Uživatelský manuál CZ (bez jazykové korektury)
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Důležité bezpečnostní instrukce:
Tyto body je nutné dodržovat:
1
2
3
4
5
6
7
8

Přečtete si nejdříve všechny instrukce před používáním nástroje.
Nepoužívejte nástroj v blízkosti vody, např. bazénu, koupelny ap.
Při použití sluchátek nebo reproduktorů se muže hladina zvuku dostat na nebezpečnou úroveň.
Nepoužívejte nástroj když je hladina zvuku pro vás již nepříjemná. .
Nástroj by měl být umístěn tak, aby bylo umožněno správné odvětrávání.
Nástroj by měl být umístěn dále od topných těles nebo přímého ohně. Nepoužívejte nástroj na přímém slunci.
Nástroj musí být zapojen do 220V napětí jedině přes certifikovaný adaptér, schválený Moog Music.
Napaječ musí být odpojen, když se nástroj delší dobu nepoužívá nebo při bouřce.
Žádné tekutiny nebo předměty se nesmí vylít nebo spadnout na nástroj.

Najsou zde žádné části opravitelné uživatelem, veškerý servis je pouze přes kvalifikovaného servisního technika.
Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny,
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení,
doporučujeme uživatele pokusit se vyřešit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvyšte odstup mezi přístrojem a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky na
jiném obvodu, než na který je přijímač připojen. Pro pomoc se obraťte na prodejce nebo na zkušeného televizního technika.
Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto produktu, které nejsou
výslovně schváleny společností Moog Music Inc., mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele udělených FCC pro
provoz zařízení.
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Rozbalení a kontrola
Pečlivě zkontrolujte, jestli nic nechybí nebo není nic viditelně poškozeno. Doporučujeme zachovat původní
obal pro případ reklamace apod.
Seznam položek v krabici:
1
2
3
4
5
6

DFAM Synthesizer
Adapter
Manuál EN
Overlays
Patch kabely
Registrační karta

Co potřebujete:
1.
Sluchátka s ¼“ Jack nebo nástrojový kabel pro zesilovač
2.
Síťovou zásuvku

Nastavení a zapojení

Power Supply

Amplifier Or Headphones

Napájení - zapojte napaječ do 12VDC zdířky na zadní straně DFAM. Napaječ je univerzální – od 100 do 240 V.
Potom zapojte druhý konec do běžné zásuvky.
Upozornění: Ve vašem DFAM není žádný vypínač. Po připojení k napájení je jednotka zapnutá. DFAM je zcela
analogový přístroj a před použitím je třeba ho nechat několik minut na zahřát. Když byl ponechán například v
chladném autě přes noc, může trvat i delší dobu než se stabilizuje. Nepoužívejte DFAM na přímém slunci.

AUDIO VÝSTUP /
Po otočení Master VOLUME úplně dolů zapojte jeden konec kabelu nástrojů 1/4 "TS do konektoru AUDIO OUT
na zadním panelu. Druhý konec zapojte do vstupu zesilovače nebo mixu. Lze to použít i pro mono nebo stereo
sluchátka.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte TRS (symetrický) kabel pro linkový výstup, protože to způsobuje fázové posuvy a
velmi slabý signál.
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DFAM OVERVIEW
Váš nový DFAM je vysoce interaktivní, semimodulární analogový perkusní syntezátor a liší se od tradičních bicích
automatů. Jako doplněk k rodině syntezátorů Mother-32, představuje DFAM jedinečný expresivní a praktický přístup k
tvorbě perkusních vzorů.

ZVUKOVÉ ZDROJE: 2x VCO a generátor bílého šumu
MIX: 3 kanálový mix
FILTRY: filtr Low Pass a High Pass
MODULACE: 3 obálkové generátory s napěťově řízeným dozníváním
SEQUENCING: analogový sequencer (8 krokový) s měnitelným laděním a dynamikou
PROPOJOVÁNÍ: 24 propojovacích bodů (15 vstupů a 9 výstupů)
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Prozkoumejte DFAM
Zde najdete zaklady zvukové modulární syntézy a typy pro vytváření rytmů a modulačního propojování.

Tovární nastavení
Začněte podle nastavení viz obr. nahoře.

SEQUENCER – pro start zmáčněte tlačítko RUN / STOP

Nastavení ladění
Otáčejte pomalu ovladačem VCO 1 FREQUENCY doleva, až uslyšíte opakující se
hluboký basový tón (mezi 10 a 11 hodinami). Tím nastavíte ladění oscilátoru.

Poznámka: DFAM má dva oscilátory, které jsou primárními zdroji zvuku. Další zdroj
zvuku je generátor bílého šumu.

Přidání důrazu
Nyní, přidejme nějaký důraz k basovému tónu. Otočte VCO 1 EG AMOUNT na 3
hodinu. Tím přidáte obálkovou modulaci pro ladění oscilátoru 1.
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Prozkoumejte DFAM (pokračování)
Skoky ladění
Ovladač VCO DECAY přidává pohyb do ladění, to je propojeno s pozicí ovladače VCO
EG AMOUNT. Zkuste pomalu otočit ovladač VCO DECAY a poslouchat, jaký to bude
mít vliv na zvuk. Po ukončení experimentování nechte ovladač na pozici 9 hodin.

TIP: VCO EG AMOUNT je velmi důležitý ve vytváření zvuků a chování DFAM. Zde si
můžete ověřit rozdíly mezi obyčejným zvukem a tzv. „nakopnutým“ zvukem. Asi to bude
chvíli trvat, než se seznámíte s možnostmi VCO 1 EG AMOUNT. Poslouchejte změny
zvuku a jeho charakteru. Po ukončení experimentování nechte ovladač na pozici 3
hodin.

SEQUENCER VELOCITY

Otočte všechny ovladače VELOCITY na maximum, tím bude zvuk stejný.

RYTMICKÉ VARIACE

Nastavte různě těchto 8 VELOCITY ovladačů a poslouchejte vliv na hlasitost a důraz. Nastavení má také
velký vliv na rytmické variace sekvence. Až budete spokojeni s výsledkem, přejděte k dalšímu bodu.

SEQUENCING PITCH
Nyní použijme sekvencer ke změnám ladění basových not. Dejte přepínač SEQ PITCH
MOD na pozici VCO 1&2. Měli by jste slyšet jemné změny ladění v každém následujícím
kraku sekvence.

PITCH VARIACE

Mírně změňte pozice všech 8 ovladačů a poslouchejte změny. Ovladače mají velký rozsah a tím jsou velmi účinné
ve vašem experimentování.
TIP: Jestliže mají některé tóny příliš velký akcent (důraz), zkuste lehce otočit VCO 1 EG AMOUNT směrem ke
středu.
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Prozkoumejte DFAM (pokračování)
Změna WAVEFORMS (nosná zvuková vlna)
Přepněte VCO 1 WAVE na pozici SQUARE (čtverec) a poslouchejte jak se zvuk
změnil.

Přidání oscilátoru
Zmáčněte tlačítko VCO 2 LEVEL.

VYTVOŘENÍ HARMONIE
Otočte VCO 2 FREQUENCY doprava, až bude zvuk ve stejném ladění s VCO 1
FREQUENCY.

HARD SYNC
Přepněte HARD SYNC na ON.

Poslech při HARD SYNC
Nyní otočte VCO 2 FREQUENCY několikrát nahoru a dolu. Všimněte si, že ladění
Oscilatoru 2 zůstává svázané s laděním Oscilatoru 1, (když je HARD SYNC „ON“).
Poznámka: pokud bude frekvence oscilátoru 2 nižší než frekvence oscilátoru 1,
výsledkem bude slabý nebo dokonce žádný výstupní zvuk.

