CZ manuál (bez jazykových a grafických korekcí)
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR - Při použití elektrických výrobků, je třeba vždy dodržovat tyto základní pravidla:
1. Před použitím výrobku si přečtěte všechny instrukce.
2. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody - například v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v
blízkosti bazénu apod.
3. Tento produkt, v kombinaci se zesilovačem, sluchátky nebo reproduktory, může vytvářet hladiny zvuku, které by mohly způsobit
trvalou ztrátu sluchu. Neprovozujte ho dlouho při vysoké hlasitosti nebo na úrovni, která je nepříjemná.
4. Produkt by měl být umístěn tak, aby mohl správně větrat.
5. Přípravek by měl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, tepelné nebo jiné výrobky, které produkují teplo.
Žádné zdroje otevřeného ohně (jako jsou svíčky, zapalovače, atd) by neměly být umístěny v blízkosti tohoto výrobku. Nepracujte na
přímém slunečním světle.
6. Přípravek by měl být připojen ke zdroji napájení, který je popsán v návodu k obsluze.
7. Napájecí kabel výrobku by měl být odpojen ze zásuvky, pokud se dlouho nepoužívá nebo během bouřky.
8. Je třeba dbát, aby na něj nespadly žádné předměty a nebo nevylily tekutiny.
Nejsou zde žádné části opravitelné uživatelem. Veškeré opravy přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, 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 instalací v obytných oblastech.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s
pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím zařízení, doporučujeme
uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika s žádostí o pomoc.
POZOR: Upozorňujeme, že jakékoli změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností Moog Music
Inc., mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zaručené FCC k provozu tohoto zařízení.
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KONTROLA
Zkontrolujte obsah přepravního obalu.
Buďte opatrní při vybalování nového Moog Grandmother® a ověřte, že nic není ztraceno nebo poškozeno. Moog
doporučuje uložení krabice a všechny obalové materiály pro případ, že je potřeba vrátit přístroj z jakéhokoliv
důvodu.
GRANDMOTHER je dodáván s následujícími položkami:
1. GRANDMOTHER Semi-Modular analogový syntezátor
2. Napájecí zdroj
3. Návod k obsluze
4. Patch kabely
5. Registrační karta
Co budete potřebovat:
1. Plochu, kde si můžete nastavit nástroj.
2. 1/4” nástrojový kabel + zesilovač/reproduktor nebo sluchátka s 1/4” Jackem.
3. Kabelové zásuvky elektrické sítě.

NASTAVENÍ A ZAPOJENÍ

Amplifier or Headphones
Power Supply

NAPÁJENÍ
Připojte dodaný napájecí adaptér do elektrické zásuvky 12V na zadní straně vaší GRANDMOTHER.
POZNÁMKA: Univerzální napájecí zdroj GRANDMOTHER bude pracovat se zdroji elektrické energie od 100 do
240 voltů AC, 50 / 60Hz.

Zapojte druhý konec dodaného napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.
POZNÁMKA: GRANDMOTHER je analogový přístroj a měl by být asi 10-15 minut zahřátý před použitím. V
případech, kdy byl ponecháno například ve studeném autě přes noc, může to trvat až 25 minut než se oscilátory
a ladění stabilizuje. Neppužívejte GRANDMOTHER na přímém slunečním světle.
AUDIO OUT / Sluchátka
Nastavte Master Volume se na minimum, připojte jeden konec (TS) přístrojové kabelu 1/4” do AUDIO OUT na
zadním panelu.
Druhý konec do amplifikovaného reproduktoru nebo mixu. Tento konektor lze použít také s mono nebo stereo
sluchátky.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte linkový (symetrický), protože může způsobit fázový posuv a velmi slabý signál.
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GRANDMOTHER – základní informace
GRANDMOTHER je “zvukové hřiště”, které jde kořenům Moog zvukové syntézy, ale také je to cesta objevování a
experimentování. Je schopen velmi složitých zvuků a modulaci a semi-modulární design GRANDMOTHER a umožňuje
hudebníkům a audio experimentátorům na všech úrovních snadno prozkoumat a zažít radost a kouzlo analogové
syntézy.
Inspirováno klasickými Moog modulárními syntezátory, GRANDMOTHER všechny základní zvukové obvody jsou zcela
analogové, což vede k neomezenéným zvukovým možnostem. Kromě toho, GRANDMOTHER je také vybaven
arpeggiatorem a sekvencerem včetně programovatelnými synkopami.
Kreativní přístup je klíčem k objevování nových vztahů mezi modulární syntézou a základními syntezátorovými
schopnostmi. Modulární syntéza dokonce umožňuje nahrazení vnitřního spojení, takže každá sekce funguje jako
nezávislý modul.
Kromě své samostatné funkce, GRANDMOTHER je také ideální analogový audio procesor externích zdrojů zvuku a
případně i klávesnice pro další rozšíření pomocí Mother-32, DFAM nebo jakýkoli modulový systém Eurorack.
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32’

