• S tlačítkem SHIFT se pady nastaví na režim přehrávání, časování a vstupní
stupnici.



2.3 Zadní panel, část 1

2.3.1 Pitch / Velo / Gate výstupy

Výstupy slouží k posílání elektrických signálů do externího zařízení, jako je např.
monofonní analogový syntezátor (MiniBrute / SE a MicroBrute / SE), nebo na modulární
analogový syntezátor. Výstup Pitch je často označován jako řídicí napětí (Control Voltage)
nebo CV.

2.3.2 Drum gates

Tyto výstupy odpovídají padům 1-8, pokud je vybrán sekvencer Drum. Když se na pady hraje
prsty (manuálně) nebo jsou jako součást patternu, pošlou pulsy na výstupy Drum gate, který
může být použit ke spuštění zvuku na externím zařízení.

Poznámka: Pouze Gate on/off signály z těchto konektorů jsou vysílány na pady 1-8. Na
rozdíl od MIDI, konektor posílá Velocity a Gate informace všem 16 padům. Více o Drum
Gates viz sekce 9.2.

2.4 Zadní panel, část 2

2.4.1 Hodiny vstup / výstup

Přiložená redukce DIN (1/8 "TRS jack, 5-pin DIN, černý) umožňuje BeatStep Pro propojit
s technologií pre-MIDI, která používá tyto konektory pro synchronizaci, například bicích
automatů Korg a Roland.
Můžete použít standardní implementaci hodin na TRS jack s hodinami a signálem nebo
TS jack pouze s hodinovým signálem.

2.4.2 MIDI vstup / výstup

Použijte přiložené redukce MIDI (1/8 "TRS jack, 5 -pin DIN, šedý) pro posílání řídicích
signálů všeho druhu k externím Midi-kompatibilních přístrojům. Tlačítka a pady na
BeatStep Pro lze konfigurovat nezávisle a poslat konkrétní MIDI data.



2.4.3 USB / DC IN

Tento konektor poskytuje napájecí a datové připojení k počítači. Může být také použita
standardní USB nabíječka mobilního telefonu (5V a minimální 500mA), což vám umožní
používat předvolby a sekvence i bez počítače.

2.4.4 Hlavní vypínač

Chcete-li přístroj vypnout bez odpojení USB kabelu, použijte tento zapuštěný spínač.

2.4.5 Kensington lock port

BeatStep Pro je snadno přenosný, proto se zařízení dá ochránit zámkem. Zámek
Kensington lze vložit do pravého okraje zadního panelu.



3. ZÁKLADNÍ OPERACE

3.1 Co je to projekt?

BeatStep Pro obsahuje 16 projektů. Každý projekt obsahuje 16 patternů pro každý ze tří
sekvencerů (SEQ1, SEQ2 a DRUM), včetně všech nastavení pro každý pattern.
Projekt zahrnuje také přednastavený režim ovládání s nezávislým nastavením
definovaných v MIDI Control Center.

3.2 Nový project

Každý z projektů a patternů začíná s výchozím nastavením "nepopsaný list".

To znamená pro Control Mode:

• Otočné ovladače (encodery) jsou přiřazeny k různým číslům MIDI CC

• Pady jsou přiřazeny na hraní v chromatické stupnici

• Transport tlačítka odesílají MIDI data a MMC

• Vše je nastaveno na předávání dat uživatelským MIDI kanálem do USB a MIDI
výstupů
Poznámka: Výchozí MIDI kanál je 1., který lze pomocí MIDI Control Center změnit
(viz oddíl 12.8.1).

Pro tři sekvencery to znamená:

• SEQ1, SEQ2 a DRUM odesílá a přijímá na kanálech 1, 2 a 10, v uvedeném pořadí

• Režim přehrávání je nastaven na Forward (vpřed)

• Časování je nastaveno na 1/16

• Gate je pro každý stupeň na 50%

• Swing je nastaven na 50%

• Náhodnost a pravděpodobnost jsou nastaveny na 0.

Pro SEQ1 a SEQ2 to znamená:

• Všechny kroky v každé sekvenci jsou povoleny s délkou patternu 16 kroků

• Sekvenční kroky jsou nastaveny na stejnou MIDI notu (C3, nebo MIDI# 60)

• Chromatické stupnice bude použita pro encodéry Pitch edits

Pro DRUM to znamená:

• Žádné patterny zatím neexistují; tato část je jen na vás!

Kapitola 4 má informace o úpravách sekvence a popisuje režimy SEQ.
Kapitola 5 popisuje všechny funkce režimu DRUM.



Kapitola 12 vysvětluje, jak používat MIDI Control Center ke konfiguraci BeatStep Pro. Také ukazuje, jak
přístupovat k parametrům, které nejsou dostupné z ovládacího panelu.

Kapitola 13 - úplný seznam výchozích nastavení.

3.3 Tvorba projektu

BeatStep Pro je spontánní kompoziční nástroj. Jádrem každého projektu jsou patterny,
takže se pojďme podívat na to, jak vytvářet pattern.

3.3.1 Výběr sekvenceru

Nusíte se nejprve rozhodnout, který ze tří sekvencerů, chcete použít jako základ pro
daný projekt. Máte-li melodii ve vaší hlavě nebo chcete improvizovat s basovou linkou,
vyberte buď SEQ1 nebo SEQ2 stiskem příslušného tlačítka.

Pokud dáváte přednost jako první základ bicích, stiskněte tlačítk DRUM.

3.3.2 Vyberte pattern

Lze nahrávat kterýkoliv z 16 patternů. Existují dva způsoby výběru:

• Použijte tlačítka <> , dokud nedosáhnete požadované číslo patternu

• Podržte výběrové tlačítko sekvenceru a stiskněte jedno z tlačítek:

Volba # 02

Poznámka: Není nutné mít k dispozici čísla patternu stejné pro všechny tři sekvencery:
můžete mít SEQ1 nastaven na pattern 01, SEQ2 nastaven na 02 a bicí soupravu na 03.



3.3.3 Vymazání patternu

Chcete-li zahájit nahrávání ve zvoleném sekvenceru, který je zcela prázdný, podržte
tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko Step 1. Tento krok vymaže všechna aktuální data,
takže buďte opatrní!
Chcete-li kopírovat aktuální data do jiného umístění, prostudujte bod 4.4, Můžete také
použít Control Center MIDI a zálohovat do počítače.

3.3.4 Nastavení tempa

Když je synchronizace nastavena na interní, rozsah tempa BeatStep Pro je 30-300 beatů
za minutu (BPM).
Existují dva způsoby, jak nastavit tempo pro svůj projekt:

• Otočte RATE/FINE

• Pomocí tlačítka TAP/METRO

Některé další velmi užitečné funkce v této sekci:

• Pro jemné nastavení tempa, podržte SHIFT a pak otáčejte s RATE/FINE.

• Chcete-li aktivovat metronom, podržte stisknutou klávesu SHIFT a stiskněte
tlačítko TAP/METRO.

MIDI Control Center nabízí ještě další funkce spojené s tempem a metronomem. Viz oddíl
12.8.5

3.3.5 Aktivace metronomu

Metronom vysílá data na MIDI kanálu 10 do externího zařízení nebo DAW. MIDI kanál a
nota může být změněna pomocí MIDI Control Center.
Chcete-li aktivovat metronom, podržte stisknutou klávesu SHIFT a stiskněte tlačítko TAP
/ metro. Obdobně jej zakážete.

3.3.6 Tvorba patternu

Pokud jste prošli všemi kroky dosud v bodě 3.3 potom pojďme rychle vytvořit pattern na
každém sekvenceru. Pro podrobnější vysvětlení z těchto postupů, viz bod 4.3 (SEQ1, SEQ2) a
bod 5.2 (DRUM).

• Vyberte SEQ1, stiskněte tlačítko RECORD a stiskněte tlačítko PLAY. Tlačítko TAP /
METRO začne blikat a tlačítka STEP zbělají a současně indikují aktuální pozici v
patternu.

• Použijte pady jako klávesnice k zadání not v reálném čase. Tyto noty budou
zaznamenány ve vašem patternu, srovnané podle aktuální časové mřížky.

• Přepněte tlačítka Step on nebo off a použijte 16 enkodérů pro změnu ladění not.
Měli byste slyšet, jak se již rýsuje melodie. Stisknutím tlačítka STOP ukončíte
režim záznamu.

• Vyberte SEQ2 a opakujte postup popsaný výše.

• Vyberte DRUM. Chcete-li zvolit rytmus, než začnete s vlastním nahrávání, můžete
stisknout PLAY a hrát na pady, zatímco SEQ1 a SEQ2 hrají jejich další části. Až
budete připraveni, začněte nahrávat (RECORD + PLAY) a zaznamenávat bicí.



• Přidat nebo odebrat některé bubny mužete použitím tlačítek Step, pomocí změny
velocity, Gate nebo načasování.

Důležité : Chcete-li zachovat co jste vytvořili, ujistěte se, že jste projekt uložili nebo
všechnu práci ztratíte. Viz oddíl 3.4.

3.3.7 Sekvencer Mute

Každý sekvencer má vyhrazené tlačítko MUTE, což je skvělé pro živá vystoupení a
kreativní tvorbu Muže vám pomoci zaměřit se na interakce mezi dvěma sekvencery,
nebo to můžete použít pro práci na jednom ze patternů bez poslechu ostatních.
Pro Drum sekvencer si můžete ztlumit pouze konkrétní pady podržením tlačítka bubnu a
tlačítka MUTE současně a stiskem padu, které chcete vypnout. Tlačítko DRUM sekvencer
MUTE bude blikat a tím ukazuje, že některé Drum stopy jsou vypnuty.

Funkce tlačítka MUTE není uložena s projektem.

3.4 Uložení projektu

Toto je velmi důležité vědět: vaše patterny mohou být ztraceny, pokud neuložíte
projekt, který je obsahuje.

Uložení projektu je jednoduché ! Jen tři kroky.

Pozor: Když se budete řídit těmito pokyny, přepíšete vybraný projekt a všechny jeho
patterny. Ujistěte se, že to je to, co chcete udělat!
Jakmile si budete jisti, který projekt chcete uložit:

• Podržte tlačítko SAVE

• Stiskněte tlačítko projekt a držte

• Stiskněte tlačítko Step, které jste zvolili dříve. Až příště budete chtít tento

projekt, zvolte uložené číslo.

Zálohujte také projekt pomocí MIDI Control Center viz. Oddíl 12.3.

3.5 Načtení projektu

Pozor: ujistěte se, že jste uložili aktuální projekt před načtením v nového !

Při stisknutí tlačítka PROJECT jedno z tlačítek STEP bude svítit červeně. To vám pomůže
zjistit, který Projekt je v současné době načtený do paměti. Chcete-li zvolit nový,
jednoduše podržte tlačítko Projekt a potom stiskněte tlačítko STEP, které odpovídá číslu
projektu, který chcete otevřít.



Výběr Projektu # 03

Poznámka: Je tu preference v MIDI Control Center, kde si můžete určit, zda nový
projekt bude vkládán okamžitě nebo počkat, až co Drum sekvencer dosáhne konce
svého současného patternu. V oddílu 12.8.5.6 se dozvíte více o této funkci.

3.6 Všechny noty Off

Někdy je potřeba. aby MIDI zprávy, byly z nějakého důvodu přerušeny. To může mít za
následek zaklínění nebo "visící" (stále hrající) notu v cílovém zařízení.
Pokud se to stane, stačí stisknout tlačítko STOP BeatStep Pro rychle třikrát za sebou. To
se pak pošle příkaz - všechny noty Off přes MIDI.



4. Krokové sekvencery

Hlavním cílem této kapitoly bude sekvencování přístupné z předního panelu BeatStep Pro.
Existuje více parametrů dostupné prostřednictvím MIDI Control Center, více sekce 12.5.

4.1 Co je Step (krokový) sekvencer?

Step sekvencer je velmi jednoduchý typ hudebního sekvenceru. Byl populární v roce
1960-70, když rostl zájem o modulární syntezátory. Proto jsme zahrnuli virtuální krokové
sekvencery v některých z našich analogových syntezátorech.

Step sekvencer je obvykle monofonní, to znamená, že bude výstup pouze jedna nota
najednou. To je odlišné od arpeggiatoru.

Jakmile sekvence běží můžete ručně nastavit další parametry, jako jsou filtry, nastavení
obálky nebo ladění.
Dnešní hudba často využívá smyčky, takže krokové sekvencery slaví návrat. S koupí BeatStep
Pro máte nyní přístup hned k dvěma z těchto jedinečných tvůrčích nástrojů (plus Drum
sekvencer !).

4.2 SEQ1 a SEQ2

Sekvencer 1 a sekvencer 2 jsou obdobné. Oba používají pady, Step tlačítka a enkodéry
jako vstupy a řídící zařízení, které pomáhá formovat sekvence následujícími způsoby:

• pady transponují sekvenci, která je spuštěna a s tlačítkem SHIFT definují různé
parametry sekvence, jako je režim přehrávání.

• Tlačítka Step ukazují, které sekvenční kroky jsou aktivní, umožní je zapnout a
vypnout a indikují aktuální pozici sekvence.

• Encodéry mohou měnit Velocity, Gate, ladění

Více sekce 12.5 Informace o sekvenceru funkcích, které jsou k dispozici pouze v softwaru
MIDI Control Center.

4.3 Tvorba sekvence

BeatStep Pro poskytuje řadu možností pro tvorbu hudby. Každý z těchto prvků hraje
významnou roli při formování sekvence:



4.3.1 Kvantizace při nahrávání

Je tu důležité vědět o nahrávání v reálném čase s využitím padů nebo příchozích MIDI
dat: noty budou srovnány v souladu s časovým dělením podle výběru.
Tak například, pokud je nastavení časového rozdělení na 1/4, pak se nahrané noty
srovnají vpřed nebo vzad na nejbližší čtvrťové noty. Ve smyčce můžete nahradit některé
noty tím, že zahrajete nové noty v rámci časového dělení těchto not.

4.3.2 Enkodéry

Všech 16 enkodérů vkládá hodnoty třech různých parametrů pro každý sekvenční krok:

• Notu pro každý krok

• Velocity

• Doba trvání (Gate time)

Parametry jsou určeny tlačítkem KNOBS:

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka lze přepínat mezi třemi možnostmi (Pitch, Velo a
Gate), pak upravte tuto hodnotu enkodérem, který odpovídá kroku sekvence.
Poznámka: Enkodéry jsou citlivé na dotyk, takže dotykem lze zjistit stávající hodnotu
parametru než jí změníte.

Nyní se pojďme zaměřit na možnost úpravy:

4.3.2.1 Pitch
Enkodér muže upravit výšku kroku +/- 36 půltónů z výchozí C1 (MIDI nota 60).
Můžete upravit noty, i když je sekvencer přehrává. Když je zastaven uslyšíte už
upravené noty, když hraje tak změnu neuslyšíte, dokud ten krok sekvence znovu
nepřehrajete.
Parametr Scale Type určuje, které noty jsou k dispozici, když jsou enkodéry zapnuté.
Chcete-li se dozvědět více o Scales viz bod 4.3.3,

4.3.2.2 Velocity
Pokud je nota v pořadí příliš nahlas nebo tichá, můžete upravovat její citlivost pomocí
enkodéru. Stačí si vybrat enkodér, který odpovídá tomuto kroku v pořadí a pak zvolit
novou hodnotu z 1-127.
Výchozí rychlost pro každý krok je 100.