Volba zvuku
Nastavte VCO 2 FREQUENCY pro váš sluch na příjemný zvuk a přejděte k dalšímu kroku.
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Prozkoumejte DFAM (pokračování)
Prozkoumání FM
Lehce otočte ovladačem 1!2 FM AMOUNT na 12 hodinu a poslouchejte změny
zvuku. Zde ovlivňujete (modulujete) ladění oscilátoru 2 pomocí oscillátoru 1.
Dále zkuste experimentovat s 1!2 FM AMOUNT a VCO 2 FREQUENCY, jak se
navzájem ovlivňují. Pohybujte s oběma jednotlivě nebo současně. Takto vytvoříte
spousty nových zvuků.

Upozornění: FM je více důrazný, když je HARD SYNC na OFF.

Filtrování zvuku
Nastavte CUTOFF na 11 hodinu. Zvuk bude temnější a plošší.

FILTER MODULATION
Lehce pootočte VCF EG AMOUNT na 3 hodinu. To přidá obálkovou modulaci
pro Filter Cutoff .

FILTER ARTICULATION
VCF DECAY přidává pohyb a zabarvení zvuku. Při pomalém otáčení uslyšíte změny
artikulace v každém kroku sekvence.
TIP: Lehké přidání RESONANCE odlehčí konec zvuku a přidá množství filtru..
Až skončíte experimentování, dejte VCF DECAY na 10 hodinu.

Šum jako zdroj zvuku
Nastavte šum / EXT LEVEL na 1 hodinu. Lehké přidání šumu vytváří perkusivní
zvuky a také více přirozené náběhy.
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Prozkoumejte DFAM (pokračování)
Šum jako modulační zdroj
Nastavujte zvolna šum / VCF MOD vzhůru. Všimněte si rozdílu, když je šum
použit jako modulační zdroj nebo jako filtr. Namísto vytváření hloubky způsobuje
zkreslení nebo „lo-fi“.

Nastavení šum MOD
Nastavte šum / VCF MOD na 9 hodin.

Zkrácení VCA DECAY
Nastavte VCA DECAY na 10 hodin a poslouchejte, jak se zvuk utahuje. Důvodem je to,
že přirozené Decay části jsou rozštěpeny VCA, což je v podstatě dynamické ovládání
hlasitosti.

Prodloužení VCA DECAY
Nastavte VCA DECAY na 1 hodin a poslouchejte, jak se zvuk otevírá, protože Decay části
procházejí filtrem.

Potlačení ATTACK (naběhu)
Přepněte VCA EG na SLOW a nastavte VCA DECAY mezi 9 a 10 hodin. Náběh zvku
se bude změkčovat.
Poznámka: kratší nastavení VCA DECAY má větší vliv na zvuk, než když je VCA EG
na SLOW.

Konec experimentů !

Pamatujte: experimentování a učení vás obohatí zkušenostmi se syntezátory.
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Ovládání a funkce
VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS (VCO)
Napěťově řízené oscilátory jsou v analogovém syntezátoru primárním zdrojem zvuku. DFAM
obsahuje dva VCO.

VCO 1 FREQUENCY / VCO 2 FREQUENCY
Ovladače VCO FREQUENCY určují ladění, které je v rozsahu až 10 oktáv. Když není
použita modulace, tyto oscilátory budou přesně generovat signál přes několik oktáv, což
umožní, aby DFAM byl využit pro širokou škálu hudebních aplikací.

Na předním panelu muže být oscilator 1 a oscilátor 2 modifikován 3 způsoby:

1.
2.
3.

Pomocí tlačítek VCO FREQUENCY
Pomocí tlačítek Sequencer PITCH 1-8 (str. 22)
Pomocí tlačítek VCO EG AMOUNT (str. 16)

TIP: Doporučujeme začít s oběma VCO FREQUENCY ve střední poloze. Toto
nastavení se rovná střední poloze Sequencer PITCH 1-8.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že existuje mnoho způsobů jak ladit oscilátory, je možné je rozšiřit i nad rozsah
lidského sluchu. Pokud váš DFAM nehraje, může to být tento případ. Začněte kontrolou patchbay jako nesprávného
propojení, což je nejčastější příčinou ztlumeného zvuku. Potom vraťte oba VCO FREQUENCY do jejich středové
polohy. Pokud problém nevyřešíte, nastavte oba VCO EG AMOUNT do jejich středové polohy. Pokud problém
přetrvává, nastavte přepínač MODE SEQ PITCH na OFF. Pokud se problém stále nevyřeší, doporučujeme se vrátit k
výchozímu nastavení na stránce 8.

VCO 1 WAVE / VCO 2 WAVE
Každý oscilátor generuje 2 nosné vlny s různým zabarvením. Přepínač VCO WAVE je
určen k výběru z těchto dvou základů.
TRIANGLE
Zvuková vlna – trojúhelník je hladká a "teplá" zvuková křivka, která se skládá pouze z
lichých harmonických čísel. Její základ je velmi silný a jeho alikvóty jsou velmi slabé, což
je méně harmonicky složité než jiné průběhy. Zvuková vlna – trojúhelník je užitečná pro
vytváření organických perkusních zvuků, jako jsou toms nebo marimbas a také pro
vytváření klasických analogových bubnových zvuků.
TIP: Přidáním trochu šumu jako zdroje zvuku pomocí šum / EXT LEVEL je skvělý
způsob, jak napodobit klasické 80. perkusivní zvuky.
SQUARE (čtverec)
Square průběh poskytuje více harmonického obsahu a mnohem plnější nebo agresivnější
zvuky než trojúhelník. Základní tón je bohatý, ale poněkud dutý kvůli nedostatku
rovnoměrných harmonických. Square wave je užitečná pro vytváření hlubokých, těžkých
basových zvuků a pro přidání metalických charakteristik k vyšším FM zvukům.

TIP: Pomocí Filter CUTOFF vytvořte zvuky čtvercových vln a vytvářejte více impaktní perkusivní
zabarvení.
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INTERAKCE OSCILLATORU
Oscilátory DFAM mohou spolupracovat navzájem a vytvářet nové zajímavé zvuky.
HARD SYNC a FM jsou užitečné nástroje, které mohou být použity jednotlivě nebo současně.

HARD SYNC
Při nastavení na ON, HARD SYNC přinutí fázi oscilátoru 2, aby odpovídala - nebo aby
byla synchronizovaná - s fází oscilátoru 1. Tato nucená synchronizace způsobuje, že
průběh oscilátoru 2 má komplexnější průběh s oscilátorem 1. Toto je užitečné pro
vytváření ostrých, metalických a technických zvuků a současně zajišťuje, že ladění
oscilátoru 2 zůstane svázáno s oscilátorem 1.
TIP: Když je HARD SYNC na ON, otočte VCO 2 FREQUENCY
a poslouchejte zněny. Všimněte si, že má vliv na zabarvení
Oscilátoru 2, při zachování synchronizace s oscilátorem 1.
MASTER OSCILLATOR

POZNÁMKA: Když je přepínač HARD SYNC nastaven na ON
a frekvence oscilátoru 2 je nastavena pod frekvenci oscilátoru
1, oscilátor 2 nemusí být schopen dokončit vlnový cyklus před
resetováním tak, aby odpovídal fázi oscilátoru 1. V tomto
případě, Oscilátor 2 může mít malý nebo žádný výstup zvuku.
To platí zejména u křivky čtverců (square).

HARD SYNC’D OSCILLATOR

1!2 FM AMOUNT (FREKVENČNÍ MODULACE)
Společnou aplikací modulace je vibrato. K tomu dochází, když se používá
nízkofrekvenční oscilátor (LFO), který hladce mění ladění oscilátorů nahoru a dolů.
Pokud je frekvence tohoto LFO dostatečně zvýšená, ladění oscilátorů se pohybuje
nahoru a dolů stejně jako předtím, ale v extrémně rychlé rychlosti. Tím dochází k
vytvoření nových zvuků a dalších harmonických, které nejsou v původním signálu
přítomny.