8’

8’

4’

16’

4’

200Hz

2’

20Hz

-

2kHz

20kHz

+
0

-

+

-

+

MOD

VÝKON
32 klávesnice + arpeggiator a 256
notový sekvencer se třemi lokacemi

Zvukové zdroje
Dva napětím řízené oscilátory se
synchronizací a generátor bílého šumu

Analogové efekty
6” spring (pružinový) reverb
MÍCHÁNÍ
3-kanálový mixer s přídavným 1/4”
externím zvukovým vstupem
ZVUKOVÉ FILTRY
Klasický 4-pólový 10Hz až 20kHz
Ladder filtr a propojitelný 1pólový
high pass filtr

UTILITY
Propojitelný 4-bod mult a
bipolární atenuátor
DYNAMIKA
Analog ADSR obálka
MODULACE
LFO se Sync vstupem a
sample / hold výstupem
I/O modulace
41 propojovacích bodů, 21
vstupů a 20 výstupů
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SIGNÁLOVÉ CESTY

OSC 1

MOD
OSC

OSC 2

VLASTNOSTI A OVLÁDÁNÍ
GRANDMOTHER ovládá skupiny společně s moduly. Každý modul je vybaven sadou modulárních propojovacích
bodů, které výrazně rozšiřují možnosti tohoto analogové nástroje.
KLÁVESNICE
GRANDMOTHER má dynamickou klávesnici - 32 kláves
POZNÁMKA: není vnitřní směrování na dynamiku klávesnice, ale spojení muže být snadno provedeno z KB VEL
OUT na CUTOFF IN v sekci filtru.
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OVLÁDÁNÍ NA LEVÉ STRANĚ
Toto ovládání na GRANDMOTHER je centrem mnoha programových funkcí
včetně PITCH a MOD koleček a GLIDE, včetně Arpeggiatoru a sekvenceru.

MOD

ARP / SEQUENCER
PLAY, HOLD a TAP tlačítka umožňují přístup k a řízení ARP /
SEK modulů. Při záznamu sekvence se změní na tlačítka (TIE),
(REST) a ( ACCENT).
Chcete-li se dozvědět více o Arpeggiatoru a sekvenceru, přejděte
na stranu 27.

TRANSPOZICE O OKTÁVY
GRANDMOTHER je navržen tak, aby se choval a fungoval jako
klasický analogový přístroj, ale měnící se rozsah klávesnice je
užitečná funkce pro živé hraní a propojení s ostatními MIDI
zařízeními. Transponovat klávesnici po oktávách - jednoduše
stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] a poté stiskněte tlačítko [< KB]
(dolů o jednu oktávu) nebo [KB>] (o jednu oktávu nahoru).

PITCH
PITCH kolečko poskytuje intuitivní způsob pro rychlé ohýbání tónu. Oscilátory se přelaďují
nahoru nebo dolů, což je efektní např. během živého vystoupení.
POZNÁMKA: PITCH kolečko s pružinou a se vrátí do středové polohy, jakmile je uvolněno.
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OVLÁDÁNÍ NA LEVÉ STRANĚ (pokračování)
MOD
MOD kolečko určuje, množství modulace aplikované na mezní kmitočet filtru, ladění oscilátorů
a šířku průběhů waveforms. Modulace je od minima (OFF) stavu do maxima. Nastavení je
pomocí hodnot PITCH AMT, CUTOFF AMT a PULSE WITH AMT v sekci MODULATION.

MOD

GLIDE
GLIDE vytváří hladké kontinuální změny ladění při přechodu z jedné noty ke druhé.
GLIDE nastavuje množství času potřebného k provedení tohoto přechodu. Když
GLIDE je nastaveno na minimum efekt je nulový. Zvyšování hodnoty GLIDE se
prodlouží čas mezi notami.