4.3.2.3 Gate Time
Parametr Gate Time slouží k nastavení délky noty. Možné hodnoty jsou od 1% (short) do
99% (long), s dalšími nastavení TIE a SLIDE. Tyto hodnoty mohou být nastaveny
nezávisle pro každý krok v posloupnosti.



Hodnota TIE dělá různé věci pro CV / výstup Gate a přes MIDI:

• Výstup CV / Gate: nota, která následuje po TIE změní řídicí napětí, ale nebude
posílat signál do připojeného zařízení.

• MIDI výstup: příkaz Note Off pro první notu se provede po příkazu Note On pro
druhou noru. To umožňuje "legato" na monofonním syntezátoru.

Hodnota SLIDE (SLI) je podobné TIE přes MIDI, ale má odlišné chování v CV:

- Nota která následuje SLIDE změní řídicí napětí v kontinuálním způsobu, s dobou
SLIDE přibližně 60ms bez ohledu na tempo. To umožňuje efekt SLIDE, podobný
jako například najdete na starých basových sekvencerech.

Ve výchozím nastavení je GATE TIME nastavena na 50%.

4.3.3 Scales

4.3.3.1 Co dělají Scales
Přední panel Beat Step Pro vám dává možnost přiřadit jeden z osmi vstupů Scales do
enkodéru jako skupinu. Přemýšlejte o Scale jako jakémsi "filtru", který vám pomůže
používat enkodéry vybraných not rychleji.
Co Scale nedělá, je že nemění MIDI noty, které již byly přiřazeny k sekvenci kroků:
enkodéry to umí.
Co Scale dělá, dává enkodérům konkrétní obrys not, když jsou zapnuty. Vždy mění
ladění chromaticky. Vy máte možnost určit jinou hudební stupnici. To je užitečné, když
chcete měnit výšku jednoho nebo více sekvenčních kroků během živého představení.
Vyberte stupnici, která odpovídá písni a nikdy nevyberete špatně noty.

A vždy můžete přepnout na jinou stupnici, pokud chcete zadat notu, která je mimo vaší
stupnici. V opačném případě nebude mít vliv na noty, které jste si již vybrali.

4.3.3.2 Druhy Scale
Mějte na paměti, že poslední nota je vlastně první nota následující oktávy:

Chromatika

Je dvanáct not v chromatické stupnici: to je největší počet co stupnice může mít. Je to
jako zhudebněný "bypass": všechny noty jsou k dispozici, když je encodér zapnutý.

Nyní budeme filtrovat. Je pouze osm not ve většině těchto stupnic:

Dur Moll



Dorian mixolydian

Harmonic Minor Blues

Všimněte si, že bluesová stzpnice má pouze sedm not.

A poslední, ale rozhodně v neposlední řadě je ...

vaše stupnice

Jen vy víte, co jaká bude: vyberte libovolnou notu chromatické stupnice a libovolný
počet not mezi 1. a 12. Chcete-li se dozvědět, jak jej vytvořit, viz oddíl 12.8.9,

4.3.3.3 Jak je určena kořenová nota sekvence
Skutečný nota sekvence v daném okamžiku je součtem dvou částí:

1. Nota se hraje současným sekvenčním krokem

2. transpozice odpovídá poslednímu aktivnímu padu nebo poslední notě, která byla
přijata z externího zařízení.

4.3.4 Step tlačítka

Tlačítka Step slouží k povolení nebo zakázání jednotlivého kroku v sekvenci. Když svítí,
nota se přehraje při zvoleném ladění a Velocity a délka bude podle nastavené Gate
(brána). Pro zastavení stačí stisknout tlačítko Step. Pokud LED nesvítí, tato událost se
příště už nebude hrát.

Poznámka: sekvence může být delší než 16 kroků (viz další část) a pak můžete vidět,
jak se Step tlačítka změní, když sekvence přechází z kroků 1-16 na 17 až 32, atd.
Můžete si prohlédnout určitý soubor 16 kroků výběrem rozsahu sekvence s jedním z «»
tlačítek a poté to uzamknout stiskem těchto tlačítek současně. Můžete tuto funkci
zakázat stejným způsobem.

4.3.5 Délka sekvence

Výchozí délka je 16 kroků, ale sekvence mohou mít délku až 64 kroků.

Pokud chcete, aby vaše sekvence byla kratší než 16 kroků, jednoduše podržte tlačítko
LST Step a stiskněte tlačítko Step, které odpovídá požadovanému nastavení.



4.3.5.1 Sekvenční režim Follow
Při práci se sekvencemi delšími než 16 kroků je důležité vědět, že když zmáčknete
zároveň (<< >>), vypnou a znovu se zapnou jejich LED diody. BeatStep Pro je v režimu
Sequence Follow.

Je-li tento režim aktivní při přehrávání budou Step Group LED a tlačítka Step ukazovat
kroky 1-16, pak kroky 17-32, poté se vrátí na kroky 1-16, a tak dále.

Když «» LED diody Sekvenční režim Follow je
nesvítí OFF
svítí ON

Pamatujte: přehrávání sekvence není ovlivněno, pokud je povolen režim Sequence
Follow. To má vliv pouze na to, co vidíte, což by mělo usnadnit upravování jednotlivých
části sekvence.

4.3.5.2 Délky> 16 kroků
Chcete-li, aby vaše sekvence byla delší než 16 kroků, je třeba použít tlačítko LST STEP a
«» a Step Group LEDs.

Například, pojďme prodlužme sekvenci o 16 krocích na 32 kroků. Použijeme SEQ1.

Za prvé, stisknutím tlačítka Sequencer 1 vyberte SEQ1.

Dále skončete Sequence Follow mode stisknutím tlačítek << a >> současně. Tlačítka by
měla být tmavá.
Co dál:

• Podržte tlačítko LST STEP.

• Jednou stiskněte tlačítko >>. Bílá LED se objeví nad číslem 32.

• Stiskněte tlačítko Step 16 (technicky je to nyní tlačítko 32). To zezelená.

• Uvolněte tlačítko LST STEP. Krok 32 je nyní definován jako poslední krok v
sekvenci.

Nyní stiskněte << a >> zároveň pro vstup do režimu sekvence Follow (tlačítka by měla
být rozsvícena).
Poté stiskněte Play. Měli byste vidět tlačítka Step cyklovaná přes dvě sady 16 kroků,
jeden s údaji a bez ní.

Také byste měli vidět Step Group LEDs měnící se každých 16 kroků:

• Kroky 1-16: červená LED dioda nad # 16, White LED nad # 32

• Kroky 17-32: nesvítí LED nad # 16, růžová LED nad # 32 (bílá + červená)

Červená LED dioda indikuje aktuální pozici sekvence. Bílá LED znamená, že poslední krok
v sekvenci je během kroků 17-32.

Pokud se rozhodnete, že budete chtít více než 32 kroků k této sekvenci, držte stisknuté
tlačítko a stiskněte tlačítko LST STEP a >> dokud bílá LED nebude svítit nad správným
číslem. Poté stiskněte příslušné tlačítko STEP a jste připraveni tvořit.

4.3.5.3 Editace kroků 17-32
Chcete-li editovat kroky 17-32:

• Zakažte režim Sekvenční Follow (vypnout << >> tlačítka).

• Stiskem >> se přesune červená LED dioda nad # 32.



Tlačítka Step nyní zobrazují stav kroků 17-32. Můžete hrát sekvenci i při editaci, pokud
chcete, bude se hrát všech 32 kroků, ale tlačítka Step budou zaměřeny na kroky 17-32.
Jednoduše upravte kroky podle potřeby tlačítky a enkodéry. Až budete hotovi můžete
znovu vstoupit do režimu Sequence Follow pomocí tlačítek << >>.

4.3.6 Pady

Pro SEQ1 a SEQ2 pady působí jako klávesnice klavíru, počínaje padem 9 na levé straně
dolní řadě. Všimnete si tento pad je označen názvem nota "C". Odtud jména not
postupují vzhůru chromaticky přes celou oktávu.

Pady se jmény not transponují sekvenci,když jsou v kombinaci s tlačítkem SEQUENCER 1
nebo 2 SEQUENCER,

Poznámka: SEQ1 a SEQ2 nebudou reagovat na povely z padů nebo externího MIDI, když
jsou v režimu nahrávání.

Pady mají také sekundární funkce, které jsou přístupné pomocí SHIFT a stisknutím
jednoho z padů. Více - sekce 7.4.

4.3.6.1 Input Scale
Slova jako "Chromatic" a "Minor" jsou pod pady na horním řádku. To jsou názvy stupnic,
které jsou popsány v 4.3.3, Chcete-li je zvolit, podržte tlačítko SHIFT a stiskněte jedno z
těchto padů.

Pamatujte: Input Scale nemění noty, které již v sekvenci existují. Enkodérem můžete
zvolit, zda upravit ladění.

Výchozím nastavením je chromatické stupnice. Uživatelská stupnice může být definována
pomocí MIDI Control Center (viz 12.8.9).

4.3.6.2 Oktávový rozsah
Existují dva pady označené "OCT-" a "OCT+" v horním řádku (pady 7 a 8). Jejich úkolem
je transpozice padů nahoru a dolů o oktávu najednou, takže máte rozsah v rozmezí +/- 3
oktáv.

Chcete-li obnovit původní nastavení, stiskněte tlačítko "OCT-" a "OCT +" současně.

4.3.6.3 Režim přehrávání
První tři tlačítka na dolním řádku padů s tlačítkem SHIFT určí režim přehrávání (to
znamená, směr přehrávání). Zde jsou možností, co lze provést pomocí čtyř kroků
sekvence:

• Forward: hraje sled kroků 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4, atd.

• Revers: hraje sled kroků 4, 3, 2, 1 | 4, 3, 2, 1, atd.

• Alternate: hraje nejprve v jednom směru a pak ostatní.
Výsledek: 1, 2, 3, 4 | 4, 3, 2, 1 | 1, 2, 3, 4, atd.

Výchozí nastavení je Forward.

4.3.6.4 Time Division (časové rozdělení
V závislosti na aktuálním nastavení, tento parametr může být rychlý způsob, jak
zdvojnásobit rychlost přehrávání sekvence nebo snížit na polovinu.



Chcete-li nastavit časové rozdělení, stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a poté stiskněte
pad, který odpovídá načasování, které chcete:

• Čtvrťové noty (1/4)

• Osminy (1/8)

• Šestnáctiny (1/16)

• (1/32)

Z těchto časových rozdělení lze nastavit i trioly: podržte SHIFT a stiskněte Triplet pad.

Výchozí nastavení je 1/16.

4.3.7 Swing

Funkce Swing je podrobněji popsána v oddíle 6,4, Ale je důležité vědět, že každý
sekvencer může mít své vlastní nastavení Swing v %.

Chcete-li to vyzkoušet, stiskněte tlačítko CURRENT TRACK. Poté se všechny změny v
procentech Swingu aplikují pouze na aktuální sekvenci. Potom můžete vybrat další
sekvencery a upravovat také jejich nastavení Swingu.

Chcete-li všechny tři sekvencery použít stejné % Swingu, opět jednoduše přepněte
tlačítko off.

Výchozí nastavení Swing je 50%.

4.3.8 Náhodnost / Pravděpodobnost (Randomness/Probability)

Náhodnost a pravděpodobnost jsou podrobněji popsány v sekci 6.5, Ale je důležité vědět,
že každý sekvencer může mít své vlastní nastavení.

Chcete-li to vyzkoušet, stiskněte tlačítko “CURRENT TRACK”. Potom budou všechny
změny nastavení pouze v aktuální sekvenci. Potom můžete vybrat další sekvence a
upravovat jejich nastavení tyto parametry obdobně.

Chcete-li pro všechny tři sekvencery použít stejné nastavení znovu, přepněte tlačítko off.

Výchozí nastavení je 0 pro každý parametr.

4.4 Uložení sekvence

Je důležité vědět, že při přepnutí na jinou sekvenci a vrácení se zpět, ztratíte všechny
úpravy, které jste již provedli. Takže ukládejte sekvence průběžně. Jestliže byla
sekvence modifikována, bude zobrazena tečka vedle pořadového čísla na displeji, pokud
došlo ke změně od posledního uložení.

Můžete ukládat jednotlivé sekvence SEQ1, SEQ2, aniž by bylo nutné přepnout do režimu
projektu a jeho uložení. Zde je návod:

• Začněte SEQ1 nebo SEQ2



• Podržte tlačítko SAVE. Tlačítko Step odpovídá aktuálnímu pořadí a rozsvítí se
barvou sekvenceru (SEQ1: zelená, SEQ2: žlutá). Pokud jste uložili další sekvenci,
tlačítko se rozsvítí bíle a tím ukáže, že sekvence nejsou prázdné.

• Vyberte tlačítko Step, které odpovídá umístění, pro uložení nové sekvence.

• Uvolněte tlačítko. Sekvence byla uložena na místo, které jste vybrali.

4.5 Kopírování sekvence

Můžete také zkopírovat sekvenci z jednoho místa do druhého i když nebyly provedeny
žádné úpravy. Chcete-li to provést, postupujte podle stejných kroků popsaných výše v
bodě 4.4 a vyberte nové číslo pozice místo původního čísla.

4.6 Kopírování sekvence z jednoho sekvenceru na druhý

Dva sekvencery 1 a 2 umožňují kopírovat sekvence navzájem. Použijte Save +
sekvencer X + Step
Chcete-li zkopírovat sekvenci č. 4 ze sekvenceru 1 do sekvence č. 7 ze sekvenceru 2.
Vložte sekvenci č. 4 do Sekvenceru 1 a aktivujte Sekvencer 1, stisknutím tlačítka
Sekvencer [1]. Stiskněte a podržte Save pak Sekvencer 2 a pak Step 7. Sekvencer 2
zobrazí blikající "07", které indikují, že současně ukládáte pattern.



5. DRUM SEKVENCER

5.1 DRUM vs. SEKV: porovnání

SEQ1 / SEQ2 a DRUM vypadají podobně, ale DRUM se liší v mnoha ohledech:

• Režim DRUM bude zaznamenávat až 16 různých nástrojů (ne jeden).

• Každý z 16 bubnů má svůj vlastní "track" a tlačítkem Step zvolíte patter pro tento
buben. To je podobné jako u "klasických" raných bicích automatů.

• Pady 1-8 pošlou Gate on/of signály do Drum Gates 1-8, stejně jako jakékoliv
další akce zadané těmito pady. Výstup ze všech 16 padů je také přes MIDI.

• Můžete vybírat pomocí tlačítka Shift, ne Pitch. Encodéry mohou být použity k
"posunu" času Drum událostí vpřed nebo vzad, ve vztahu k rytmu.

Více v sekci 12.6 o funkcích režimu Drum. Některé funce jsou k dispozici pouze v softwaru
MIDI Control Center.

5.2 Vytváření patternu

V této části budeme předpokládat, že máte BeatStep Pro v režimu Drum. Pokud si nejste
jisti, stiskněte tlačítko DRUM.