Zvuková charakteristika
FM je závislá na ladění
oscilátoru 1 i 2. V závislosti na
nastavení je zvuk komplexní,
pružný nebo agresivní.

Otáčením 1! 2 FM AMOUNT doprava se postupně zvýší množství, kterým je kmitočet oscilátoru 2
modulován oscilátorem 1.
TIP: Pomalu otáčejte 1! 2 FM AMOUNT doprava a poslouchejte, jak to ovlivňuje zvuk. Nyní zkuste nastavit
VCO FREQUENCY a poslouchejte, jak se vzájemně vzájemně ovlivňují.
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Modulace oscilátoru
Změny ladění oscilátoru mohou pocházet z několika zdrojů, ale dva jsou okamžitě k dispozici: Sequencer PITCH 1-8
a generátor obálek VCO, který je sám přímo ovlivněn pomocí Sequencer VELOCITY 1-8.

SEQ PITCH MOD
Tento třípolohový spínač určuje, které oscilátory jsou ovládány nebo modulovány
pomocí Sequencer PITCH 1-8.
VCO 1 & 2
Tlačítka Sequencer PITCH 1-8 jsou přiřazeny k oscilátoru 1 a oscilátoru 2. To je užitečné
pro vytváření sekvencovaných basů a solových linií, kde jsou oscilátory 1 a 2 sladěny v
unisonu.
OFF
Tlačítka sekvenceru PITCH 1-8 nejsou přiřazena k oscilátoru, ale muže být použit ve spojení s výstupem PITCH
CV v poli Patchbay. To je možné použít pro vytváření nekonvenčních bicích nástrojů, např, hi-hat.

TIP: Pokud je přepínač SEQ PITCH MOD nastaven na OFF, zkuste vylepšit výstup PITCH CV na různé CV
vstupy a pokuste se používat modulační ovladače Sequencer PITCH 1-8. (Viz přednastavení na straně 33.)
VCO 2
Ovladače Sequencer PITCH 1-8 jsou přiřazeny pro frekvenci oscilátoru 2. To je užitečné při použití s FM nebo
HARD SYNC pro přidání synchronního pohybu k statickému zvuku.

VCO DECAY
DFAM je vybaven generátorem obálek (EG) určeným pro modulaci ladění jeho
oscilátorů. Čas DECAY tohoto EG je nastaven pomocí VCO DECAY.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou oladače VCO EG AMOUNT ve střední
poloze, nedojde k žádné modulaci a VCO DECAY nebude mít žádnou funkci. Toto
nastavení může být velmi užitečné pro vytváření sekvencovaných linií basů.
7 HODIN (MINIMUM)
Čas DECAY je téměř okamžitý a jeho účinek na ladění oscilátorů je rychlý a elegantní. Přidává ostrý nástup zvuku.
9 - 10 HODIN
Toto nastavení je užitečné pro vytvoření akcentu zvuku, ke kterému dochází při použití paličky. Když se tento
ovladač přiblíží k značce 10 hodin, stane se zvuk důraznější nebo až gumový.
12 HODIN A VÍCE
Tato nastavení jsou užitečná při spárování s pomalejšími sekvencemi pro vytváření prostorových zvuků, které
se časem pomalu rozkládají.
POZNÁMKA: Ovladače VELOCITY 1-8 jsou spojeny se vstupem Velocity generátorů obálek a poskytují
dynamické obměny jak amplitudy, tak doby rozpadu generátoru obálek VCO.
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VCO 1 EG AMOUNT / VCO 2 EG AMOUNT
Tato dvojice ovladačů určuje, jak velký vliv má generátor obálek VCO na ladění
oscilátoru 1 a oscilátoru 2. Všechny oladače AMOUNT jsou bipolární, což znamená, že
mají kladné (+) i záporné (-) modulační hodnoty.
Středová pozice
Není aplikována žádná obálka na ladění oscilátoru a jeho frekvence zůstává
stabilní.
(+) AMOUNT
Jakmile je VCO EG AMOUNT otočen vpravo od středu, použije se více modulace
obálkou pro ladění oscilátoru. Výsledkem jsou větší skoky nebo špičky při každém
přehrávání, což vytváří zvuky, které mohou být vnímány jako tvrdší, agresivní nebo
přehnané.
POZNÁMKA: VCO DECAY určuje, jak rychle skok nebo špička v ladění klesne zpět
k původní notě.
(-) AMOUNT
Jakmile je VCO EG AMOUNT otočen doleva od středu, záporná modulace obálky se použije na ladění oscilátoru. To
má za následek poklesy nebo velké klesání v ladění při každém přehrávání noty, což vytváří zvuky, které mohou být
vnímány jako zvuky pro video hry.
POZNÁMKA: VCO DECAY určí, jak rychle se pokles vrátí zpět k původnímu ladění.
TIP: Použití nižších hodnot VCO EG AMOUNT bude mít za následek přirozenější bicí zvuky, zatímco větší
hodnoty budou mít za následek větší přehánění a extrémní zvuky.

MIXER
DFAM má také mix a ovladač úrovně pro vestavěný generátor bílého šumu, který je vhodný pro vytváření bubnů
a hi-hat a také pro přidání hloubky a náběhu pro perkusní zvuky.
POZNÁMKA: DFAM je plně analogový přístroj. Změna úrovně v sekci Mixer bude mít vliv na celkový zvuk. Nižší
úrovně vedou k většímu prostoru a dynamice, zatímco vyšší úrovně způsobí agresivnější a ostrý zvuk.

VCO 1 LEVEL
Zde nastavte úroveň oscilátoru 1.
Poznámka: Průběh Square Wave bude vnímán jako hlasitější než trojúhelníková vlna. To
je způsobeno rozdíly v obsahu harmonických a je to zcela normální.
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MIXER (pokračování)
šum / EXT LEVEL
Toto tlačítko slouží k nastavení úrovně generátoru bílého šumu. Jeho hodnota může
být také řízena prostřednictvím vstupu šum LEVEL CV (VCA) na patch panelu.
Externí zvukový signál lze použít místo generátoru bílého šumu připojením do vstupního
konektoru EXT AUDIO na patch panelu DFAM. Úroveň externího zvukového signálu
muže být pomocí tohoto ovladače snížena.
POZNÁMKA: Vstupní zdířka EXT AUDIO je 3,5 mm, tzn. že TS vstup nebude pracovat
se standardním kabelem 1/8 "TRS. Protože jde o vstup určený pro úrovně signálu Eurorack, použije se na něj
externí zdroj zvuku a vstup by měl být 10V (+/-). Signály, které jsou nižší než tento (například MP3 přehrávač), je
třeba zesílit před vstupem do EXT AUDIO na správnou úroveň.

VCO 2 LEVEL
Zde nastavte úroveň oscilátoru 2.
Poznámka: Průběh Square Wave bude vnímán jako hlasitější než trojúhelníková vlna. To je
způsobeno rozdíly v obsahu harmonických a je to zcela normální.

VOLTAGE CONTROLLED FILTER (VCF)
Váš DFAM je vybaven filtrem s regulovaným napětím, který lze použít buď v režimu Low pass nebo High pass.
Účelem tohoto filtru je dynamicky tvarovat zvuk zvukového signálu a selektivně odstranit obsah harmonických nad
nebo pod manuálně zvolenou frekvencí cutoff filtru.