TIP: Legato je zajímavé při vytváření např. acid stylu sekvence. Chcete-li zapnout
Legato Glide, stiskněte tlačítko HOLD zatímco otáčíte GLIDE doprava. Chcete-li
vypnout Legato vypnout, stiskněte tlačítko HOLD, zatímco otáčíte GLIDE doleva.
Výchozí hodnota je (vypnuto) Off.

OSCILLATORS
To je místo, kde se rodí zvuk syntezátoru. GRANDMOTHERmá dva
oscilátory ve výši téměř identickým designem, každý s vlastním
nastavením Octave a křivky. Oscilátor 2 je vybaven FREKVENCE knoflík
jej rozladění z oscilátoru 1.
16’
32’

NOTE: Na zadním straně nástroje je potenciometr FINE TUNE,
kterým nastavíte potřebné ladění.
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OSCILATORY (pokračování)
OSCILLATOR 1
16’
32’

OCTAVE

8’
4’

Tento čtyři-polohový spínač vybere základní nastavení ladění oscilátoru 1 po
oktávách. K dispozici jsou volby 32' , 16' , 8' a 4'.

SYNC
Svítí-li na toto tlačítko, fáze oscilátoru 2 je synchronizováno s fází oscilátoru 1. To
způsobuje reset oscilátoru 2 při každém průchodu nulou oscilátoru 1. Tato synchronizace
způsobí, že tvar vlny oscilátoru 2 muže být ovlivněn složitějším tvarem vlny.
1. Tato synchronizace je vhodná pro vytváření ostrých, kovových zvuků. Zároveň zůstane
uzamčeno ladění mezi oscilátorem 2 a oscilátorem 1.

TIP: Použití modulace na frekvenci oscilátoru 2 se zvyšuje účinek
efektu Sync.
OSCILATOR

POZNÁMKA: Když Sync je zapnut a frekvence oscilátoru 2 je
vyšší než má oscilátor 1, nebude oscilátor 2 moci dokončit celý
cyklus. Je nutný reset, což má za následek malý nebo nulový
výstup.

HARD SYNC’D OSCILLATOR

WAVEFORM
Tento čtyřpolohový přepínač slouží k výběru nastavení průběhů oscilátoru 1. Možnosti jsou
Triangle, Saw, Square a Narrow Pulse (průběhy - trojúhelník, pila, čtverec, puls)

WAVE OUT
Zvukový signál přicházející z tohoto výstupu je určen nastavením oscilátoru 1
OCTAVE a WAVEFORM.
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OSCILLATOR 1 (pokračování)
PITCH IN
Řídicí signál připojený na tento vstup bude modulovat ladění (frekvenci) oscilátoru 1. Toto
vstupní napětí se přidává k napětí, které je generované hraním na klávesnici.

PWM IN
Řídicí signál připojený na tento vstup bude modulovat šířku impulsu na čtvercové nebo
Narrow (úzké) vlny oscilátoru 1. Pulzní šířková modulace (PWM) mění pracovní cyklus
nebo šířku impulzu vlny a tím se mění jeho harmonické složky. Mimo jiné PWM je často
používán k napodobení zvuku smyčců a zvýraznění basových zvuků.

OSCILLATOR 2
8’

4' 2'

16’
Čtyř-polohový spínač slouží k výběru základního nastavení oscilátoru 2. Možnosti jsou
16' , 8' , 4' a 2'

FREQUENCY

-

+

Tento ovladač nastavuje ladění oscilátoru 2 od oscilátoru 1 v rozmezí +/- 7 půltónu.
Středová poloha (dvanáct hodin) nastaví oscilátor 2 v unisonu s oscilátorem 1.
Zvýšení nebo snížení hodnoty zvyšuje nebo snižuje ladění. Když tlačítko SYNC svítí,
ladění oscilátoru 2 je uzamčeno s oscilátorem 1; v tomto případě hodnota frekvence
bude měnit míru synchronizačního efektu a efekt harmonických. Rozsah ovladače
FREQUENCY se také výrazně zvýší.

POZNÁMKA: Rozsah ovladače FREQUENCY může být nastaven v
globálním nastavení (Global Settings).