5.2.1 Nahrávání patternu

Chcete-li vytvořit Pattern (vzorek), podržte tlačítko Record a stiskněte tlačítko Play.
Pokud se Pattern již přehrává, stačí stisknout tlačítko Record. Pokud oba svítí a jednotka
běží a jste v režimu záznamu. Pokud není spuštěn, zkontrolujte nastavení synchronizace
(viz kapitola 8).
Nyní zahrajte na jeden nebo více padů, to bude nahráno jako součást patternu. Můžete
přepínat jednotlivé události a zapínat a vypínat pomocí tlačítek Step.
Můžete také nahrávat pomocí externího zdroje MIDI / USB, ale jen několik kroků, které
odpovídají současnému DRUM mapování. Pro více informací o Drum mapách - oddíl 12.8.8,

5.2.1.1 Kvantizace při nahrávání (srovnávání not)
Důležité je vědět o nahrávání v reálném čase při využitím padu nebo příchozích MIDI dat:
noty budou kvantizovány (srovnány) v souladu s časovým dělením, jaké jste si vybrali.
Tak například, pokud je nastavení rozdělení času 1/16 pak zaznamenané noty se
quantizují dopředu nebo dozadu k nejbližší šestnáctině. A smyčku můžete nahradit
některými notami tím, že hraje nové v rozsahu těchto not.



5.2.2 Výběr nástroje - Drum

Chcete-li vybrat nástroj Drum pro individuální úpravy, stačí klepnout na pad. Když pad
svítí, znamená to, že Drum byl vybrán.

Chcete-li vybrat zvuk bicích, aniž by byl slyšet, přidržením konkrétního tlačítka bubnu a
stiskněte pad.

V tomto bodě tlačítka Step budou zobrazovat události, které existují ve struktuře tohoto
zvuku. Můžete použít tlačítka KNOBS a upravovat jednotlivé události. Pomocí tlačítek
Step přepínáte události nebo on/off podle potřeby.

5.2.3 Ztišení

Pokud si přejete zcela ztlumit jeden nebo více bubnů při tvorbě patternu nebo během
hraní, je to velmi jednoduché:

• Začněte v režimu DRUM

• Podržte tlačítko DRUM

• Podržte tlačítko MUTE

• Stiskněte pad, který odpovídá bubnu, který chcete ztlumit. Tlumené pady se
rozsvítí, takže můžete vidět ty, které jsou vypnuty.

Stejný postup se používá pro zesílení bicích: držte DRUM + MUTE a stiskněte požadované
pady.

5.2.4 Otočné ovladače (enkodéry)

Pomocí tlačítka KNOBS cyklicky procházejte následující možnosti úprav.

5.2.4.1 Shift
Ovladače mohou být použity k "posunu" načasování událostí Drum vpřed nebo vzad ve
vztahu k rytmu. To může pomoci přidat "lidské" cítění.

5.2.4.2 Velocity
Pokud je nějaká událost příliš nahlas nebo potichu, můžete upravovat citlivost. Stačí si
vybrat buben s daným padem a pak použít otočný ovladač, který odpovídá tomuto kroku
v sekvenci. Vyberete novou hodnotu z rozsahu 1-127.
Výchozí Velocity je 100.

5.2.4.3 Gate Time
Parametr Gate Time slouží k nastavení délky noty. Možné hodnoty jsou od 1% (krátká)
až 99% (dlouhá). Tyto hodnoty mohou být nastaveny nezávisle pro každý krok.
Ve výchozím nastavení je Gate Time je nastaven na 50% pro každou událost.

5.2.5 Tlačítka Step

Tlačítka Step slouží k povolení nebo zakázání kroku v patternu. Když svítí, bude se nota
přehrávat s citlivostí (Velocity) jakou jste zahráli na pad a bude dále hrát tak dlouho, jak
chcete. Pro ztišení této noty stačí stisknout stejné tlačítko Step. Když nesvítí, tato
událost se nebude příště hrát.



Poznámka: pattern může být delší než 16 kroků (viz dále). V tomto případě můžete
vidět změny tlačítka Step když přechází z kroků 1-16 na kroky 17 až 32, atd.
Můžete si prohlédnout 16 kroků pomocí tlačítek «» a poté to “uzamknout” stiskem těchto
tlačítek současně. Můžete tuto funkci zakázat stejným způsobem.

5.2.6 Délka patternu

Výchozí délka je 16 kroků, ale pattern může mít délku až 64 kroků.

Pokud byste chtěli mít svůj pattern kratší než 16 kroků, jednoduše podržte tlačítko LST
STEP a stiskněte tlačítko Step, který odpovídá požadovanému nastavení.

5.2.6.1 Pattern mode Follow
Když jsou patterny delší než 16 kroků, je k tomu potřeba něco vědět. Jsou-li tlačítka «»
stisknuty najednou, jejich LED diody se přepínají mezi OFF a ON. BeatStep Pro je v
režimu Pattern Follow - ON nebo OFF.
Je-li tento režim aktivní při přehrávání, Step Group LED a tlačítka Step ukáží kroky 1-16,
pak kroky 17-32, poté se vrátí na kroky 1-16, a tak dále.

Když «» LED diody: Režim Pattern Follow je:
nesvítí ON - zapnuto
svítí OFF - vypnuto

Pamatujte: přehrávání samotného patternu není ovlivněno, pokud je povolen režim
Pattern Follow. To má vliv pouze na to, co vidíte, což by mělo usnadnit úpravu určité
části patternu.

5.2.6.2 Délky > 16 kroků
Když chcete pattern delší než 16 kroků, budete potřebovat použít nasjedující tlačítka:
LST STEP, «» tlačítka a Step Group LED.
Například, prodlužme 16 krokový pattern na 32 kroků.

Za prvé, stiskněte tlačítko DRUM pro sekvencer DRUM.

Dále opusťte režim Pattern Follow pomocí tlačítek << a >> (současně). Tlačítka by měla
být tmavá.
Co dělat dál:

• Podržte tlačítko LST STEP.

• Jednou stiskněte tlačítko >>. Bílá se LED objeví nad číslem 32.

• Stisknutím tlačítka Step 16 (technicky je to nyní tlačítko 32). To zezelená.

• Uvolněte tlačítko LST STEP. Krok 32 je nyní definován jako poslední krok v
patternu.

Nyní stiskněte << a >> současně - pro vstup do režimu Pattern Follow (tlačítka by měla
být rozsvícena).
Poté stiskněte Play. Měli byste vidět tlačítka Step cyklující přes dvě sady 16 kroků, jeden
s údaji a jeden bez údajů.

Také byste měli vidět na Step Group LEDky, měnící při každých 16 krocích:

• Kroky 1-16: červená LED dioda nad # 16, White LED nad # 32

• Kroky 17-32: nesvítí LED přes # 16, Pink LED nad # 32 (bílá + červená)



Červená LED dioda indikuje aktuální pozici patternu. The bílá LED indikuje poslední krok
během kroků 17-32.
Pokud se rozhodnete, budete chtít více než 32 kroků pro tento pattern, podržte tlačítko a
stiskněte tlačítko LST STEP a >>, až se objeví bílá LED nad správným číslem. Poté
stiskněte příslušné tlačítko Step.

5.2.6.3 Editace kroků 17-32
Chcete-li se editovat kroky 17-32, je potřeba dělat:

• Zakázat režim Pattern Follow (vypnout tlačítky << >>).

• Jedním stiskem >> se přesuňte na červenou LED diodu nad # 32.

Tlačítka Step nyní zobrazují stav kroků 17-32. Můžete přehrát pattern při editaci, pokud
chcete; to bude hrát všech 32 kroků, ale i tlačítka Step budou ovlivňovat kroky 17-32.
Jednoduše upravte kroky podle potřeby pomocí tlačítek Step a enkodérů. Až to dokončíte,
můžete znovu vstoupit do režimu Follow Pattern pomocí tlačítek << >>.

5.2.7 Pads

Je-li zvolen sekvencer Drum, 16 padů posílá data přes MIDI, včetně citlivosti (Velocity.
Pady 1-8 poslají Gate on/off signály pouze do Drum Gates na zadním panelu.
Pady mají také sekundární funkce, které se aktivují pomocí SHIFT a stisknutím jednoho z
padů. Tyto kombinace umožňují zvolit následující parametry:

5.2.7.1 Režim přehrávání
První tři tlačítka na dolním řádku padů jsou použity s tlačítkem SHIFT pro volbu režimu
přehrávání (to znamená, ke směru přehrávání). Příklday pro jednotaktový pattern 4/4:

• Forward: hraje doby 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4, atd.

• Revers: hraje doby 4, 3, 2, 1 | 4, 3, 2, 1, atd.

• Alternativní: hraje prostřednictvím patternu noty s vyšší prioritou v jednom směru,
pak na druhém. Výsledek: 1, 2, 3, 4 | 4, 3, 2, 1 | 1, 2, 3, 4, atd.

Výchozí nastavení je Forward.

5.2.7.2 Časové rozdělení (Time Division)
V závislosti na aktuálním nastavení, tento parametr může zdvojnásobit rychlost
přehrávání vašeho bubnu patternu nebo snížit na polovinu. K dispozici jsou i trioly.

Chcete-li nastavit časové úpravy, stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a poté stiskněte pad,
který odpovídá požadovanému časování:

• Čtvrťové noty (1/4)

• Osminy (1/8)

• Šestnáctiny (1/16)

• Třiadvacetiny (1/32)

Pro přepnutí některého z těchto časových rozdělení do triol, podržte SHIFT a stiskněte
Triplet pad.

Výchozí nastavení je 1/16.



5.2.8 Swing

Funkce Swing je podrobněji popsána v oddíle 6,4, ale je důležité vědět, že Drum
sekvencer může mít různé Swing nastavení (v %) než jiné sekvencery.
Začněte experimentovat s tím, že stiskněte tlačítko CURRENT TRACK: jakékoli změny v
procentech budou mít vliv pouze na DRUM pattern. Potom můžete vybrat další
sekvencery a upravovat také jejich Swing nastavení.
Chcete-li zakázat nezávislé nastavení a přinutit všechny tři sekvencery použít stejný
Swing%, jednoduše přepněte tlačítko Off.
Výchozí nastavení Swing je v každém případě 50%.

Poznámka: Tlačítko CURRENT TRACK je zakázáno v režimu Control, ale stále je možné
použít globální Swing.

5.2.9 Náhodnost / Pravděpodobnost

Náhodnost a pravděpodobnost vlastnosti jsou podrobněji popsány v sekci 6.5, Ale je
důležité vědět, že Drum sekvencer může mít své vlastní nastavení pro tyto parametry.
Experimentovat začněte s tím, že stiskněte tlačítko CURRENT TRACK: Jakékoli změny v
nastavení náhodnosti a pravděpodobnosti budou mít vliv pouze aktuální Drum pattern.
Potom můžete vybrat další sekvencery a upravovat jejich nastavení stejně pro tyto
parametry.

Chcete-li zakázat nezávislé nastavení a donutit všechny tři sekvencery použít stejné
nastavení náhodnosti a pravděpodobnosti, jednoduše přepněte tlačítkem Off.

Výchozí nastavení je 0 pro každý parametr.

Poznámka: Tlačítko CURRENT TRACK je zakázáno v režimu Control, ale stále je možné
použít globální nastavení náhodnosti a pravděpodobnosti.

5.3 Uložení patternu

Je důležité vědět, že při přepnutí na jiný pattern a vrácení se zpět, ztratíte všechny
úpravy, které jste provedli v prvním sledu. To samé se stane, když se přepnete na jiný
sekvencer. Takže doporučujeme ukládat průběžně své patterny. Pokud byl pozměněn
pattern, zobrazí se tečka vedle jeho čísla na displeji, pokud došlo ke změně od
posledního uložení.

Můžete ukládat jednotlivé patterny při režimu DRUM, aniž by bylo nutné přepnout do
režimu projektu a uložení celého projektu. Zde je návod:

• spustit v režimu DRUM

• Podržte tlačítko SAVE. Tlačítko Step odpovídá počtu aktuálního pořadí a rozsvítí
se DRUM režimu (Drum: fialová). Pokud jste uložili další sekvenci, bude jejich
odpovídající tlačítko Step svítit bíle, aby vás upozornilo, že nejsou prázdné.

• Vyberte tlačítko Step, které odpovídá místu, které chcete pro uložení vašeho
nového patternu.

• Uvolněte tlačítka. Váš pattern byl uložen na místo, které jste vybrali.

5.4 Kopírování patternu

Můžete také zkopírovat pattern z Drum sekvenceru do jiného i když nebyly provedeny
žádné úpravy. Jednoduše postupujte podle stejných kroků popsaných v kapitole 5.3 a
vyberte nové číslo pozice, místo původního čísla.



6. Projekty

Existuje mnoho nezávislých funkcí pro každý sekvencer. Ale Project je místo, kde
najdete parametry, které ovlivňují všechny tři sekvencery najednou.

Vnitřní paměť BeatStep Pro pojme celkem 16 projektů. Dá se uvažovat o projektu jako
jediné písni. Každý z nich obsahuje:

• 16 patternů pro každý ze tří sekvencerů (SEQ1, SEQ2 a DRUM), včetně všech
Swing, náhodností a pravděpodobnosti pro každý pattern

• Režim Control Mode, z nezávislými nastaveními

• Stav tlačítek TRANS LNK a PRST LNK.

Více - oddíl 12.8.5 Informace o parametrech projektu, které jsou k dispozici pouze
prostřednictvím softwaru MIDI Control Center.

6.1 Načtení projektu

Chcete-li načíst projekt, podržte tlačítko Project a stiskněte tlačítko Step, které odpovídá
číslu projektu, který chcete nahrát. Ujistěte se, že máte uložen aktuální projekt !
Projekty mohou být také načítány v průběhu hraní, zatímco jsou spuštěny další sekvence.

Poznámka: Je tu preference v MIDI Control Center, kde si můžete určit, zda by nový
projekt neměl být vkládán okamžitě, nebo počkat, až poté, co sekvencer Drum dosáhne
konce své současné patternu. Viz oddíl 12.8.5.6.

6.2 Práce s Projektem

6.2.1 Uložení projektu

Pozor: Když se budete řídit těmito pokyny, přepíšete vybraný projekt a všechny
patterny. Ujistěte se, že to je to, co chcete dělat! Pokud tomu tak není, je nutné zjistit,
která umístění v paměti jsou k dispozici a kam je možné uložit tento projekt.

Jakmile jste si vybrali umístění projektu:

• Podržte tlačítko SAVE

• Stiskněte tlačítko Projekt a podržte ho

• Stiskněte číslo požadovaného tlačítka Step.

Pro vyvolání tohoto projektu později, postupujte podle kroků popsaných v bodě 6.1,



6.2.2 Kopírování projektu

Můžete také zkopírovat projekt z jednoho místa na druhé i když nebyly provedeny žádné
úpravy. Chcete-li to provést, postupujte podle stejných kroků popsaných výše v bodě 6.1
a vyberte nové číslo pozice, místo původního čísla.

6.3 Tempo

RATE / FINE ovládá hodnotu Tempa, které je uloženo v projektu. Je také možné přepsat
nastavení “per-projekt” s globálním tempem pomocí MIDI Control Center (viz oddíl
12.8.5.5).