VCF
Tento přepínač slouží k určení, zda je filtr v režimu Low pass nebo High
pass.
LP (LOW PASS)
V tomto režimu je harmonický obsah nad frekvencí Cutoff filtru zeslabován, což
umožňuje pouze dolní frekvence. Tento režim je ideální pro vytváření tlustých,
tmavých nebo přirozených zvuků.
HP (HIGH PASS)
V tomto režimu je harmonický obsah pod úrovní frekvence odfiltrovaného filtru zeslabován, což umožňuje
pouze vyšší frekvence. Tento režim je ideální pro vytváření jasných a tenkých zvuků.
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VOLTAGE CONTROLLED FILTER (VCF) (pokračování)
CUTOFF
CUTOFF určuje frekvenci, při které filtr zeslabuje (redukuje) v režimu Low Pass
nebo High Pass.
POZNÁMKA: 4-pólový Ladder Filter poskytuje 24 dB útlumu na oktávu, to
začíná na bodu startu CUTOFF.
LOW PASS MODE
Při otočení filtru CUTOFF doprava se otevře horní konec filtru, což vede k jasnějšímu
a více artikulačnímu zvuku při zachování spodních frekvenčních harmonických. Když je CUTOFF otočen doleva, filtr
se zavře, což způsobí silnější nebo tmavší zvuk.
HIGH PASS MODE
Při otočení filtru CUTOFF doprava jsou odstraněny nízkofrekvenční harmonické, což vytváří jasný a více řezný
zvuk. Jakmile je CUTOFF otočen doleva nízké frekvence mohou procházet, přičemž se zachová jasné horní
spektrum zvuku.
UPOZORNĚNÍ: CUTOFF lze nastavit ručně z 20 Hz na 20 kHz - přibližně stejný rozsah jako má lidské slucho.
Některá nastavení filtrů a modulace mohou způsobit, že DFAM nevydává zvuk. Pokud si myslíte, že je trozsah za 20
kHz, nastavte CUTOFF a VCF EG AMOUNT do středové polohy. Pokud se problém nevyřeší, zkuste nastavit
přepínač VCF na LP. Pokud se problém stále nevyřeší, doporučujeme vrátit se k výchozímu nastavení na stránce 8.

RESONANCE
RESONANCE určuje, kolik signálu je směrováno z výstupu filtru zpět na jeho vstup. Když
je ovladač RESONANCE otočen vpravo, vytvoří se špičková nebo harmonická zesílení
na frekvenci Cutoff filtru a hluboké frekvence mohou být tlumeny.

TIP: Nastavení rezonance nad 3 hodiny v režimu LOW PASS způsobí, že se filtr
samovolně osciluje, čímž vznikne sinusová vlna, která může být použita jako dodatečný
zdroj zvuku. (Viz přednastavený filtr jako oscilátor na straně 35.)

POZNÁMKA: V režimu HIGH PASS
nemá RESONANCE stejné měřítko jako v
režimu LOW PASS. Pokud je
RESONANCE nastavena na maximální
polohu, samočinné oscilace začnou při
nastavením Filter CUTOFF na přibližně
1kHz. To je normální.

CUTOFF
FREQUENCY
RESONANCE

BOOST
CUT

18

VOLTAGE CONTROLLED FILTER (VCF) (pokračování)
VCF DECAY
Generátor obálek VCF je určen pro modulaci mezní frekvence filtru (CUTOFF). Doba
rozpadu (DECAY) tohoto EG je nastavena pomocí VCF DECAY. Tuto hodnotu mohou
ovlivnit také ovladače Sequencer VELOCITY 1-8. Tyto úrovně citlivosti jsou napojeny na
vstupy Velocity obvodových generátorů a poskytují dodatečný zdroj řízení napětí jak pro
čas amplitudy, tak pro čas rozpadu (DEACY) VCF EG.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je VCF EG AMOUNT ve středové poloze, nedojde k
žádné modulaci filtru a VCF DECAY nebude mít žádnou funkci.
7 HODIN (MINIMUM)
DEACY je téměř okamžitý a jeho vliv na filtr je minimální. To je dobré pro přidání jemného klepnutí nebo kliknutí
začátek zvuku.
10 HODIN
Toto nastavení je užitečné pro vytvoření praskavých nebo trhavých zvuků pro náběh tónu.
12 HODIN
Toto nastavení vytváří přirozenější vyvážení filtru a vytváří přirozený DECAY pro např. bicí zvuky.
Za 12 HODIN
Tato nastavení způsobí, že filtr zůstane otevřený po delší dobu a je ideální pro vytváření agresivních nebo dlouhých
zvuků.
TIP: Otáčením RESONANCE doprava zvětšíte jakoukoliv modulaci CUTOFF. Tím přidává pohyb nebo
„krákavý“ zvuk.
POZNÁMKA: Doby rozpadu (DECAY) VCF se pohybují od 10 ms do 10 sekund. Kolik z tohoto efektu lze
uslyšíte, závisí na nastavení VCF EG AMOUNT.

VCF EG AMOUNT
Tento ovladač určuje, jak velký vliv má generátor obálek VCF na frekvenci CUTOFF.
Všechny ovladače AMOUNT na DFAM jsou bipolární, což znamená, že mají kladné (+) i
záporné (-) hodnoty.
CENTER POSITION
Není aplikována ží´ádna obálka na CUTOFF.
(+) AMOUNT
Jakmile je VCF EG AMOUNT otočen vpravo od středu, na CUTOFF je použito více
modulace z obálky. To způsobí, že CUTOFF frekvence se zvýší bez ohledu na nastavení přepínače VCF.
Pozitivní nastavení VCF EG AMOUNT má za následek větší skoky nebo špičky v barvě zvuku při každém
přehrávání, což vytváří zvuky, které mohou být vnímány jako více artikulační, dynamické nebo agresivní.
POZNÁMKA: VCF DECAY určuje, jak rychle se změna ve zvuku vrátí k původní hodnotě v průběhu času.
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VCF EG AMOUNT (pokračování)
(-) AMOUNT
Když se VCF EG AMOUNT otočí vlevo od středu, použije se záporná modulace obálky na frekvenci CUTOFF. To
způsobí snížení frekvence CUTOFF bez ohledu na nastavení přepínače VCF.

Negativní nastavení parametrů VCF EG AMOUNT má za následek poklesy nebo i velké poklesy frekvence filtru
při každém přehrávání, což vytváří zvuky, které mohou být vnímány jako bujné nebo vhodné pro video hry.

POZNÁMKA: VCF DECAY určuje, jak rychle se změna ve zvuku vrátí k původní hodnotě v průběhu času.

šum / VCF MOD
Frekvence Cutoff může být modulována pomocí generátoru šumu, což vede k
špinavým, zkresleným nebo lo-fi zvukům. To je také vohodné pro přidání sykotu např.
ke zvukům činelů. Otáčením šum / VCF MOD napravo určuje, kolik frekvence Cutoff je
modulováno generátorem šumu.

Při zapojení do vstupního konektoru VCF MOD na patch panelu může jakýkoli řídicí
signál modulovat frekvenci Cutoff. Toto propojení využije šum jako zdroj modulace a
způsobí, že šum / VCF MOD nyní určí, kolik frekvence CUTOFF filtru je modulováno
novým signálem, který byl zapojen do vstupního konektoru VCF MOD.
TIP: Zkuste spojit výstup z VCO 2 do vstupu VCF MOD. Pokud je šum / VCF MOD nastaven na maximum,
poslouchejte, jak ladění oscilátoru 2 ovlivňuje zvuk filtru. (Viz přednastavené FM Toys na straně 34.)

VOLTAGE CONTROLLED AMPLIFIER (VCA)
VCA ovládá hlasitost vašeho DFAM. Výstupní úroveň je určena generátorem obálek VCA a hodnotami
nastavenými na Sequencer VELOCITY 1-8. Kromě doby DECAY, generátor VCA obálek nabízí také dvě
volitelné rychlosti pro Attack.

VCA EG
Tento přepínač slouží k určení doby náběhu Attack.
FAST
V této pozici je doba Attack VCA EG nastavena na 1 ms. Toto nastavení je ideální pro
vytváření rychlých a artikulovaných zvuků s okamžitou odezvou a dynamikou, jako jsou
zvuky kopáku nebo Hi-hat.