6.3.1 Jemné ladění Tempa

Chcete-li měnit tempo v krocích menších než 1 bpm (například do 100.33 tepů za
minutu), podržte tlačítko SHIFT a otočte RATE/FINE ve směru hodinových ručiček.
Jakmile dosáhnete požadované hodnoty mezi .00 a, 99, uvolněte tlačítko SHIFT.
Chcete-li obnovit hodnotu a doladit do nuly, otočte RATE/FINE bez držení tlačítka SHIFT.

6.3.2 Tap tempo

Můžete nastavit tempo vašeho projektu pomocí tlačítka TAP/METRO. Jediné, co musíte
udělat, je klepnout na tlačítko v požadované rychlosti a tempo se změní tak, aby
odpovídalo vašemu rytmu.

Poznámka: Tap tempo nebude fungovat, je-li BeatStep Pro nastaven na jedno z vnějších
zdrojů synchronizace.

Můžete nastavit tempo i pomocí MIDI Control Center.

6.4 Swing

Nastavení Swing může posunout časování not - prodloužit první a zkrátit druhou.
Chceteli mít vliv na všechny tři sekvencery najednou, stačí jen nastavit enkodér SWING
na hodnotu mezi 50 a 75.
Za předpokladu, že doba dělení je nastavena na 1/8:

• Když je Swing nastaven na 50%, každá nota má "rovnoměrný čas", což je rovné
osminové cítění.

• Když je hodnota Swing více než 50%, první osmina bude delší a druhá se zahraje
později a bude kratší. Určitě jste si všimli, že se sekvence začne "posouvat" a
možná zní méně mechanicky.

• Maximální nastavení Swing je 75%, to osminky budou znít spíše jako šestnáctiny.



Grafické znázornění minimální a maximální hodnoty výkyvu v notového záznamu:

6.4.1 Tlačítko Current Track

Tlačítko umožňuje každému sekvenceru své vlastní nastavení Swing. Po stisknutí tohoto
tlačítka se změní procento a ovlivní pouze aktuální sekvencer. Potom můžete vybrat další
sekvencery a upravovat jejich nastavení Swing.

Chcete-li vrátit všechny tři sekvencery na stejné Swing %, jednoduše přepněte tlačítko
CURRENT TRACK - off.
Poznámka: Tlačítko CURRENT TRACK je zakázáno v režimu Control, ale stále můžete
nastavit globální % hodnotu Swing.

6.5 Náhodnost / Pravděpodobnost

Náhodnost a pravděpodobnost vám umožní přidat prvek nepředvídatelnosti vašich
sekvencí a bicích.
Abychom to shrnuli - parametry interakci pro náhodnost a pravděpodobnost:

• Hodnota náhodnosti určuje, velikost náhodnosti;

• Hodnota pravděpodobnosti určuje, jak často dojde k náhodnosti.

Můžete určit, jak tyto funkce ovlivní sekvencery. Zatímco jejich úrovně jsou zvýšeny,
budou ovlivněny následující aspekty sekvencovaných not:

• Pořadí přehrávání

• Rytmický pattern (zapnuto / vypnuto)

• rychlost

• Gate time

Ladění sekvencovaných not se nezmění, takže posloupnost zůstane ve struktuře akordů
jak jste si nadefinovali. Ale rytmy, pořadí přehrávání, dynamika a délka not bude stále
ovlivněná podle hodnot těchto parametrů.
Ve patternu Drum, bude ovlivněn pouze rytmus, dynamika a délka událostí.



6.5.1 Náhodnost

Náhodnost má rozsah 0-100%, přičemž 0% nemá žádný vliv na hudbu.

Ale při 100% bude rytmus, rychlost a Gate všech tří sekvencerů zcela náhodný, v rámci
omezení nastavení pravděpodobnosti. Ladění pro SEQ1 a SEQ2 bude vybráno náhodně
také ve svých současných sekvencí.
Ovladač náhodnosti je dotykově citlivý, takže můžete zkontrolovat jeho nastavení bez
úpravy hodnoty pouze dotykem.

6.5.2 Pravděpodobnost

Hodnota pravděpodobnosti určí, jak často dojde k náhodnosti. Rozsah je 0-100%,
přičemž 0% nemá žádný vliv na hudbu.

Při 100% pravděpodobnosti bude pattern naprosto náhodný se základem hodnoty
stanovené kodérem náhodnosti.
Při nízkých nastaveních pravděpodobnosti, náhodnost může změnit pouze rytmus nebo
rychlosti, např. jednou za pár taktů. Nižší pravděpodobnost bude znamenat, že velká
část patternu není ovlivněna a bude se hrát jako obvykle.
Například, pokud je hodnota pravděpodobnosti je 10%, pak pouze 10% času bude něco
náhodné. A je-li hodnota zvýší na 50%, pak náhodné variace budou zhruba polovina času.

6.5.3 Tlačítko Current Track

Každý sekvencer může mít nezávislé nastavení obou náhodnosti a pravděpodobnosti.
Stiskněte tlačítko CURRENT TRACK: Jakékoli změny nastavení náhodnosti nebo
pravděpodobnosti bude mít vliv pouze aktuální sekvence. Potom můžete vybrat další
sekvencery a upravovat jejich nastavení pro tyto parametry stejně.

Chcete-li zakázat nezávislé nastavení tak, aby všechny tři sekvencery používali stejné
nastavení náhodnosti a pravděpodobnosti, jednoduše přepněte tlačítko off.
Poznámka: Tlačítko CURRENT TRACK je nefunkční v režimu Control, ale stále je možné
použít pro globální nastavení náhodnosti a pravděpodobnosti.



6.6 Roller / Looper

Roller / Looper dělá různé věci v závislosti na režimu:

• Když se v režimu Control, Roller/Looper proužek funguje jako Roller. Bude se
opakovat rytmus padu, který jste zvolili položením prstu na proužek. Můžete
použít tlakově citlivé pady k provedení změn na zvoleném bubnu.

• Když jsou vyprány SEQ1, SEQ2 nebo DRUM proužek funguje jako Looper. Bude se
přehrávat smyčka (určitá část hudby) na základě polohy prstu na proužku. To má
vliv na všechny tři sekvencery najednou.

Režim 6.6.1 Roller

Roller funguje výhradně v režimu Control. Vzhledem k tomu, že pady jsou nastaveny pro
přenos MIDI not, ve výchozím nastavení byste měli být schopni to okamžitě vyzkoušet.

Ale v Control Center MIDI lze konfigurovat pady k posílání jiných typů MIDI zpráv, takže
je důležité vědět, že Roller bude fungovat pouze s pady, které jsou nastaveny na NOTE
nebo MIDI CC. Například se nebude používat pad k opakovanému vysílání stejného
příkazu Program Change.

Některé další věci, které byste měli vědět o Roller:

6.6.1.1 Základní operace
Roller bude opakovat blok založený na kombinaci hodin, časovém dělení a pozici prstu na
proužku.
Výstup bude založen na 4/4 taktu. Takže pokud vaše skladba má takt 7/8 a máte prst na
proužku na 1/4, bude výstup mimo takt.

6.6.1.2 Nastavení synchronizace
Roller bude fungovat i když je použit externí zdroj synchronizace. Tyto výsledky se
mohou lišit v závislosti na zdroji.

Je-li zastaveno přehrávání, bez přijímání externích hodin, výstupní noty budou vysílány
na základě nastavení interních hodin.
V případě, že Time Division je nastavena na trioly (triplet), pak se bude přehrávat v triolách.

6.6.2 Režim Looper

Vyberte SEQ1, SEQ2 nebo Drum a pás proužek přejde do režimu Looper. Ovládá všechny
tři sekvencery ve stejnou dobu, takže nezáleží na tom, který z nich je vybrán.

Funkce Looper umožňuje změnit přehrávání projektu v reálném čase. To bude vytvářet
menší smyčky založené na tom, kdy a kde se dotknete Looper proužku.

6.6.2.1 Délka smyčky
Délka smyčky je určena umístění prstu na Looper proužku - 1/4 je největší smyčka a
1/32 je nejmenší. Změna polohy prstu změní velikost smyčky.



6.7 TRNS LNK

Tlačítko TRNS LNK umožňuje jak SEQ1 a SEQ2 transponovat dohromady o stejný interval.
To nebude to mít vliv na sekvencer Drum.
Existují tři potenciální zdroje pro provedení příkazů:

• data z MIDI In konektoru
• data z USB připojení

• pady (SEQ1 nebo SEQ2 musí být vybrán).

MIDI Control Center má parametry transponování - Latch režim, vstupní port, vstupní
kanál a centrt pitch. Viz oddíl 12.8.2 - úplný popis.

Chcete-li to zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko TRNS LNK.

6.8 PRST LNK

Když tlačítko PRST LNK svítí, tak spojuje předvolby sekvenceru, takže můžete měnit
všechny tři současně. Můžete použít některý ze sekvenceru a provést změnu, jako
kdybyste měnili pouze pattern:

• stiskněte jedno z tlačítek šipek < nebo >

• držte, SEQ2, SEQ1 nebo DRUM tlačítko a stiskněte tlačítko Step

Preference v MIDI Control Center řídí odezvu sekvenceru pro tlačítko PRST LNK
(absolutní nebo relativní). Příklady reakcí jsou uvedeny viz. oddíl 12.8.2.5,

6.9 Volba MIDI kanálů

6.9.1 Výstupní kanály

Každý sekvencer v BeatStep Pro může posílat MIDI data (výstup) podle následujících
kroků:

• vyberte sekvencer, který chcete změnit

• stiskněte a podržte tlačítko CHAN

• Stiskněte jedno z tlačítek Step.

Všimněte si, že při stisknutí tlačítka CHAN, tlačítka Step zobrazují čtyři různé barvy.

To je proto, že tam je nezávislý MIDI kanál pro každý sekvencer. Barevné schéma
navazuje na design předního panelu:

Control Mode kanál Červený

Sekvencer 1 Zelená

Sekvencer 2 Žlutá

kanál Drum nachový

Odesílání a přijímání kanálů pro každý sekvencer muže být nastaveno nezávisle pomocí
MIDI Control Center. Podrobné informace viz oddíl 12.8.1,



6.9.2 vstupní kanály

Sekvencer 1, 2 a Drum může přijímat MIDI z vlastního kanálu podle následujících kroků:

• Vyberte sekvencer, který chcete změnit stisknutím tlačítka [sekvencer X] nebo
tlačítko [DRUM]

• Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT

• Stiskněte a podržte tlačítko CHAN

• Stiskněte jedno z tlačítek Step.

Všimněte si, že když tlačítka SHIFT + CHAN jsou stisknuté, tlačítka Step mají tři různé
barvy.
Barevné schéma navazuje na design přední panel:

Sekvencer 1 zelená

Sekvencer 2 žlutá

kanál Drum nachová

Odesílání a přijímání kanálů pro každý sekvencer muže být nastaveno nezávisle pomocí
MIDI Control Center. Podrobné informace o tomto viz bod 12.8.1.



7. Pokročilé funkce

7.1 Zadávejte noty - Step+Pad

V režimu sekvencer, můžete použít pady pro zadání not když je nahrávání aktivní.

Když je sekvencer vypnutý nebo je nahrávání vypnuto, můžete nastavit ladění a
rychlost kroku přidržením tlačítka Step a použít pad. Rychlost, jakou se dotknete padu,
se pro tento krok uloží do paměti.
Namísto padu je možné použít i externí MIDI klaviaturu.

7.2 Funkce Fast Ties

V režimu sekvencer, můžete rychle vytvořit dlouhé noty pomocí funkce funkce Fast Tie:
- Stiskněte dvě Step tlačítka současně, což sváže všechny další kroky

- Tyto dvě Step tlačítka, stejně jako všechny další mezi nimi budou aktivní

- Ladění všech bude nastaveno podle prvního kroku

- Gate všech těchto kroků bude nastaveno na TIE, s výjimkou posledního kroku,
u kterého Gate zůstane nezměněno.

7.3 Rozšíření patternu nebo sekvenci

Je možné rozšířit pattern pomocí tlačítka SHIFT a tlačítka >>. To se provádí pomocí
procesu "kopírování a připojit", které má až 16 kroků dat patternu a připojí se na
konec stávajícího patternu.
Patterny mohou být prodlouženy až na maximální délku 64 kroků.
Chcete-li rozšířit pattern:

• Začněte v režimech SEQ1, SEQ2 nebo DRUM. To ovlivní pouze pattern ve
zvoleném režimu.

• Držte SHIFT a stiskněte tlačítko >>. To zkopíruje prvních 16 kroků patternu do
další Step Group a vytvoří pattern 32 kroků dlouhý.

Zde jsou některá pravidla, mějte je na paměti:
• V případě, že pattern má 16 nebo více kroků, pouze prvních 16 kroků jsou

zkopírovány a připojeny na konec.
• V případě, že patterne je kratší než 16 kroků, pak tento počet kroků je

zkopírován a sekvence se zdvojnásobí.

Zde jsou některé příklady tohoto procesu:



příklad 1
Původní
velikost Akce

Nová
velikost Důvod

16 kroků SHIFT + >> 32 kroků Kroky 1-16 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 17

SHIFT + >> 48 kroků Kroky 1-16 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 33

příklad 2
Původní
velikost Akce

Nová
velikost Důvod

32 kroků SHIFT + >> 48 kroků Kroky 1-16 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 33

příklad 3
Původní
velikost Akce

Nová
velikost Důvod

7 kroků SHIFT + >> 14 kroků Kroky 1-7 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 8
SHIFT + >> 28 kroků Kroky 1-14 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 15
SHIFT + >> 44 kroků Kroky 1-16 byly zkopírovány / připojeny ke kroku 29

Chcete-li pattern střední délky, použijte tlačítko LST STEP a tlačítka Step, jak je
popsáno v kapitole 4.3.5 (SEQ1 / SEQ2) a část 5.2.6 (Režim Drum).

7.4 Tlačítko SHIFT chart

Tlačítko SHIFT umožňuje přístup k důležitým funkcím v jednotlivých režimech. Některé
z nich jsou sdíleny mezi oběma Step sekvencery, některé z nich jsou sdíleny mezi
všemi třemi sekvencery a některé z nich jsou také sdíleny s režimem Control.

Zde jsou k dispozici SHIFT funkce, pro určitý režim:

MODE SHIFT + Funkce
SEQ1 nebo 2 Pad 1-8 Nastaví vstupní měřítko pro kodéry
SEQ1, 2 nebo Pad 9-11 Nastaví směr přehrávání aktuální SEKV nebo

BUBEN DRUM pattern
SEQ1, 2 nebo Krok 1 Tlačítko Vymaže data v aktuálním SEKV nebo bubnu patternu.

BUBEN Nastaví vše na výchozí hodnoty (viz sekce 3.3.3)
SEQ1, 2 nebo >> Prodlužuje délku sekvence

BUBEN
SEQ1, 2 nebo PAD 12 Změní časové rozdělení vybrané sekvence

BUBEN na trioly
SEQ1, 2 nebo PAD 13-16 Změní časové rozdělení vybrané sekvence

BUBEN
Všechno TAP / METRO Slouží k posílání dat metronomu ON nebo OFF
Všechno RATE / FINE Zvyšuje nebo snižuje tempo v rozlišení po 0.01

Všechno PLAY Restartuje 3 sekvencery na počátek
sekvence, kvantizované k dalšímu kroku DRUM



7.5 MIDI to CV

Je možné použít BeatStep Pro jako konvertor MIDI na CV. Například, pokud chcete použít
externí MIDI klávesnici ke hraní synth zvuku nebo poslat DRUM sekvenci z DAW pro
analogový modulární systém, můžete použít BeatStep Pro jako převodník mezi
digitálními MIDI daty a analogovými signály CV / Gate.

7.5.1 Režim Sekvencer - MIDI na CV

Když je sekvencer zastaven nebo když SEQUENCER 1 - nebo SEQUENCER 2 je ztlumen,
potom:

- MIDI vstup pro sekvencer (1 nebo 2) je posílán na výstup MIDI definovaný pro
stejný sekvencer.

- Výstup Gate je spuštěn

- Výstup Pitch CV vysílá příchozí MIDI noty a Pitch Bend

- Výstup Velocity CV vysílá příchozí MIDI Velocity.

Když je sekvencer v režimu záznamu, jsou zde dva rozdíly:
- Noty jsou zaznamenány v sekvenceru BeatStep Pro

- Výstup Pitch CV neodesílá údaje o Pitch bend

7.6 Řetězení patternů

Držte [Shift] + [SEQUENCER 1, 2 nebo DRUM]. Tím se aktivuje režim řetězení. [SHIFT]
může být uvolněn, ale tlačítko [SEQUENCER 1, 2 nebo DRUM] musí zůstat stisknuté.
Stiskněte tyto kroky v pořadí, v jakém je chcete přehrávat.

Uvolněte tlačítko [SEQUENCER 1, 2 nebo DRUM]. Sekvence bude vytvořena v pořadí, ve
kterém je vytvořená.
Můžete například vytvořit pořadí 1 - 1 - 1 - 4.

Ale pattern nelze uložit. Pokud ručně změníte nový pattern, dojde ke ztrátě aktuálního
řetězce.
Můžete stisknout libovolnou kombinaci [sekvenceru 1, 2] a tlačítka [DRUM] při
stisknutém [Shift] k vytvoření stejného řetězce ve vybraných sekvencerech.

Funkce PRST LINK nemá žádný vliv na řetězení patternu, což znamená, že ostatní
sekvencery nezmění patterny, protože již došlo ke změně v řetězci.

7.7 SHIFT + otočný ovladač 1 nebo 2

Nastavte rychlost (SEQ1, SEQ2, DRUM), délku Gate (SEQ1, SEQ2, DRUM) a Shift (DRUM
pouze) všech aktivních kroků sekvence najednou přidržením [Shift] a otáčením ovladače
1 nebo 2. Aktivní kroky jsou mezi krokem 1 a posledním krokem vaší sekvence.



Ovladač 1 se bude vztahovat k hodnotám v uvedené sekvenci. Toto posunutí se zobrazí
na displeji. Rozsah je [-99 +99].
Ovladač 2 nastaví stejnou hodnotu pro všechny aktivní kroky svého pořadí, jakmile
otočíte ovladačem. Hodnota se zobrazí na displeji.
Pro DRUM sekvencer budou změny aplikovány pouze ve vybraného bubnu.

Příklad 1:

Vyberte SEQUENCER 1, nastavte délku na 4 kroky. Vyberte režim Velocity a změňte
Velocity na 127 - 100 - 4 - 50
Nyní podržte [Shift] a otočte č. 1.

Na displeji se zobrazí hodnota offsetu. Otáčejte č. 1, až se dostanete na hodnotu 10.
Velocity pro čtyři kroky by nyní měla být 127 - 110 - 14 - 60

Poznámka: Velocity nemůže jít nad hodnotu 127, takže při dosažení této hodnoty,
dalším otočením doprava nebo přidáním offsetu už nebude mít žádný vliv.

Příklad 2:

Vyberte SEQUENCER 1, nastavte délku na 4 kroky. Vyberte režim Velocity a změňte
Velocity čtyř kroků na 127 - 100 - 4 - 50
Nyní podržte [Shift] a otáčejte č. 2.

Na displeji se ukáže nová hodnota pro rychlost všech kroků. Otáčejte č. 2, až se
dostanete na hodnotu 10.
Rychlost pro čtyři kroky by nyní měla být 10 - 10 - 10 - 10



8. Synchronizace

BeatStep Pro může poskytovat hlavní hodiny pro celý MIDI systém nebo může být v
režimu “Slave” pro různé zdroje. Viz sekce 2.1 - schémata zapojení.

Můžete procházet různými možnostmi synchronizace pomocí tlačítka SYNC. Bílá LED
znázorní, jaký režim jste vybrali.
Na obrázku je zvolena USB synchronizace:

Poznámka: Pokud se přehrává sekvence, nastavení synchronizace nelze změnit.

8.1 Jako “Master”

BeatStep Pro je v režimu Master Clock, když tlačítko INT svítí. V tom případě:

• Transport bude řídit interní sekvencery

• Zprávy MIDI Clock jsou odesílány do MIDI Out, USB MIDI a Clock výstup

• Tempo lze nastavit pomocí ovladače TEMPO a tlačítkem TAP / METRO.

8.2 Jako “Slave” (podřízený)

BeatStep Pro funguje jako “Slave” (podřízený) pro externí hodiny, když jedna z dalších
tří SYNC LED svítí (USB, MIDI nebo CLK). Když BeatStep Pro je v režimu Slave:

• Ovládání Tempo nebude řídit vnitřní sekvencer, zatímco vnější zdroj běží.
• BeatStep Pro transport sekce bude i nadále fungovat jako obvykle; stále můžete

zastavit, spustit a pozastavit vnitřní sekvenci a stále můžete nahrávat patterny.

• Když externí zdroj neběží, BeatStep Pro bude fungovat podle vlastních vnitřních
hodin v posledním známém tempu.

• BeatStep Pro pošle synchronizační zprávy, které obdrží od externího zdroje z USB,
MIDI, Clock výstupu.

8.2.1 Clock In / Out rozsah

Control Center MIDI lze použít ke konfiguraci BeatStep Pro odesílat a přijímat jednu z
následujících hodinových signálů na vstupní a výstupní konektory Clock:

• 1 puls na krok
• 24 puls na čtvrtku (ppqn) - norma DIN sync

• 48 ppqn



8.2.2 Clock konektory

Existuje několik typů konektorů, které jsou používány pro účely synchronizace v průběhu
mnoha let. Zde je graf pro při připojení starších zařízení k BeatStep Pro:

Typ konektoru Signálu (y) poslány

1/8 '' mono (TS) Pouze takt

1/8 "" stereo (TRS) Takt a start / stop

1/8 "" stereo (TRS) Takt a start / stop
a DIN synchronizace

adaptér

Můžete použít dodané DIN synchronizační adaptéry pro připojení k zařízení, která
využívají DIN synchronizaci. Pročtěte návod k obsluze vašeho přístroje, pokud si nejste
jisti, a zjistěte jaký má druh synchronizace.

Pokud používáte konektor jack TS, sekvencer musí být aktivní předtím, než obdrží
hodinový signál. Musíte stisknout tlačítko [Play] a aktivovat sekvencer.

Pokud PLAY nedostává Clock (hodiny) -> bude čekat na hodinový signál a začne, jakmile
obdrží jeden takt hodin.
Hodiny jsou přijímány, ale PLAY není aktivní > začne po stisknutí tlačítka [Play]

Pokud používáte TRS konektor, bude BeatStep Pro dostávat clock z Master zdroje a hrát,
když obdrží hodiny a high state signál, za-pauzuje se při high state signálu bez hodin a
zastaví se na low state signálu a bez hodin.



9. FUNKCE CV / GATE

BeatStep Pro poskytuje přímý přístup k některým z nejlepších hudebních technologií
posledních šesti desetiletích: konektory USB, MIDI, Clock a CV/Gate jsou všechny na
jeho zadním panelu na malém prostoru.
Schéma zapojení každého z těchto rozhraní jsou k dispozici v sekci 2.1,

V této kapitole se budeme soustředit na funkci obvodů CV / Gate. Kapitola 12 vám
poskytne více informací o Midi a software MIDI Control Center.

9.1 SEQ1/SEQ2: Pitch, Velo a Gate

9.1.1 Jak fungují?

Když je vybrán SEQ1 nebo SEQ2, noty které hrajete na pady jsou okamžitě převáděny
na řídicího napětí (CV) a Gate signály ke konektorům na zadním panelu. Tři nezávislé
napětí jsou odesílány pro každou notu: ladění, rychlost a Gate otevření / zavření.
Sekvencery mohou zaznamenat to co budete hrát na pady a pak můžete použít ovladače
a měnit výšku, rychlost a Gate čas (trvání) každé noty. Když se sekvence přehrává, tyto
signály se posílají do připojených zařízení přes konektory Control CV / Gate.

Nicméně, pady nemohou “hrát” přes konektory CV / Gate když je přístroj v režimu
Control. Můžete spustit sekvencery, když budou hrát přes připojená zařízení, zatímco vy
ovládáte váš DAW a MIDI zařízení z režimu Control.

9.1.2 Může moje DAW vysílat signály CV / Gate?

Je možné odeslat data not z několika MIDI stop z DAW na konektory CV/Gate. Jsou-li
MIDI kanály stejné, jsou dvě věci, které mějte na paměti:

• Všechny konektory CV / Gate jsou monofonní, takže v případě, že vybraný MIDI
track na DAW obsahuje polyfonní data, přehrávání může být velmi
nepředvídatelné. Je nejlepší posílat pouze jednotlivé noty na konektor CV / Gate.

• Konektory CV / Gate mohou posílat pouze základní signály: ladění, rychlost a
on/off noty. Jinými slovy, ovladače nejsou schopni kontrolovat parametry
syntetizéru prostřednictvím konektorů CV / Gate. Veškeré úpravy na svých
modulárních nastavení syntezátoru musí být provedeny na samotném syntezátoru.

9.1.3 Jak se routují signály?

Výstup (CV) Pitch je obvykle spojen s napěťově řízeným oscilátorem (VCO), výstup Gate
je připojen ke spouštěcímu vstupu nebo napěťově řízenému zesilovači (VCA) a výstup
Velo je připojen k VCA nebo (VCF) - napěťově řízený filtr nebo k obojímu prostřednictvím
rozbočovače. Tyto technologické postupy budou nejvíce předvídatelné. Ale můžete
posílat tyto signály na jakékoliv parametry, které je budou přijímat.

9.1.4 Specifikace CV / Gate



Některé analogové syntezátory mají neobvyklé implementace, které nejsou plně
kompatibilní se signály BeatStep Pro CV/Gate. Zkontrolujte jejich specifikace před
nákupem, aby jste si byli jisti, že obě zařízení budou spolupracovat.
BeatStep Pro je navržen tak, aby byl co nejvšestranější: MIDI Control Center umožňuje
konfigurovat odezvu CV / Gate mnoha způsoby.

Jedná se o elektrické signály, které mohou být posílané z CV a Gate konektorů:

• Voltage Control (Pitch) má tři možnosti:

- 1 Volt / oktávu (0-10)

- Hertz na Volt

- 0 Volt MIDI nota: 0-127 (Volt / oktávu)

- 1 Volt MIDI nota rozsah: 0-127 (Hz / Volt)

• Výstup Gate má dvě možnosti, každý na 12 voltů:

- V-trigger (pozitivní, nebo "napětí")

- S-trigger (negativní, nebo "zkrat")

MIDI Control Centrum umožňuje všechna nastavení, které mají být konfigurovány
nezávisle na SEQ1 a SEQ2.

9.2 Drum Gates

9.2.1 Jak fungují?

Při volbě DRUM, jsou noty, které jste hráli na pady 1-8 okamžitě převedeny na signály
Gate a odeslány ke konektorům Drum Gate na zadním panelu. Dvojí napětí je odesíláno
ke každé notě: jedno pro otevření Gate a druhé pro zavření Gate. Informace o Velocity
se neposílá.

Sekvencer Drum muže nahrávat, to co budete hrát na pady 1 -8 a pak můžete použít
ovladače pro změnu délky jednotlivé noty. Když se sekvence přehrává, bude posílat tyto
signály do připojených zařízení přes konektory Drum Gate.

Nicméně, pady nemohou používat konektory Drum Gate, když je přístroj v režimu
Control. Můžete spustit sekvencery i když budou hrát přes připojená zařízení, zatímco vy
ovládáte váš DAW a přehrávání MIDI zařízení z režimu Control.

9.2.2 Jaké pady mohu použít?

Spodní řádek padů je číslován 1 -8, což odpovídá číslům Drum Gate na zadním panelu.
Takže to jsou pady na které hrajete, když chcete poslat spouštěcí signály do externího
zařízení.



9.2.3 Může moje DAW vysílat signály CV / Gate?

Lze posílat signály z 8 MIDI stop v DAW na konektory Drum Gate. K dispozici je celá řada
přiřazení MIDI not pro každou Gate Drum. Můžete nastavit tyto hodnoty pomocí MIDI
Control Center.
Když jsou MIDI kanál a číslo noty stejné, Drum Gates bude spuštěn. Jsou ale dvě věci,

které mějte na paměti:

• Konektory Drum Gate jsou monofonní, takže v případě, že vybraný MIDI track
obsahuje polyfonní data, přehrávání může být nepředvídatelné. Doporučujeme
posílat pouze jednotlivé noty.

• Konektor Drum Gate může poslat pouze jeden typ signálu: on/off. Takže když
pattern Drum obsahuje Velocity data pro všech 16 padů, Drum Gate je určen
pouze ke spuštění a vypnutí zvuku.

9.2.4 Jak se posílají signály?

Výstup Drum Gate je obvykle spojen s napěťově řízeným zesilovačem (VCA). Ale můžete
posílat tyto signály na jakékoliv parametry, které jsou schopny je přijímat.
Například, mohou být použity pro spuštění syntezátoru (MiniBrute nebo MicroBrute).

9.2.5 Specifikace Drum Gate

Moduly Drum a další zařízení s připojením vstupů Gate mají různé požadavky pro daný
typ signálu.
Naštěstí BeatStep Pro Gate Drum pracuje s pozitivním i negativním napětím. Toto
nastavení bude fungovat s většinou přístrojů se kterými se setkáte. Viz specifikace jiných
zařízení.



10. CONTROL MODE

10.1 Co je to Control mode (režim ovládání)?

Když je BeatStep Pro v režimu Control, každý ovladač, tlačítko a pad může posílat
konkrétní MIDI data na externí zařízení, která jsou připojena k výstupnímu konektoru
MIDI. Tato stejná data budou poslány i k počítači přes USB.
Přiřazení kontroleru lze nastavit pomocí softwaru MIDI Control Center. Viz kapitola 12

Existuje jedna věc, kterou pady nedělají, když je přístroj v režimu řízení: nebudou posílat
signály přímo na konektory CV / Gate nebo Drum Gate.

Sekvencery budou i nadále posílat data k těmto výstupům. Sekce Transport pracuje
stejným způsobem v kontrolním režimu, stejně jako v jiných režimech.