POZNÁMKA: 1 ms je stejný čas, který využívají generátory obálek VCO a VCF.
SLOW
V této pozici je doba Attack VCA EG nastavena na 100ms. Toto nastavení je vhodné pro vytváření zvuků s
pomalejším náběhem, jako jsou měkké paličky, štětky pro rytmičák nebo zvuky gongu.
TIP: Při použití sekvenčních basových zvuků může nastavení SLOW VCA jemně napodobit efekt Glide. (Viz
přednastavené basy na straně 34.)
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VCA DECAY
Třetí a poslední generátor obálek ve vašem DFAMu je určen pro modulaci výstupu VCA.
Doba DECAY tohoto EG se nastavuje pomocí VCA DECAY. Tuto hodnotu mohou ovlivnit
také ovladače Sequencer VELOCITY 1-8. Tyto úrovně jsou napojeny na vstupy Velocity
generátorů obálek a poskytují dodatečný zdroj řídícího napětí pro amplitudy a DECAY VCA
EG.

7 HODIN (MINIMUM)
Čas DECAY je téměř okamžitý. Toto nastavení je ideální pro vytváření krátkých zvuků s ostrými náběhy, jako jsou
například zavřené hajtky.
9 HODIN
Zvuk je nyní trochu delší. Toto nastavení je vhodné pro vytváření krátkých úderů, úderů a klapek, kde je
vyžadujeme krátký úsek vlastního zvuku.
10 HODIN
Toto nastavení umožňuje, aby bylo slyšet větší množství zvuku, zatímco zvuk stále zůstává perkusivní. Je ideální
pro krátké, ale těžké a laděné bicí zvuky.
11 HODIN
Zvuky mohou zvonit a rezonovat. "Nota" perkusivního zvuku je nyní delší a mnohem snazší slyšet, zatímco úder
zvuku je stále výrazný. Toto nastavení se používá při rychlejším nastavení tempa.

12 HODIN
Zvuky jsou nyní schopny znít po dlouhou dobu a mužete slyšet více hudebních rezonancí. Toto nastavení je
vhodné zejména při vytváření drums zvuků, které mají současně nízké i vysoké frekvence.
Za 12 HODIN
Nastavení nad 12 hodin vytváří velmi zajímavé zvuky s dynamikou a nejrůznější artikulací.
TIP: Zapojte výstup PITCH CV do vstupu VCA DECAY a zkuzte experimentovat s ovladači Sequencer PITCH 1-8.
(Viz přednastavení na straně 33.)

VOLUME
Pomocí VOLUME nastavte pohodlnou úroveň poslechu sluchátek nebo nastavte
konečnou úroveň výstupu vašeho DFAM.

21

ANALOG 8-STEP SEQUENCER
DFAM obsahuje analogový 8-krokový sekvencer se dvěma řadami ovladačů. Jedna je pro PITCH (ladění); druhá je
pro VELOCITY (citlivost). Společně vytvářejí dynamické a expresivní rytmické perkusní zvuky.

Ovládání
Každá sekvence (1-8) má PITCH, VELOCITY a LED indikující aktuálně aktivní krok.
POZNÁMKA: Chcete-li ovlivnit ladění oscilátorů, musí být přepínač SEQ PITCH MOD nastaven na
VCO 1 a 2 nebo VCO 2.

PITCH
Hodnoty PITCH nastavené vpravo od středu se přidávají k hodnotě VCO FREQUENCY a zvyšuje se ladění pouze
pro tento krok. Hodnoty vlevo od středové polohy budou odečteny od VCO FREQUENCY, čímž se sníží ladění pro
tento krok.
POZNÁMKA: PITCH 1-8 mají zhruba 10-oktávový rozsah (+/- 5 V). Toto napětí je také k dispozici na výstupu
PITCH CV na DFAM patchbay.

VELOCITY
Hodnoty zadané pomocí VELOCITY 1-8 určují úroveň citlivosti dynamiky každého kroku během přehrávání.
Hodnota Velocity je připojena ke vstupu Velocity a nastavuje amplitudu všech tří generátorů obálek: VCO EG, VCF
EG a VCA EG. Nízké nastavení Velocity vytvoří tišší a méně nápadné zvuky, zatímco vyšší nastavení vytvoří
mnohem hlasitější a tvrdší zvuk. Pokud jsou ovladače VELOCITY 1-8 otočeny na jejich minimální polohu, DFAM
nebude vydávat žádný zvuk.

TIP: Vyzkoušejte různé hodnoty mezi kroky v libovolné sekvenci pro více realistické chování. Sekvenční kroky s
vyššími hodnotami Velocity mohou způsobit, že generátory obálek budou mít poněkud delší časy DECAY. Nižší
hodnoty Velocity nemusí být slyšitelné.
POZNÁMKA: Celý rozsah každého ovladače je od 0 V do 5 V. Toto napětí je také k dispozici na výstupu
VELOCITY na patchbay DFAM.

RUN / STOP
Stisknutí tlačítka RUN / STOP sekvencer zahájí přehrávání od aktuálního kroku
(označeného červenou LED) a současného tempa. Pokud sekvencer již běží,
stisknutím tlačítka RUN / STOP zastavíte přehrávání sekvence.

POZNÁMKA: Červená LED u tlačítka RUN / STOP indikuje, zda sekvence běží
(svítí) nebo je zastaven (nesvítí).
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ANALOG 8-STEP SEQUENCER (pokračování)
TEMPO
TEMPO nastavuje rychlost přehrávání Sequenceru, které se plynule mění od 0,7 Hz
do 700 Hz. Za předpokladu, že každý krok představuje šestnáctinovou notu, může být
tempo nastaveno z přibližně 10 BPM na přibližně 10 000 BPM.
TIP: Vyzkoušejte propojení z výstupu PITCH CV nebo VELOCITY CV do vstupu TEMPO
CV. Sequencer PITCH 1-8 nebo Sequencer VELOCITY 1-8 nyní určují délku každého
kroku v sekvenci. Buďte trpěliví, tohle může být složité! (Viz přednastavený čas Swing
na straně 36.)

ADVANCE
Při zastavení přehrávání sekvence se stisknutím tlačítka ADVANCE manuálně
přepne na další krok sekvence, aniž by se spustila předávaná nota.

POZNÁMKA: ke vstupu ADV / CLOCK na patchbay DFAM lze připojit externí zdroj
hodin. Tento vstup lze také použít k posunutí Sequenceru do dalšího kroku, což
umožňuje vytvářet různé časování a rytmické vzory pomocí externího zdroje hodin, jako
je např. Mother-32.

TRIGGER
Stisknutím tlačítka TRIGGER spustíte aktuální krok Sekvenceru (indikovaného LED)
bez přechodu na další krok (při zastaveném přehrávání). Díky tomu je snadné doplnit
nastavení konkrétního kroku tak, že je během úprav upravujete tolikrát, kolik je třeba.
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PATCHBAY
PATCHBAY
Patchbay DFAM je vybaven 24 konektory - body (3,5 mm), které rozšířují
možnosti syntézy a modulárního propojení. K dispozici je 15 vstupů LABELED ve
standardním textu a 9 výstupů označených písmenem REVERSE.
Patchbay je navržen pouze pro 3,5mm patch kabely. Je dodáváno pět balení.
Pokud budete potřebovat více, 6 "a 12" Moog kabelů, jsou k dispozici u
autorizovaných dealerů společnosti Moog nebo distributora firmy Mediaport
Pro.

UPOZORNĚNÍ: Je vhodné rozdělit výstupní signál pomocí kabelu "Mult", TS na
duální TS "Y" nebo pomocí kabelů se stohovatelnými zástrčkami. Připojte pouze
jeden výstupní signál k vstupu CV, abyste zabránili sčítání napětí.
DOSTUPNÉ VSTUPY
TRIGGER, VCA CV, VELOCITY, VCA DECAY, EXT AUDIO, VCF DECAY,
šum LEVEL, VCO DECAY, VCF MOD, VCO 1 CV, 1!2 FM AMT,
VCO 2 CV, TEMPO, RUN / STOP, ADV / CLOCK.
DOSTUPNÉ VÝSTUPY
VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, TRIGGER, VELOCITY, PITCH.