10.2 Funkce hlavního panelu

Většina ovládacích prvků na levé straně předního panelu ovládají stejné funkce v
kontrolním režimu, pokud to není jinak nakonfigurováno v MIDI Control Center. Tam jsou
některé drobné odchylky:

10.2.1 Tempo

RATE / FINE pracuje přesně stejně ve všech režimech. Jeho funkce jsou popsány v bodě
6.3,

10.2.2 Metronome / Tap Tempo

Tlačítko Metronome / Tap Tempo funguje přesně stejně ve všech režimech:

• SHIFT + TAP / METRO přepíná metronom on a off.

• Klepněte několikrát na TAP / metro tlačítko pro nastavení tempa.

MIDI Control Centrum umožňuje detailnější nastavení tempa.

10.2.3 Swing

Swing určuje procento posunutí not v kontrolním režimu. Rozdíl je v tom, že Swing se
aplikuje na všechny tři sekvencery stejně; tlačítko CURRENT TRACK nemá žádný vliv na
přiřazení Swing.
Popis funkce Swing viz sekce 6.4,



10.2.4 Náhodnost / Pravděpodobnost

Náhodnost a pravděpodobnost ovladače upravují své příslušné parametry v kontrolním
režimu. Rozdíl je v tom, že jsou uplatňovány stejně na všech třech sekvencerech;
tlačítka CURRENT TRACK nemá žádný vliv na tyto parametry.
Více o náhodnosti a pravděpodobnosti viz sekce 6.5,

10.2.5 Roller

Roller / Looper je zvláštní případ, protože funguje jako Roller v režimu Control jako
Looper v ostatních třech režimech.
Chcete-li použít Roller proužek, stiskněte a podržte jednu z položek. Poté umístěte prst
na Roller pás, což bude opakovat MIDI notu nebo CC hodnotu, která byla přiřazena k
padu pomocí MIDI Control Center. Událost bude opakována podle toho, jak jste ji vybrali
prstem.
Více informací o Roller viz sekce 6.6.1,

10.2.6 Transport

Transport pracuje stejným způsobem v kontrolním režimui i v jiných režimech, pokud to
není uvedeno jinak v MIDI Control Center.

Viz sekce 2.2.1,

10.2.7 Nepovolené funkce

Existuje několik funkcí, které jsou zakázány v režimu Control:

• Current Track (obě tlačítka)

• Looper proužek (Roller v režimu Control)

• LST STEP tlačítko

• Přenos sekvence z padů

• Oktávová +/- tlačítka

• Volba stupnice (Shift + pady 1-8)

• Časové rozdělení (Shift + pady 9-16)

10.3 CC vs. režim MCU / HUI

Přepínání ovladačů v MIDI CC v režimu Control Mode a jejich přiřazení v protokolu MCU
/HUI.
Podrobný seznam těchto úkolů, viz sekce 13.2,



11. MIDI CONTROL CENTER - ZÁKLADY

MIDI Control Center je aplikace, která umožňuje konfigurovat nastavení MIDI vašeho
BeatStep Pro. Pracuje s většinou přístrojů Arturia, takže pokud máte starší verzi
softwaru, stáhněte si verzi pro BeatStep Pro. Bude pracovat se všemi produkty stejně.

11.1 Požadavky na systém

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

Mac: 2 GB paměti RAM; CPU 2 GHz (OS X 10.7 nebo vyšší)

11.2 Instalace a umístění

Po stažení instalátoru z webových stránek Arturia, 2x klikněte na soubor. Vše, co musíte
udělat, je spustit instalátor a postupovat podle pokynů. Tento proces by měl být bez
problémů.
Instalační program spojí MIDI Control Center s dalšími aplikacemi Arturia. V systému
Windows zkontrolujte nabídku Start. V systému Mac OS X, je najdete ve složce
Applications / Arturia.

11.3 Spojení

Připojte BeatStep Pro k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Bude připraveno po
cyklu LED diod.
Nyní spusťte Control Center MIDI. BeatStep Pro bude v seznamu připojených zařízení:



11.4 Kde najít návod

K dispozici je vestavěná nápověda, jak je uvedeno níže:

Je to úvod do MIDI Control Center, popisující každou část okna softwaru a
definování důležitých pojmů, které budete potřebovat znát při používání MIDI
Control Center, jako jsou například "pracovní paměti" a "šablona".
Následující kapitola vysvětluje, jak používat software MIDI Control Center, abyste
nastavili přednastavení tak, aby odpovídaly vašemu systému.



12. Použití MIDI CONTROL CENTER

Manuál MIDI Control Center má obecné popisy funkcí, které jsou společné pro všechny
produkty Arturia. Chcete-li se dozvědět, jak přistupovat k obsluze, viz sekce 11.5,

Tato kapitola se bude týkat pouze funkce MIDI Control Center, které jsou jedinečné pro
BeatStep Pro.
Poznámka: nezapomeňte kliknout na tlačítko Sync v okně MIDI Control Center při
spuštění aplikace. Další informace o tomto procesu naleznete - sekce 11.4,

12.1 Projekty

12.1.1 Pracovní paměť

Po stisknutí tlačítka Sync budou k dispozici úpravy v MIDI Control Center a obsah celého
aktivního projektu. Tato editační oblast se nazývá pracovní paměť. To zahrnuje všechny
patterny, sekvencery, nastavení kontrolního režimu, nastavení úrovně projektu, Swing
%, atd.

Každý z těchto prvků má vlastní kartu v aplikaci MIDI Control Center. Viz sekce 12.4,

2.1.2 Project list

V levé části okna Control Center MIDI se zobrazí seznam obsahující pracovní paměť a
projekty 1-16. Je-li zvolen jeden z projektů ze seznamu, muže volat projekt z vnitřní
paměti BeatStep Pro a umístit jej do pracovní paměti - sekce 12.3.



12.1.3 Změna velikosti okna

Chcete-li zobrazit větší množství projektů, klepněte a přetáhněte okno:

Změna velikosti okna projekty zařízení

12.2 Prohlížeč projektu

Prohlížeč projektu ukazuje seznam všech projektů, které byly archivovány pomocí MIDI
Control Center. Ty jsou rozděleny do dvou hlavních skupin: Factory a User.

Šablony uživatelů jsou ty, které otvíráte z BeatStep Pro pomocí MIDI Control Center. Viz
sekce 12.3

Okno prohlížeče Project

Šablona MIDI Control Center je totéž, jako projekt uvnitř BeatStep Pro: obsahuje
nastavení projektu, nastavení kontrolním režimu a patterny ze všech tří sekvencerů.

Zde je detailní pohled na obsah šablony s názvem "2015_Club", v sekvenceru 1.

uživatelské šablony: klikněte +/- pro zobrazení projektu



12.2.1 Vytváření knihovny projektu

Můžete si vytvořit neomezenou knihovnu projektů v oblasti uživatelských šablon.
Jednoduše přetáhněte jeden z projektů do okna prohlížeče projektu a pak bude
automaticky převeden z BeatStep Pro. Můžete si ji nově pojmenovat.

12.2.2 Úprava šablony

Pokud byste chtěli změnit šablonu, můžete ji přetáhnout z prohlížeče projektu a
umístěte ji do oblasti pracovní paměti. To také pošle vybraný projekt přímo do BeatStep
Pro editačních bufferů.

Důležité: Tento proces přepíše pracovní paměť BeatStep Pro. Ujistěte se, že máte
uloženou vaší předešlou práci.

Stejný postup může být také použit na umístění projektu v okně Device Projects. Takto
uložíte šablonu do interní paměti BeatStep Pro.



12.2.3 Úprava patternu

Pokud byste chtěli změnit pattern uvnitř archivované šablony můžete přetáhnout tento
pattern z prohlížeče projektu a umístit jej do pracovní paměti. To zašle vybraný pattern
přímo do BeatStep Pro.

Důležité: Když MIDI Control Center odešle pattern do BeatStep Pro, přepíše pattern v
tomto paměťovém místě. Ujistěte se, že to je to, co chcete dělat, než budete přenášet
jeden z těchto souborů!

12.3 Ukládání a vyvolání paměti

12.3.1 Uložení pracovní paměti do BeatStep Pro

Horní levá část Control Center MIDI má tlačítko s názvem "Store To". Přímo nad tím je
seznam, který vám umožní určit, které z 16 BeatStep Pro paměťových míst bude
obsahovat nastavení a sekvence, které jste vytvořili v pracovní paměti.

Důležité: Když se budete řídit kroky níže, přepíšete aktuální projekt # 2, který je
umístěn uvnitř BeatStep Pro. Ujistěte se, že to je to, co chcete dělat! Pokud ne, prosím,
uložte ho do jiného umístění v BeatStep Pro.
Budeme předpokládat, že projekt # 2 je pro tento příklad k dispozici:

Nejprve je nutné zvolit "Projekt 2" v seznamu jako je na obrázku výše.

Poté klikněte na tlačítko Store v dolní části této sekce.

To je všechno ! Nastavení a sekvence vytvořené v pracovní paměti MIDI Control Center
byly uloženy jako projekt # 2 v BeatStep Pro. Nyní můžete nahrát tento projekt kdykoliv
chcete pomocí tlačítka PROJECT a Step tlačítka 2.



12.3.2 Editace na čelní panelu do MIDI Control Center

Pokud jste změnili parametr pomocí BeatStep Pro na čelním panelu, musíte přesunout
tyto změny do MIDI Control Center a zálohovat je. K tomu stačí kliknout na tlačítko Sync.
Nový soubor se zobrazí v prohlížeči projektu s časem, datumem a razítkem souboru.
Můžete jej přejmenovat, jak se vám líbí.

12.3.3 Vyvolání projektu do pracovní paměti

Je možné vytvářet celé projekty bez připojeného počítače. Takže když je čas k jejich
zálohování, nezapomeňte, že můžete přesunout některý z interních projektů nebo
patterny přímo z vnitřní paměti a uložit ji do šablony v Control Center MIDI.

Například, pokud chcete zálohovat projekt #3 z interní paměti, stačí vybrat v okně
Device Projects a kliknout na Recall. Projekt #3 se zobrazí v prohlížeči projektu se
časem, datumem, razítkem jako jméno. Můžete jej přejmenovat, jak se vám líbí.

Důležité: Vybraný projekt nahradí stávající projekt v pracovní paměti a BeatStep Pro.
Ujistěte se, že to chcete udělat !

12.3.4 Save, Delete, Import / Export, atd.

Tyto důležité vlastnosti byly zdokumentovány v příručce MIDI Control Center, kterou
najdete v nabídce Help softwaru. Podívejte se do oddílu 7.1 nápovědy pro informace o
Uložit, Uložit jako ..., Nový, Odstranit, Import a Export.

12.4 Záložky

Prostřední okno MIDI Control Center obsahuje pět karet, z nichž každá obsahuje
parametry pro různé režimy v BeatStep Pro.

Stačí kliknout na záložku a vyberte okno.



12.4.1 Project

Projekt obsahuje čtyři parametry:

Project

Swing / náhodnost / pravděpodobnosti (2.2.4)

Tempo (sekce 2.2.5)

Z těchto čtyř parametrů, lze tři potlačit pomocí tlačítka CURRENT TRACK. V tomto
případě individuální nastavení se projeví podle sekvenceru. Viz oddíly 6.4.1 a 6.5.3

12.4.2 SEQ1 / SEQ2

SEQ1 a SEQ2 jsou identické (sekce 12.5). Ale je zde jedna vlastnost, na kterou bychom
chtěli poukázat zde: výběr patternu.

Podívejte se na druhou sadu karet hned pod režim karet 5. Ty vám umožní vybrat
patterny v každé sekvenceru.

Poznámka: Pokud používáte notebook s menší obrazovce můžete vidět znaménko plus
(+) na pravé straně, vedle na karty 15. To umožňuje vybrat patterny, které nelze vidět
přímo.

Karta SEQ1



12.4.3 DRUM

Drum obsahuje téměř všechny stejné parametry jako SEQ1 / SEQ2. Více viz sekce 12.6,
Ale my mužem ukázat funkce výběru patternu také zde.

Podívejte se na druhou sadu karet hned pod režim karet 5. To vám umožní vybrat
jednotlivé patterny v sekvenceru Drum.

Karta DRUM

12.4.4 Controller Map

Karta Controller Map zobrazuje kompletní sadu ovládacích prvků. Odtud si můžete
vybrat jeden z 16 ovladačů, tlačítek nebo padů a namapovat je na MIDI parametry,
které potom řídí váš systém.

Okno Controller Mapa

Některé příklady mapování MIDI viz. sekce 12.7.



12.5 Okno sekvence

12.5.1 Navigace

12.5.1.1 Scroll
Máte-li rolovací kolečko, můžete přesunout Piano Roll nahoru a dolů. Umístěte nejprve
kurzor do pole Piano Roll, ne přes grafiku klávesnice.

Pokud podržíte klávesu Shift na klávesnici počítače a Piano Roll se bude pohybovat do
stran.

Můžete také klepnout / odtáhnout posuvníky na okraji a ve spodní části okna a přemístit
pole sekvence.

12.5.1.2 Zoom (zvětšení)
Pro přiblížení a oddálení horizontálního pohledu, umístěte kurzor v poli Piano Roll. Poté
stiskněte tlačítko Command (Mac) nebo Control (Windows) a přizpůsobte velikost
pomocí otočného kolečka pro nastavení zobrazení.
Pro přiblížení (+/-) z vertikálního pohledu umístěte nejdříve kurzor nad grafiku
klávesnice. Poté stiskněte tlačítko Command (Mac) nebo Control (Windows) a pomocí
otočného kolečka proveďte přiblížení nebo oddálení.

12.5.2 Parametry na předním panelu

Většina z těchto parametrů byla popsána v kapitole 4:

Parametry předního panelu pro SEQ1 a SEQ2

Výjimkou je parametr Transpozice. Viz oddíl 12.5.2.



Chcete-li upravit například Swing %, klikněte a posuňte kurzor nebo dvakrát poklepejte
v hodnotovém poli a zadejte novou hodnotu:

Editování hodnoty

Chcete-li upravit parametry jako je Playback Direction, klepněte na jeho pull-down menu
a proveďte výběr:

Volba položky menu

12.5.2.1 Transpozice
Tento parametr umožňuje transpozici o +/- 12 půltónů, bez výběru not a přetahování na
nová místa v okně Piano Roll.

Okno SEQ1 / SEQ2 Transpozice



12.5.3 Délka SEQ

Změna délky sekvence má vliv na okno SEQ. Tak to vypadá, když je délka nastavena na
hodnotu 12:

Tyto patterny mohou mít délku až 64 kroků a nepoužité kroky jsou ztmaveny, protože
jsou mimo oblast délky patternu.

Tyto kroky jsou očíslovány v dolní části okna:

12.5.4 Sekvence událostí

12.5.4.1 Zadání / vymazání not
Dvojitým kliknutím na pole uvnitř Piano Roll zadáte notu. Chcete-li vymazat noty,
vyberte notu pomocí jednoho kliknutí nebo přetáhněte rámeček kolem několika not. Poté
stiskněte klávesu Delete na klávesnici počítače.

12.5.4.2 Přesun not
Chcete-li přesunout existující notu, klepněte a podržte střed noty. Kurzor se stane
ikonou ruky. Pak se přesuneme notu nahoru nebo dolů a lze ji umístit kdekoliv v rozsahu
MIDI.

Můžete také přetáhnout ji doleva nebo doprava a umístit kdekoli v rámci sekvence.
Pokud nota již existuje na novém místě, bude nahrazen novou notou.