TRIGGER (VSTUP)
Tento vstup spustí všechny tři generátory obálek DFAM na aktuálně zvolené úrovni
Velocity sekvence, bez pokračování v dalším kroku. To je vhodné při připojení k
externím sekvencerům.

VSTUP
0 až+5V Pulse nebo Gate signal (+10V tolerance)
POZNÁMKA: Vstup TRIGGER je normálně (nebo pevně zapojený) do signálu Sequencer Clock a poté směrován
na obálky a výstup TRIGGER.

VCA CV (VCA řídící napětí VSTUP)
Tento vstup umožňuje, aby bylo na výstupu VCA použito řídící napětí, které
poskytuje další prostředky pro změnu nebo modulaci celkové hlasitosti nebo
zabarvení zvuku.

VSTUP
0 to +8V řídící napětí
POZNÁMKA: Tento vstup je součtem interního řídicího signálu VCA EG, který může
způsobit, že některé propojení "spojí" VCA. To může nebo nemusí být žádoucí.
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PATCHBAY (pokračování)
VCA (AUDIO VÝSTUP)
Toto je hlavní zvukový výstup interního VCA nastavené pomocí VOLUME.

VÝSTUP
-5V to +5V audio signal na typických úrovních Eurorack

VELOCITY (ŘÍDICÍ NAPĚTÍ VSTUP)
Tento vstup řídí maximální amplitudu generátorů obálek a je jedním z klíčů pro
dynamický a expresivní zvuk DFAM.
VSTUP
0V to +5V řídící napět
POZNÁMKA: Vstup VELOCITY je normálně (nebo pevně zapojený) na
Sequencer VELOCITY 1-8.

VCA DECAY (ŘÍDICÍ NAPĚTÍ VSTUP)
Tento vstup určuje čas DACAY VCA EG a je vhodný pro přidání variací pro perkuse,
jako jsou hi-hat.

VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Vstup VCA DECAY je sčítán s VCA DECAY. Nastavení VCA DECAY do
jeho střední polohy nabízí nejširší rozsah hodnot externího CV signálu.

VCA EG (ŘÍDICÍ NAPĚTÍ VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje kopii řídicího napětí, které se používá pro interní modulaci VCA.

VÝSTUP
0V to +8V řídící napětí
POZNÁMKA: Výstupní napětí VCA EG se nastavuje pomocí Sequencer VELOCITY
1-8, VCA DECAY a přepínače VCA EG SLOW / FAST.

EXT AUDIO (EXTERNÍ AUDIO VSTUP)
Připojení externího zdroje zvuku do tohoto konektoru odstraní generátor šumu ze
signálové cesty a nahradí ho externím zvukovým signálem. Hlasitost tohoto signálu je pak
řízena přes šum / EXT LEVEL v mixeru DFAM.

VSTUP
10V audio signal
POZNÁMKA: Protože se jedná o vstup s jednotným zesílením, který je určen pro typické úrovně signálu Eurorack,
musí být externí zdroj zvuku použitý pro tento vstup 10V (peak to peak). Signály, které jsou nižší (například MP3
přehrávač), je třeba zesílit před vstupem do konektoru EXT AUDIO na správnou úroveň.
25

PATCHBAY

(pokračování)

VCF DECAY (ŘÍDICÍ NAPĚTÍ VSTUP)
Tento vstup určuje čas DECAY VCF EG a je vhodný pro vytváření různých variací pro
složitější zvuky.

VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Vstup VCF DECAY je sčítán s VCF DECAY. Nastavením VCF DECAY
do jeho střední polohy bude nabízen nejširší rozsah hodnot externího CV signálu.

VCF EG (ŘÍDICÍ NAPĚTÍ VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje kopii řídícího napětí používaného pro interní modulaci
VCF.

VÝSTUP
0V až +8V řídící napětí
UPOZORNĚNÍ: Výstupní napětí VCF EG je ovládáno z Sequencer VELOCITY 1-8 a
VCF DECAY.

šum LEVEL (řídící napětí VSTUP)
Tento vstup modifikuje hodnotu šum / EXT LEVEL v sekci Mixér bez ohledu na to, zda
ovládá úroveň šumu nebo úroveň externího zvukového signálu připojeného
prostřednictvím vstupního konektoru EXT AUDIO.

VSTUP
0 to +8V řídící napětí
POZNÁMKA: Napětí aplikované na vstup NOISE LEVEL se přidává do polohy Noise /
EXT LEVEL v sekci mixer. Je možné snížit NOISE Level VCA, který může nebo nemusí
být žádoucí.

VCO DECAY (řídící napětí VSTUP)
Tento vstup určuje čas rozpadu (DECAY) VCO EG a je vhodný pro přidání laděné
dynamiky pro různě laděné zvuky.

VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Vstup VCO DECAY je sčítán s VCO DECAY. Nastavení VCO DECAY do
jeho střední polohy nabídne nejširší rozsah hodnot z externího CV signálu.
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PATCHBAY (pokračování)
VCO EG (řídící napětí VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje kopii řídícího napětí používaného pro interní modulaci
VCO.
VÝSTUP
0V to +8V řídící napětí
POZNÁMKA: Výstupní napětí VCO EG je ovládáno pomocí Sequencer VELOCITY 1-8 a
VCO DECAY.

VCF MOD (VCF MODULATION řídící napětí VSTUP)
Zapojení řídící napětí do této zdířky nahrazuje generátor šumu jako pevný modulační zdroj
pro VCF. Maximální množství modulace aplikované na filtr bude stále řízeno přepínačem
NOISE / VCF MOD.

VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Vstup VCF MOD je jediným prostředkem pro přímou aplikaci řídící
napětí na frekvenci CUTOFF filtru. Pro úplné řízení CV přes filtr zkontrolujte, zda je ovladač NOISE / VCF
MOD nastaven na maximální polohu.

VCO 1 CV (řídící napětí VSTUP)
Tento vstup zajišťuje řízení 1V / oktávu pro ladění oscilátoru 1. Sčítá se s VCO 1
FREQUENCY, VCO 1 EG AMOUNT a s Sequencer PITCH 1-8 (pokud je přepínač
MODULA SEQ PITCH nastaven na VCO 1 a 2).
VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Pro přesné řízení 1V / oktávu pro oscilátor 1, nastavte VCO 1 FREQUENCY a VCO 1 EG AMOUNT
do jejich středních poloh a zajistěte, aby byl přepínač SEQ PITCH MOD nastaven na OFF nebo VCO2.

VCO 1 (SIGNAL VÝSTUP)
Jedná se o přímý výstup oscilátoru 1. Může být použit jako zdroj zvuku nebo jako zdroj
modulace.
VÝSTUP
-5V to + 5V (10V peak to peak)
POZNÁMKA: Výstup VCO 1 je ovlivněn ovladačem VCO 1 FREQUENCY, přepínačem
VCO 1 WAVE, ovladačem VCO 1 EG AMOUNT a jednotlivými ovladači Sequencer PITCH
1-8 (pokud je přepínač MODULA SEQ PITCH nastaven na VCO 1 a 2) .
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PATCHBAY OVERVIEW (pokračování)
1!2 FM AMT (VCO 1 - VCO 2 frekvenční modulace VSTUP)
Tento vstup modifikuje hodnotu 1!2 FM AMOUNT a určuje množství modulace (lineární
FM), které je aplikováno na oscilátor 2 oscilátorem 1.
VSTUP
0V to +8V řídící napětí
POZNÁMKA: Napětí aplikované na vstup FM 1/2 FM AMT se sčítají s polohou ručního
ovladače 1! 2 FM AMT.

VCO 2 CV (VCO 2 řídící napětí VSTUP)
Tento vstup zajišťuje řízení 1V / oktávu oscilátoru 2. Sčítá se s nastavením ovladačů VCO
2 FREQUENCY, VCO 2 EG AMOUNT a s Sequencer PITCH 1-8 (pokud je přepínač
MODULA SEQ PITCH nastaven na VCO 1 a 2 nebo VCO 2).

VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Pro přesné řízení 1V / oktávu na oscilátoru 2 nastavte VCO 2 FREQUENCY a VCO 2 EG
AMOUNT do jejich středních poloh a zajistěte, aby byl přepínač SEQ PITCH MOD nastaven na OFF.

VCO 2 (VÝSTUP)
Jedná se o přímý výstup oscilátoru 2. Může být použit jako zdroj zvuku nebo jako zdroj
modulace.
VÝSTUP
-5V to +5V (10V peak to peak)
POZNÁMKA: Výstup VCO 2 je ovlivněn ovladačem VCO 2 FREQUENCY, přepínačem
VCO 2 WAVE, VCO 2 EG AMOUNT a jednotlivými Sequencer PITCH 1-8 (je-li přepínač
SEQ PITCH MOD nastaven na VCO 1 a 2 nebo do VCO 2).

TEMPO (CLOCK VCO řídící napětí VSTUP)
Tento vstup poskytuje řízení 1V / oktávu nad frekvencí sekvenčních hodin VCO. To
umožňuje, aby byla rychlost hodin (Tempo) ovládána externím zdrojem až do rozsahu
slyšitelných zvukových frekvencí.
VSTUP
-5V to +5V řídící napětí
POZNÁMKA: Napětí aplikované na vstup TEMPO se sčítá s polohou ovladače TEMPO.

28

PATCHBAY OVERVIEW (pokračování)
RUN / STOP (GATE VSTUP)
Tento vstup umožňuje externímu napětí spouštět a zastavovat sekvencer DFAM. Když je
na tomto vstupu použit signál + 5V, sequencer bude přehrávat od svého aktuálního
umístění patternu po dobu trvání napětí. Když je na tento vstup použit signál 0V,
sekvencer se zastaví na aktuálním místě patternu.
VSTUP
0V to +5V Gate (+10V tolerant)
POZNÁMKA: Použitý externí signál hodin bude aplikován stejným způsobem opakovaně stisknutím tlačítka
RUN / STOP, ale interní hodiny NEJSOU synchronizovány.

ADV / CLOCK (SEQUENCER STEP ADVANCE / CLOCK VSTUP)
Tento vstup umožňuje synchronizaci DFAM s externím zdrojem hodin, například s jiným
zařízením DFAM nebo MOTHER-32. Když je detekován nastupující signál hodin, pattern
sequenceru je posunut o jeden krok. V tomto režimu je ovladač TEMPO ignorován.

VSTUP
0V to +5V Clock Signal (+10V tolerance)
POZNÁMKA: Pomalu se měnící signály mohou být ignorovány. Příkladem toho by byl Accent přiřazený k
výstupnímu konektoru Mother-32.

TRIGGER (VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje impuls odvozený od hodin sekvenceru, který lze použít jako zdroj
hodin pro synchronizaci s jinými přístroji nebo jako signál Trigger. Pokaždé, když se
pomocí sekvenceru přehraje nová nota, je generován signál + 5V Trigger jak pro
generátory obálek DFAM, tak pro výstupní zdířku TRIGGER.

VÝSTUP
0V to +5V pulse (přibližně 1ms na šířku pulzu)

VELOCITY (řídící napětí VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje napětí, které se mění podle nastavení VELOCITY aktuálně
vybraného kroku Sekvencer.

VÝSTUP
0V to +5V řídící napětí

PITCH (řídící napětí VÝSTUP)
Tento výstup poskytuje napětí, které se mění podle nastavení Pitch aktuálně
vybraného kroku Sequencer.
VÝSTUP
-5V to +5V řídící napětí
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SYNCHRONIZACE VÍCE JEDNOTEK DFAMS
Chcete-li synchronizovat více jednotek
DFAM dohromady, jednoduše spojte výstup
TRIGGER na patch panelu primární
jednotky do vstupu ADV / CLOCK na
sekundární jednotce.

PRVNÍ DFAM

DRUHÝ DFAM

Nejprve stiskněte tlačítko RUN / STOP na sekundární jednotce. Tím se zajistí, že bude
připravena přehrávat, jakmile začne přijímat signál hodin z primární jednotky.

SECONDARY UNIT

Stiskněte tlačítko RUN / STOP na primární jednotce. Obě jednotky by nyní měly být
synchronizovány.

PRIMARY UNIT
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SYNCHRONIZACE S MOTHER-32
Chcete-li Synchronizovat DFAM s
Mother-32, jednoduše spojte výstupní
konektoru ASSIGN na Mother-32 do
vstupu ADV / CLOCK na
DFAM.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Budete
muset zajistit, aby výstup Mother-32
Assignable byl nastaven na přenos
hodin. Další informace o výstupu
Mother-32 naleznete na stránkách 44,
49 a 50 v uživatelské příručce Mother32.

MOTHER-32

DFAM

Stiskněte tlačítko RUN / STOP na DFAM. To zajistí, že je připraveno přehrávat, když
začne přijímat signál hodiny z Mother-32.

DFAM

Stiskněte tlačítko RUN / STOP na Mother-32. Obě jednotky by nyní měly být
synchronizovány.
TIP: Mother-32 může vysílat různé dělení hodin v závislosti na vnitřních nastaveních.
Experimentování s těmito různými hodinami umožňuje DFAMu synchronizovat se s
Mother-32, ale se závislostí na hlavním tempu.

MOTHER-32
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DFAM A EURORACK MODUL
Váš DFAM může být instalován do systému Eurorack jako modul 60HP. Před tím je důležité poznamenat, že DFAM
potřebuje maximálně 230 mA a napájení + 12 V. Nepoužívá napájení -12V vůbec.
Ujistěte se, že máte správné napětí (+ 12V) a proud ve vašem systému pro napájení DFAM. Budete potřebovat
vědět součet systému napájení + 12VDC a současného příkonu ze všech modulů v systému dohromady. Součet
všech proudových příkonů při + 12VDC nikdy nesmí překročit jmenovitý výkon. Je dobré mít rezervu !

Moog nenese žádnou odpovědnost za nesprávně nainstalované moduly.

TO INSTALL THE DFAM IN A EURORACK SYSTEM
1. Odpojte externí napájení přístroje.
2. Odstraňte osm černých šroubů M3 na předním panelu a nestraďte je.
3. Zvedněte panel pomalu ze spodu, abyste viděli oba kabely ke přednímu panelu.

4. Odpojte dva kabely od předního panelu. Modul je nyní bez krytu.
+12V

5. Podívejte se na zadní stranu modulu DFAM.
Na zadní straně desky plošných spojů je 10kolíkový zásuvný modul, který má 10-pinový
kabel Eurorack Power Ribbon.

10

GND

PIN 1 STRIPE

-12V(N/C)

1

P3

1

6. Připojte pin-1 (-12V) kabel napájecího pásu
k pinovému konektoru DFAM Eurorack. Tmavý
vodič (typicky červený) na kabelu s páskem
označuje stranu PIN-1 (-12V) kabelu.