Je také možné přesunout několik not současně. K tomu nejprve vytvořte rámeček kolem
not kurzorem:

Poté klikněte na uprostřed jedné z not a přetáhněte zvolené noty nahoru, dolů, doleva
nebo doprava.

Poznámka: je-li jedna z vybraných not mimo rozsah MIDI, celý Piano Roll se rozsvítí
červeně. Totéž se stane, jestliže poznámky jsou přesunuty mimo hranice (1 až 64 kroků)
v sekvenci.



12.5.4.3 Kopírovat / vložit noty
Po zvolení skupiny not můžete vytvořit jejich další kopii v jiné části sekvence. Držte
klávesu Alt (Option na Macu), vyberte jednu z not a přetáhněte je do nové oblasti.

Tyto nové noty budou mít stejné hodnoty (Velocity a Gate) jako původní.

12.5.4.4 Dynamika (velocity)
Pokud klepnete na noty nahoře, uvidíte že se kurzor stal svislou šipkou. Přetáhněte
kurzor nahoru a dolů a změníte na hodnoty mezi 1 a 127.

Barva vybrané noty se bude aktualizovat a ukazovat hodnotu velocity: bílá je nejnižší
hodnota a červená je nejvyšší.

Při úpravě Velocity různých not, změní se všechny na stejnou hodnotu.

12.5.4.5 Délka noty / čas Gate
Pokud klepnete na tlačítko na pravém okraji pole noty, uvidíte kurzor jako horizontální
šipku. Táhněte kurzorem doprava a doleva a tím měníte čas Gate na hodnotu mezi 0 a
99%.

12.5.4.6 TIE nota
Pokud budete pokračovat v tažení horizontálního kurzoru nad 99%, objeví se hodnota
TIE. Na pravém okraji pole noty se objeví šipka:



Nová nota se objeví v dalším kroku. Šipka ukazuje, že dvě noty jsou svázány:

Můžete pokračovat posunutím kurzoru k nastavení času Gate druhé noty. Chcete-li ještě
delší notu, můžete pokračovat přetažením kurzoru až do délky hodnoty druhé noty,
která se také stane TIE, a tak dále.

Při editaci délky více not současně se změní všechny na stejnou hodnotu.

12.6 Okno Drum

12.6.1 Navigace

12.6.1.1 Scroll
Máte-li rolovací kolečko můžete posunout zobrazení sekvence vodorovně. Umístěte
kurzor v poli sekvence (ne nad názvy padů), pak přidržte klávesu Shift na klávesnici
počítače a použijte rolovací kolečka. Okno sekvence se bude pohybovat do stran.

Můžete také klepnout / táhnout na posuvník v dolní části okna a přemístit pohled
sekvence.

Scroll umístění bar

12.6.1.2 Zoom
Pro přiblížení a oddálení horizontálního pohledu umístěte kurzor v poli sekvence. Poté
stiskněte tlačítko Command (Mac) nebo Control (Windows) a pomocí rolovacího kolečka
nastavte zobrazení.

12.6.2 Parametry na předním panelu

Většina z těchto parametrů byly popsány v kapitole 5:

Parametry předního panelu pro Drum



Chcete-li upravit například Swing %, klikněte a tažením posuňte kurzor nebo poklepejte
v hodnotovém poli a zadejte novou hodnotu:

Editování hodnoty

Chcete-li upravit parametry jako je Playback Direction, klepněte na jeho otvírací menu a
proveďte výběr:

Volba položky menu pull-down

12.6.3 Délka SEQ

Změna délky sekvence má vliv na okno SEQ. Příklad, když je délka nastavena na
hodnotu 12:

Tyto patterny mohou být až 64 kroků dlouhé a nepoužité kroky ztmavnou, protože jsou
mimo oblast patternu.

Tyto kroky jsou očíslovány v dolní části okna:

12.6.4 Sekvence událostí (events)

12.6.4.1 Zadání / vymazání události
Dvojitým kliknutím na pole uvnitř pohledu sekvence zadáte event (událost). Chcete-li
odstranit událost, vyberte jednu událost s jediným kliknutím nebo tažením rámečku
kolem několika událostí. Poté stiskněte klávesu Delete na klávesnici počítače.



12.6.4.2 Přesun události
Chcete-li přesunout stávající událost do jiné sekce, klepněte a podržte střed této
události. Kurzor se změní na ikonu ruky. Pak se přesuneme událost nahoru nebo dolů a
umístíte do DRUM stopy.

Můžete také přetáhnout událost doleva nebo doprava a ji umístit kdekoli v rámci
sekvence. Pokud událost na novém místě již existuje, tak bude nahrazena.

Je také možné přesunout několik akcí najednou. K tomu nejprve přetáhněte rámeček
kolem událostí s kurzorem:

Poté klikněte na středu jedné z událostí a přetáhněte vybrané události nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.

Poznámka: je-li jedna z vybraných událostí mimo pad 1 nebo pad 16, celá sekvence pole
bude svítit červeně. Totéž se stane, když je nota mimo rozsah 1 - 64 kroků.

12.6.4.3 Kopírování a vkládání
Po zvolení skupiny událostí můžete vytvořit další kopii těchto událostí v jiné části
sekvence. Držte klávesu Alt (Option - Mac), vyberte jednu z akcí a přetáhněte je
všechny do nové oblasti.

Nové události budou mít stejné hodnoty Velocity a Gate jako původní události.

Rychlost 12.6.4.4 Event
Pokud klepnete na událost uvidíte změnu kurzoru na svislou ikonu šipky. Přetáhněte
kurzor nahoru a dolů a změníte velocity na hodnotu mezi 1 a 127.

Barva vybrané události bude indikovat a ukazovat hodnotu velocity: bílá je nejnižší
hodnota a červená je nejvyšší hodnota.

Při rychlosti těchto různých akcí se upravují ve stejném okamžiku, kdy budou všechny
změnit na stejnou hodnotu.



12.6.4.5 Délka události / Gate time
Pokud klepnete na tlačítko na pravém okraji události uvidíte kurzor jako horizontální
ikonu šipky. Táhněte kurzorem doprava a doleva a změníte čas gate této události na
hodnotu mezi 0 a 99%.

12.6.4.6 TIE událost
Pokud budete pokračovat v tažení horizontální kurzoru do prava za 99%, objeví se
hodnota TIE. Pravý okraj události se stane šipkou:

Nová událost se objeví v dalším kroku. Překrývající šipka ukazuje, že tyto dvě události
jsou svázány:

Můžete pokračovat tažením kurzoru a nastavit Gate time druhé události. Chcete-li ještě
delší událost, můžete ji vytvořit tažením kurzoru, dokud hodnota délky druhé události se
také stane TIE, a tak dále.

Když se současně upravují různé události, všechny se změní na stejnou hodnotu.

12.7 Okno Controller

Zde jsou některé příklady toho, co můžete dělat pomocí MIDI Control Center:

• Konfigurovat pady a vysílat MIDI noty

• Nastavit pad na přepínání mezi dvěma hodnotami jakéhokoli MIDI CC #

• Přiřadit enkodér k ovládání MIDI CC # a definovat jeho rozsah

Dva příklady těchto scénářů jsou v této kapitole. Podrobnější informace naleznete v
příručce MIDI Control Center, který je v nabídce Help a jak je uvedeno v oddíle 11.5,



12.7.1 Společné rysy

Je-li zvolen nějaký ovládací prvek, zobrazí se záložka v dolní části okna Controller.
Mají mnoho obdobných funkcí:

Možnosti Control Knob

Možnosti ovládacího tlačítka Step

Možnosti Padu

Každý z nich má rozbalovací menu s dalšími možnostmi. Například režim padů může být
přiřazen # CC:

Možnosti každého pole se liší pro každý typ ovládacího prvku.



Nicméně, jsou zde dvě pole, které jsou vždy k dispozici pro každý ovládací prvek: MIDI
port a MIDI kanál.

12.7.1.1 MIDI Port
Existuje možnost, která vám umožní vybrat, zda MIDI data pro každý ovládací prvek
budou odeslána z fyzického MIDI portu, z USB připojení k počítači, nebo obojí.

12.7.1.2 MIDI kanál
Další možnost je nastavení MIDI kanálu pro ovládací prvek. Nezapomeňte zkontrolovat
přiřazení MIDI kanálu, aby se ujistili, že se shoduje s přijímacím přístrojem.

Uživatelské nastavení umožňuje měnit MIDI kanál v rámci režimu Control držením
tlačítka CHAN + stisknutím tlačítka Step.

Takže pro každý ovládací prvek si můžete zvolit, zda budou uzamčené na konkrétní MIDI
kanál, nebo bude "float" v režimu Control MIDI.

A teď pojďme projít několik příkladů reálných případů MIDI Control přiřazení.

12.7.2 Změna hodnoty MIDI CC s padem

Velmi populární hudební efekt je použít zvukovou smyčku, použít filtr v jedné části písně
a dát ji zpět. Můžete nastavit jeden pad BeatStep Pro a poslat tyto příkazy do filtračního
modulu uvnitř DAW.

Použijeme Pad 9 pro tento příklad. Vyberte jej a pak použijte rozbalovací nabídku a
zvolte "CC" a "Toggle":



Tato nastavení vám umožní vyslat dvě různé hodnoty určité MIDI CC pokaždé, když
stisknete pad.

Existuje několik MIDI CC, které mají za úkol kontrolovat filtr (CC # 74) nebo vyšších
harmonických složek (CC # 71). Použijeme CC # 74 pro tento příklad.

Kliknutím na pole MIDI CC a zvolte Brightess, jak je uvedeno:

Nyní nastavte minimální a maximální hodnoty, které by mohly fungovat (nastavte je tak,
aby vyhovovaly zdroji zvuku):

První stisknutí tlačítka padu 9 vyšle CC # 74 příkaz s hodnotou 78, která se uzavře filtr
dolů polovině cesty, ale stále propouští velké množství audio signálu. Druhý stisk Pad 6
pošle hodnotu 127 a otevře naplno filtr.



12.7.3 Nastavit rozsah enkodéru pro MIDI CC

Tyto enkodéry jsou přiřaditelné za použití stejných technik popsaných pro pady. Rychlý
příklad zajímavého způsobu využití: Nastavení rozsahu LFO funguje pouze v určitém
rozsahu.

...

Při pohledu na obrázcích nahoře vidíme známou informaci:

• Ovladač 9 byl zvolen a je zobrazen v červeně.

• Je přiřazen na uživatelský MIDI kanál, můžete zadat libovolný MIDI kanál 1-16
nebo jej ponechat na uživatelském kanálu.

• Jeho režim je nastaven na CC, což znamená, že předá hodnotu pro konkrétní
MIDI Continuous Controller (CC #), když je zapnutý.

• Druhý režim pole nastaven na absolutní, což znamená, že bude vysílat lineárně
proti směru hodinových ručiček.

• Číslo CC zobrazuje CC # 76, MIDI CC #, která byla přiřazena k ovládání vibrato
Rate.

• Nastavení MIDI portů znamená, že data budou zaslány jak do fyzického portu
MIDI tak do počítače přes USB port.

• Pole Zrychlení umožňuje nastavit odezvu řadiče jedné ze čtyř "zamčených" nebo
možností nebo "plovoucích" hodnot uživatele. Viz oddíl 12.8.4.1

• Pole min a maximální hodnoty jsou nastaveny na hodnoty, které ovladač 5
přenáší pouze v určitém rozsahu.

Abychom to shrnuli, Encoder 9 bude ovládat míru Vibrata cílového zařízení mezi
hodnotami 10 a 32 . Vibrato se nebude příliš rychlé ani příliš pomalé.

Samozřejmě si můžete vybrat nastavení, které jsou vhodné pro MIDI zařízení, které
používáte.

Poznámka: Některá zařízení nemusí používat standardní přiřazení MIDI.



12.8 Globální parametry

Na pravé straně okna MIDI Control Center jsou důležité parametry, které můžete použít
pro optimalizaci BeatStep Pro, pro vaše nastavení a váš pracovní styl.

12.8.1 MIDI kanál

Použijte rozbalovací nabídky a vyberte User MIDI kanál pro BeatStep Pro. Jedná se o
stejný parametr jako je Control Mode MIDI Channel, který lze nastavit z předního panelu.
Změna uživatelského kanálu je rychlý způsob, jak přiřadit mnoho ovládacích prvků
najednou.

K dispozici je také samostatné odesílání a přijímání MIDI kanálů pro každý sekvencer.

12.8.2 Transpozice

První čtyři parametry ovlivní způsob, jakým BeatStep Pro bude reagovat na povely
transpozice:



12.8.2.1 Západka
Tato preference umožňuje zvolit, zda se sekvence na okamžik přemístí nebo zůstane
transponována při přijímání příchozích MIDI not. Transpozice okamžitě provede; rozdíl je,
co se stane, jakmile pad se uvolní.

Když je západka Off, sekvence se budou transponovat zpět do originální stupnice ihned
po uvolnění padu. Když západka je On, sekvence zůstanou transponovány po uvolnění
klávesy a pokračovat v této stupnici až do stisknutí jiné klávesy.

Tento parametr nemá vliv na transpozici z padů, jen to co přichází z externího zdroje.

12.8.2.2 Vstupní kanál
Určete na jakém MIDI kanálu bude transpozice.

12.8.2.3 Vstupní port
Pomocí této funkce lze nastavit, který MIDI port bude přijímat žádosti o transpozici.

12.8.2.4 Center rozteč
Center Pitch určí, která příchozí nota bude "netransponována". Výchozí hodnota je MIDI
noty # 60 nebo střed C [C3].

Například příchozí C3 nebude transponovat sekvenci, ale příchozí D3 bude transponovat
sekvenci +2, atd.

12.8.2.5 Seq Link
Pátý parametr určuje, jak budou sekvencery reagovat, když je zvolen nový pattern z
předního panelu. K dispozici jsou dvě nastavení: absolutní a relativní.

Absolutní: všechny sekvencery se změní na stejný počet patternů ať už pomocí tlačítek
<> nebo výběrem patternu přímo pomocí tlačítek Step.

Relativní: sekvencer bude přidávat nebo odečítat čísla patternu, pokud jsou použity
tlačítka <>.

Jinými slovy, pokud SEQ1 = 01, SEQ2 = 02, a DRUM = 03, stlačením tlačítka > se bude
zvyšovat všechna čísla patternu o 1. Výsledek: SEQ1 = 02, SEQ2 = 03, a DRUM = 04.

Přímá volba pomocí tlačítek Step, bude stále měnit všechny sekvence, které mají stejné
číslo.



12.8.3 Režim CV / Gate

Zde můžete vybrat elektrické chování sekvenceru. Různá nastavení jsou popsány v 9.1.4
(SEQ1 / SEQ2) a 9.2.5 (DRUM).

12.8.4 Velo / AT

12.8.4.1 Ovladač Zrychlení (Acceleration)
K dispozici jsou čtyři křivky odezvy pro enkodéry:

• Slow (Off): kodéry vysílají každou hodnotu. Musíte otočit enkodér vícekrát pro
přesunutí z minima na maximum. Používá se, když je požadována větší přesnost.

• Medium: rychlejší otočení enkodéru a přesunutí z minima na maximum.

• Fast 1: rychlé otočení enkodéru a přesunutí z minima na maximum, 1-2 otáčky
• Fast 2: nejrychlejší otočení enkodéru a přesunutí z minima na maximum, s menší

přesností

Každý encoder může být nastaven na jeho vlastní hodnotu zrychlení (viz oddíl 12.7.3).
Hodnotu lze měnit současně změnou parametru v MIDI Control Center.

12.8.4.2 Pad Poly Aftertouch

Toto nastavení umožní každému padu posílat nezávislé hodnoty Aftertouch, na stejném
MIDI kanálu jako ostatní pady. Zjistěte zda je schopné externí zařízení reagovat na
polyfonní Aftertouch. Jedná se o naprosto expresivní způsob ovládání tohoto zařízení.

Generuje to spoustu dalších MIDI dat, musíte podle toho zapojit svá zařízení.



12.8.5 Sync

Ty umožňují zadat různé možnosti synchronizace a tempa.

12.8.5.1 Clock In / Out Nastavení
Zde můžete určit, které Clock signály se budou přenášet na vstupní a výstupní
konektory. Nastavení: 1step, 24 PPQ (pulzů na čtvrťovou notu) a 48 PPQ.

12.8.5.2 Tap Tempo
Volba, zda budou 2, 3 nebo 4 údery na nastavení tempa.

12.8.5.3 Tempo
Tento parametr umožňuje potlačit nezávislé nastavení Tempa každého projektu. Pokud
je nastaveno na Global, každý projekt bude mít aktuální hodnotu Tempa na předním
panelu.

12.8.5.4 Wait to Load Project
S tímto parametrem můžete určit, zda nový projekt bude načten hned po výběru nebo
ne. To je užitečné při živé produkci, kde se nemusí přerušit hudba mezi projekty.

Pokud SEQ1, SEQ2 a pattern Drum mají různé délky a tato předvolba je nastavena na
Zapnuto, bude BeatStep Pro čekat až do konce patternu Drum před načtením dalšího
projektu.

12.8.5.5 Wait to Load Pattern
Podobně jako vyčkávání k načtení projektu, si můžete vybrat, zda chcete na patterny
přejít okamžitě, nebo počkat až do konce aktuálního patternu před přepnutím.

Pokud PRST LNK je zapnuto a tato funkce je aktivní, bude BeatStep Pro čekat až do
konce DRUM patternu.



12.8.6 Metronome

Parametry na definování metronomu:

On / Off: při nastavení na ON, metronom bude ve výchozím nastavení aktivní, po
zapnutí přístroje

Poznámka: Vyberte MIDI notu metronomu zvuku

Port: nota může být odesílána do externího MIDI, počítače přes USB, nebo obojí.

Kanál: zvolte MIDI kanál metronomu

Bar Velocity: nastavení Velocity první doby

Beat Velocity: nastaveníVelocity ostatních dob v taktu

12.8.7 Transport

Můžete definovat MIDI kanál a # CC pro každý ze tří hlavních Transport příkazů
nezávisle na sobě. Všichni tři musí vysílat stejný typ MIDI informací: MMC, MIDI CC,
nebo obojí.



12.8.8 Drum Map

Chromatické a vlastní šablony

Existují čtyři možnosti pro přiřazení MIDI not z padu v režimu Drum:

• Chromatic: MIDI noty 36 až 51 jsou rozloženy rovnoměrně pro pady 1-16

• General MIDI: pady 1-16 jsou podle General MIDI,

• Spark: odpovídá uspořádání ovladačů Drum.

• Custom: uživatelsky-definovatelné mapování. Zadejte hodnotu MIDI noty pro
každý pad a pomocí dvojkliku a zadejte čísla.



12.8.9 Stupnice

Chcete-li vytvořit vlastní hudební stupnici pro kodéry, přepněte každou notu on nebo off.

Například, pokud jste chtěli nastavit celotónovou stupnici, vypněte C # D #, F, G, A a H.
Tímto způsobem enkodéry vyberou pouze C, D, E, F #, g # a A #.



13. TABULKY PARAMETRŮ

13.1 Výchozí nastavení

V následujících tabulkách jsou uvedeny výchozí nastavení pro režim Control:

13.1.1 kodéry

Parametr Rozsah Výchozí nastavení / noty
možnosti režimů CC, Program Change, Bank LSB, CCBank MSB, Aftertouch, NRPN
režim CCMIDI CC 1--128 Liší seMIDI kanálů USER, 1 -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIZrychlení / škálování Global, pomalé, normální, rychlý 1, 2 Fast 2rozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127režim dat absolutní, relativní 1, 2, 3 Absolutní
změna programuMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127Smyčka ZAPNUTO VYPNUTO Smyčka určuje, zda enkodér zastavíkdyž dosáhne 0 nebo 127 nebo pokračuje
Bank LSBMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127Smyčka ZAPNUTO VYPNUTO Smyčka určuje, zda enkodér zastavíkdyž dosáhne 0 nebo 127 nebo pokračuje
Bank MSBMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127Smyčka ZAPNUTO VYPNUTO Smyčka určuje, zda enkodér zastavíkdyž dosáhne 0 nebo 127 nebo pokračuje
aftertouchMIDI kanálů USER, 1 -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127
režim NRPNNRPN High 0--127 127NRPN Low 0--127 0Data 0--127 Liší se



MIDI kanálů USER, 1 -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDI
13.1.2 Tlačítka Step

Parametr Rozsah Výchozí nastavení
možnosti režimů MIDI CC, Nota, Program Change, NRPN CC
RežimMIDI CCMIDI cc 1--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127režim přehrávání GATE / TOGGLE Brána
Poznámka: režimMIDI note 0--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIRozsah min rychlost 0--127 0Rozsah Max rychlost 0--127 127režim přehrávání GATE / TOGGLE Gate
Program ChangeProgram Change 0--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIBANK LSB 0--127 0BANK MSB 0--127 127
režim NRPNNRPN High 0--127 127NRPN Low 0--127 0Data 0--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDI

13.1.3 Pads

Parametr Rozsah Výchozí nastavení
možnosti režimů MIDI CC, Nota, Program Change, NRPN MIDI Note
MIDI CC - RežimMIDI cc 1--127 Liší seMIDI kanály USER, 1 až -16 UživatelMIDI port USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIrozsah min 0--127 0Maximální rozsah 0--127 127režim přehrávání GATE / TOGGLE Gate
Poznámka: režimMIDI note 0--127 Liší seMIDI kanály USER, 1 až -16 UživatelMIDI port USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIRozsah min rychlost 0--127 0



Max rozsah velocity 0--127 127režim přehrávání GATE / TOGGLE Gate
Režim Program ChangeMIDI CC 0--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDIBANK LSB 0--127 0BANK MSB 0--127 127
režim NRPNNRPN High 0--127 127NRPN Low 0--127 0Data 0--127 Liší seMIDI kanálů USER, 1 až -16 UživatelMIDI portů USB, MIDI, USB & MIDI USB & MIDI

13.2 Přiřazení MCU / HUI

Mackie Control Universal (MCU) / nastavení rozhraní (HUI):

Položka
Pozice

Typ CW CCW Kanállevá, pravá
Vpot 1 1 GP 1 1 65 1
Vpot 2 2 GPl 2 1 65 1
Vpot 3 3 GP 3 1 65 1
Vpot 4 4 GP 4 1 65 1
Vpot 5 5 Controller 20 1 65 1
Vpot 6 6 Controller 21 1 65 1
Vpot 7 7 Controller 22 1 65 1
Vpot 8 8 Controller 23 1 65 1

nepřetržitá Pozice
kontroler Hodnota / Max Hodnota/Min Kanál

(úroveň)
levá,
pravá

fader
jedno 1 Pitch Wheel 8176 -8192 1
fader dva 2 Pitch Wheel 8176 -8192 2
fader tři 3 Pitch Wheel 8176 -8192 3
fader čtyři 4 Pitch Wheel 8176 -8192 4
fader pět 5 Pitch Wheel 8176 -8192 5
fader šest 6 Pitch Wheel 8176 -8192 6
fader sedm 7 Pitch Wheel 8176 -8192 7
fader osm 8 Pitch Wheel 8176 -8192 8



14 Arturia BEATSTEP PRO - PRÁVNÍ INFORMACE

14.1 Softwarové licenční ujednání

S ohledem na zaplacení licence, což je část ceny, kterou jste zaplatili, Arturia, vám uděluje (dále
nazývané "licence") nevýhradní právo používat tuto kopii AnalogLab Software (dále jen "
SOFTWARE").
Všechna práva k duševnímu vlastnictví software patří firmě Arturia SA (dále jen "Arturia"). Arturia
vám dovoluje pouze kopírovat, stahovat, instalovat a používat software v souladu s podmínkami
této dohody.
Výrobek obsahuje aktivaci produktu a ochranu proti neoprávněnému kopírování. Software OEM
může být použit pouze po registraci.
Přístup k internetu je pro aktivaci nutný. Instalací softwaru na počítači vyjadřujete souhlas s
podmínkami. Přečtěte si prosím následující text v celém rozsahu. Pokud nechcete schvalovat tyto
podmínky, nesmíte tento software nainstalovat. V takovém případě se vráťte produkt zpátky tam,
kde jste zakoupili (včetně všech písemných materiálů, v kompletních neporušených obalech, jakož
i přiloženého hardware), nejpozději do 30 dnů výměnou za vrácení kupní ceny.

1. Vlastnictví Software
Arturia má úplné a kompletní vlastnické právo na software nahraném na přiloženém disku a
všechny následné kopie SOFTWARE, bez ohledu na médium na níž mohou existovat originální
disky nebo kopie. Licence není prodej originálu SOFTWARE.

2. Udělení licence
Arturia vám uděluje non-exclusive licenci na užívání softwaru v souladu s podmínkami této dohody.
Nesmíte je dál prodat přes leasing, úvěr nebo sub-licencovat.
Použití softwaru v rámci sítě je nelegální tam, kde je možnost vícenásobného použití programu.
Můžete si vytvořit kopii softwaru, která nebude použita k jiným účelům než jako záložní kopie.
Budete mít omezená práva, jak je uvedeno v této dohodě softwaru. Arturia si vyhrazuje veškerá
práva, která nejsou výslovně udělena.

3. Aktivace softwaru
Arturia může použít povinnou aktivaci softwaru a povinnou registraci OEM software pro kontrolu
licencí k ochraně software proti neoprávněnému kopírování. Pokud nechcete přijmout podmínky
této smlouvy, software nebude fungovat.
Vrácení produktu není možné na základě § 11.

4. Podpora, upgrady a aktualizace po registraci výrobku
Máte nárok pouze na podporu a aktualizace v návaznosti na registraci osobního produktu. Podpora
je poskytována pouze pro aktuální verzi a předchozí verzi v průběhu jednoho roku po zveřejnění
nové verze. Arturia muže kdykoliv upravovat a částečně nebo úplně upravit povahu podpory
(hotline, fórum na webových stránkách atd), upgrady a aktualizace.
Registrovat výrobek je možné v průběhu procesu aktivace nebo kdykoliv později prostřednictvím
internetu. V takovém procesu budete požádáni o uložení a používání vašich osobních údajů (jméno,
adresa, kontakt, e-mailová adresa a licenční data) pro účely stanovené výše. Arturia může také
předat tyto údaje třetím osobám, zejména distributorům, za účelem podpory a pro ověření
upgrade nebo aktualizací.

5. Celistvost software
Tento software obvykle obsahuje celou řadu různých souborů, které ve své konfiguraci zajišťují
všechny funkce softwaru. Tento software může být použit pouze jako jeden výrobek. Není nutné
použít nebo nainstalovat všechny součásti softwaru. Nesmíte uspořádat součásti softwaru novým
způsobem a vytvořit upravenou verzi softwaru. Konfigurace softwaru nesmí být modifikována za
účelem distribuce, postoupení nebo dalšího prodeje.

6. Přechod práv
Můžete předat všechna svá práva k užívání softwaru jiné osobě s podmínkami, které (a) lze
přiřadit jiné osobě (i) této dohody a (ii). Tzn. software nebo hardware, včetně všech kopií,
upgradů, aktualizací záložních kopií a předchozí verze, na které uděleno právo na aktualizaci nebo
upgrade. (b) Neponecháte si upgrady, aktualizace, záložní kopie a předchozí verze tohoto softwaru
a (c) příjemce akceptuje podmínky této dohody, jakož i dalších předpisů v souladu s nimiž jste
získali platnou licenci na software.
Vrácení produktu v důsledku nepřijetí podmínek této dohody, např. aktivace produktu, není možné
po postoupení práv.



7. Aktualizace
Musíte mít platnou licenci pro předchozí nebo nižší verzi softwaru, aby jste mohli používat upgrade
nebo aktualizaci software. Po převedení tohoto předchozího softwaru nebo starší verze třetím
osobám, právo používat upgrade nebo aktualizaci softwaru zaniká.
Akvizice aktualizace nebo inovace samo o sobě neuděluje žádné právo na používání softwaru.
Právo podpory pro předchozí nebo nižší verzi softwaru zaniká s instalaci aktualizace nebo update.

8. Omezená záruka
Arturia zaručuje, že media na kterých je software dodáván, jsou bez vady materiálu a zpracování,
odpovídají běžnému používání po dobu třiceti (30) dnů od data nákupu. Musíte předložit doklad o
nákupu a datum nákupu. Jakékoliv záruky na software jsou omezeny na třicet (30) dnů od data
nákupu. Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše
uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. Všechny programy a doprovodné materiály jsou
poskytovány bez záruky. Celé riziko, pokud jde o kvalitu a výkonnost programů je na vás. Pokud
by se u programu projevily závady, přebíráte veškeré náklady na nezbytnou údržbu, opravu či
nápravu.

9. Opatření
Tato omezená záruka je neplatná, jestliže selhání softwaru je výsledkem nehody, zneužití,
modifikace nebo nesprávnou manipulací. Na vyměněný software se bude vztahovat záruka po
zbytek původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, co je delší.

10. Žádné další záruky
Výše uvedené záruky nahrazují všechny ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané, ale nikoli
výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Žádné ústní či
písemné informace nebo rady od firmy Arturia, jejich dealerů, prodejců, zástupců nebo
zaměstnanců, nevytvoří záruku nebo jakýmkoli způsobem nezvýší rozsah této omezené záruky.

11. Žádná odpovědnost za následné škody
Arturia a ani nikdo jiný zapojený do tvorby, výroby nebo dodávky tohoto výrobku nemá
odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody vyplývající z používání
nebo nemožnosti použití tohoto produktu (včetně, bez omezení, škod za ztrátu zisku, přerušení
podnikání, ztráty obchodních informací a podobně), dokonce i když Arturia již upozorňovala na
možnost vzniku takových škod. Některé státy nedovolují omezení délky předpokládané záruky
nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení či
vyloučení nemusí vztahovat na vás. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva a můžete mít
také jiná práva, která se liší stát od státu.

Distribuce: Mediaport Pro,
Hradešínská 67, Praha
Tel. 271735610
www.mediaport.cz

Tento výrobek splňuje požadavky evropské
směrnice 89/336 / EEC Tento produkt
nemusí správně pracovat pod vlivem
elektrostatického výboje; pokud se to stane,
jednoduše restartujte produkt.