7. Po připojení napájení může být DFAM instalován do kolejnic systému Eurorack osmi černými šroub
8. Po dokončení instalace můžete systém Eurorack zapnout.
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PRESETY (přednastavení)
DFAM je 100% analogové zařízení a v důsledku toho má každá jednotka jemné zvukové rozdíly díky tolerancím
komponent, které ji činí jedinečným. To znamená, že dvě různé jednotky nastavené stejným způsobem mohou znít
trochu jinak. To je normální.
POZNÁMKA: Další předvolby a prázdné listy lze stáhnout na adrese www.moogmusic.com,
nebo je objednejte u: info@mediaport.cz

MUSIC BOX





PITCH 1-8 určují ladění VCO 1
Malé změny ladění sekvence budou mít velký vliv na tonalitu
Zkuste otáčet VCO 2 FREQUENCY a poslouchat, jak ovlivňuje zvuk

QUICK HATS



Experimentujte s Sequencer VELOCITY 1-8
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FM TOYS





VCO 2 moduluje filtr Cutoff
Zkuste přizpůsobit VCO 2 FREQUENCY
Poslouchejte rozdíl mezi VCF v LP a HP režimu

SEQUENCED BASS





Pomocí VCO FREQUENCY zajistěte přesné ladění VCO 1 a VCO 2
Drobné úpravy Sequencer PITCH 1-8 přidávají pohyb k vašim basům
Zkoušejte filtr CUTOFF podle chuti
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KICK / SNARE / FM OSC 2





PITCH 1-8 určují hlasy pro každý krok
PITCH 1-8 také určují hlasitost
Otočte VELOCITY 1-8 nahoru a dolů, tím změníte pattern Kick

FILTER AS AN OSCILLATOR





CUTOFF je ovládán pomocí Sequencer PITCH 1-8
Otočením ovladače VCO 2 LEVEL přidejte „vodní vlnění“
Zvýšením úrovně NOISE / EXT LEVEL přidáte k zvuku strašidelný tón
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INSANE TOMS





VCO 2 přidává další spouštěče
Zkuste experimentovat s VCO 2 EG AMOUNT
PITCH 1-8 určují míru „zvonění“

SWING TIME





PITCH 1-8 určují délku každého kroku v sekvenci
Nižší nastavení sekvence PITCH bude mít za následek extrémní délky kroků
Vyšší nastavení sekvence PITCH bude mít za následek velmi krátké délky kroků
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SEQUENCER AS AN OSCILLATOR





VCO 1 FREQUENCY ovládá rychlost Sekvenceru a Pitch
PITCH 1-8 mění a tvarují průběh
Přidejte VCO 2 LEVEL pro divoké zvuky

TALKING DRUM





VCO 2 moduluje Cutoff
NOISE/ VCF MOD určuje hlasitost bubnu
Otáčením RESONANCE dolů přidáte další náraz

37

Vlastní PRESET:

Poznámky:

Vlastní PRESET:
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Vlastní PRESET:

Vlastní PRESET:
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Technické vlastnosti
ANALOGOVÝ ZDROJ ZVUKU
ZDROJE: VCO 1, VCO 2, generátor bílého šumu
FILTR: High Pass/Low Pass 4-pole (-24dB/Oct) Ladder Filter
MODULACE: VCO EG, VCF EG, VCA EG

ANALOGOVÝ SEQUENCER
TYP: 8 krokový + PITCH a VELOCITY
TEMPO: 10 BPM až 10,000 BPM
DALŠÍ: Manual Trigger a Advance tlačítka

PATCHBAY (PROPOJOVACÍ POLE)
KONEKTORY: 24x 3.5mm
VSTUPY: 15x 3.5mm
VÝSTUPY: 9x 3.5mm

ZADNÍ PANEL
AUDIO: 1/4" TRS sluchátka nebo 1/4" TS nastrojový
POWER: konektor pro externí napájení

ROZMĚRY
VELIKOST (š x h x v): 32 x 11 x 13 cm
VÁHA: 7 kg

ADAPTER (SOUČÁSTÍ)
TYP: plus ve středu konektoru
VSTUP: 100 – 240VAC; 50Hz – 60Hz
VÝSTUP: +12VDC; 1200mA

SPOTŘEBA PROUDU
3.0 Watt

EURORACK
SPOTŘEBA PROUDU: 230mA (maximum) +12VDC
MONTÁŽ: 60HP (1"/26mm)
Všechny technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Příslušenství
Mužete si opatřit tyto doplňující produkty:
2 nebo 3 pozizový Eurorack KIT
Taška - GIG BAG
Propojovací kabely - 6" 3.5mm CABLE PACK (QTY 5)
Propojovací kabely - 12" 3.5mm CABLE PACK (QTY 5)
Prázdný box 60HP & 120HP
Náhradní zdroj
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SERVIS
STANDARDNÍ ZÁRUKA FIRMY MOOG
Moog zaručuje, že jeho výrobky neobsahují vady materiálu nebo zpracování a odpovídají specifikacím v době
přepravy. Záruční doba je jeden rok od data nákupu. V České republice se záruka řídí platnými předpisy v době
nákupu zařízení. Pokud Moog je zařízení starší než pět let od okamžiku odeslání výrobku z továrny, je na základě
rozhodnutí firmy Moog, zda bude záruka respektována bez ohledu na datum nákupu, tzn. když měl prodejce zařízení
delší dobu skladem. Během záruční doby budou všechny vadné výrobky opraveny nebo nahrazeny na základě
možnosti a zpětné vazby. Tato záruka pokrývá závady, které nezpůsobli uživatel.
Omezená záruka Moog platí pouze pro kupující v USA. Mimo USA jsou záruční podmínky a související služby
stanoveny zákony země nákupu a podporovány našim místním autorizovaným distributorem. Seznam našich
autorizovaných distributorů je dostupný na stránkách moogmusic.com.
Pokud jste koupili zařízení v zahraničí, můžete očekávat, že vám budou účtovány záruční i nezáruční servisy
ve vašem státě.

VRÁCENÍ VAŠEHO PRODUKTU DO MOOG MUSIC
Před návratem jakéhokoli produktu musíte získat od společnosti Moog předběžné schválení ve formě čísla RMA
(Return Material Authorization). Zasílejte na adresu techsupport@moogmusic.com číslo RMA e-mailem nebo nás
kontaktujte na (828) 251-0090. Všechny výrobky musí být pečlivě zabaleny a dodány s napájecím adaptérem
společnosti Moog. DFAM musí být vrácena v původním vnitřním obalu včetně kartónových vložek. Omlouváme se,
záruka nebude splněna, pokud produkt není řádně zabalen. Poté, co obdržíte číslo RMA a pečlivě zabalíte DFAM,
pošlete produkt společnosti Moog Music Inc. s platbami za přepravu a pojištění a ujistěte se, že jste zadali adresu
pro vrácení zboží.
MOOG MUSIC
160 Broadway St.
Asheville NC, 28801, USA

CO BUDEME DĚLAT (v USA)
Jakmile obdržíme produkt, budeme zkoumat veškeré zjevné známky zneužití uživatele nebo poškození v důsledku
přepravy. Pokud je výrobek poškozen během přepravy nebo je mimo záruku, budeme vás kontaktovat s odhadem
nákladů na opravu. Záruční práce budou provedeny a společnost Moog dodá produkt zdarma na adresu Spojených
států.

ZAČÁTEK ZÁRUKY
Zahajte záruku online na adrese www.moogmusic.com/register. Pokud nemáte přístup na web, zavolejte na
telefonní číslo 001 (828) 251-0090 a zaregistrujte svůj produkt.

PÉČE O DFAM
Očistěte DFAM pouze měkkou suchou látkou - nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Dodržujte bezpečnostní upozornění na začátku manuálu. Neupusťte přístroj na zem ap.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ O BEZPEČNOSTI: V DFAMu nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
Všechny servisní práce provádÍ pouze kvalifikovaný technik.

DISTRIBUTOR PRO ČR A SLOVENSKO: Mediaport Pro, s.r.o., Hradešínská 67, Praha.
Tel. +420 271735610, e: info@mediaport.cz
©2017 MOOG MUSIC INC. | 160 Broadway St. Asheville, NC 28801
Moog is a registered trademark of Moog Music Inc.
The Moog Wordmark is a registered trademark of Moog Music Inc.
The Moog Icon is a registered trademark of Moog Music Inc.
DFAM is a trademark of Moog Music Inc., Drummer From Another Mother is a trademark of Moog Music Inc.
All rights reserved to Moog Music Inc. on all text & graphics here within.
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Moog Music

Is An Employee-Owned Company Located In Asheville, NC
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