WAVEFORM
Tento čtyřpolohový přepínač slouží k výběru nastavení průběhů pro oscilátor 2.
Možnosti jsou Triangle, Saw, Square a Narrow Pulse.
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OSCILLATOR 2 (pokračování)
WAVE OUT
Zvukový signál přicházející z tohoto výstupu je určen nastavením oscilátoru 2, tzn.
OCTAVE, FREQUENCY a WAVEFORM a pozicí tlačítka SYNC.

PITCH IN
Řídicí signál připojený na tento vstup bude modulovat ladění (frekvenci) oscilátoru 2. Toto
vstupní napětí se přidává k napětí které se generuje při hraní na klávesnici.

LIN FM IN
Připojení zvukového signálu nebo vysokofrekvenčního řídícího signálu na tento
vstup přidává lineární frekvenční modulaci (FM) na oscilátor 2. To může být
použito k vytvoření kovových nebo zvonících tónů.

WAVEFORMS
Každá křivka (waveform) má jedinečný obsah harmonických, který je založen na počtu a úrovni alikvot,
které obsahuje. Ty dodávají zvláštní zabarvení nebo charakteristiku zvuku.

TRIANGLE
Trojúhelníkový průběh má extrémně silný základ a obsahuje jen liché harmonické na
velmi nízké úrovni. Díky tomu je ideální volbu pro vytvoření měkkých zvuků (flétna),
které mají čistý tón s malou alikvotní aktivitou.

TIP: Vyzkoušejte míchání trojúhelníkové vlny z jednoho oscilátoru s komplexnější vlnou
od druhého. Výsledkem bude zdůraznění jedné konkrétní harmonické bez přidání
nežádoucích alikvot.

SAWTOOTH (pila)
Pilový signálu je nejvíce harmonicky “hustý” z těchto čtyř průběhů. Obsahuje
všechny základní harmonické v poměrně silných úrovních. Kromě vytváření silných,
žesťových zvuků, hodí se také pro vytváření sólových a basových zvuků.
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WAVEFORMS (pokračování)
PULSE WAVES (čtverec a úzký puls)
Pulzní vlna obsahuje jen liché harmonické. To se tváří jako vypínač, který můžete vypnout a zapnout stokrát za
sekundu. Šířka pulzu nebo pracovní cyklus je procento času, kdy vlna je „on“ (větší než 0). Každá šířka pulzu má
svou vlastní jedinečnou harmonickou strukturu, což vytváří celou řadu zvukových zabarvení.

SQUARE (čtverec)
Čtvercová vlna je jednoduše pulzní vlna s 50% pracovním cyklem, což znamená,
že v jednom cyklu je polovinu času a vypnutá polovinu času zapnutá. Je-li
frekvence 440Hz, znamená to, že se vypíná a zapíná 440 krát za sekundu.
Čtvercové vlny zní dutě a zvuky se podobají hoboji nebo jsou také vhodné jako
basové zvuky.

NARROW PULSE (úzký pulz)
Průběh pulzu je užší, liché i sudé harmonickéjsou zdůrazněny. Výsledné zabarvení
muže být ostré nebo tzv. nosový tón.

TIP: Změna cyklu pulzní vlny může mít za následek širokou škálu např. chorusových
zvuků. Zkuste experimentovat s ovladačem PULSE WIDTH AMT v sekci Modulation a
poslouchejte, jak modulace tohoto průběhu má vliv na zvuk.

MIXER
Mixer je místo, kde se mixují všechny zdroje zvuku před filtrem. Propojovací (Patch) body v
mixeru, umožňují zdrojům - (oscilátor 1, oscilátor 2, šum, být nahrazeny s externímm audio
signálem.

POZNÁMKA: MIXER je DC párován, což znamená, že může být použit k součtu více řídicích
napětí. Kombinace zvukových signálů a řídicích signálů mohou nebo nemusí být žádoucí.

OSCILLATOR 1
OSCILLATOR 1 nastavuje úroveň oscilátoru 1, když vstupuje do mixu. Nastavení nad
1 hodinu začne jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení bude znít jako přebuzení.
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MIXER (pokračování)
OSCILLATOR 2
Nastavení úrovně oscilátoru 2 pro vstup do mixéru. Nastavením nad 1 hodinu se
začne objevovat jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení bude mít za následek
přebuzení.

NOISE (šum)
Nastavuje úroveň bílého šumu generátoru při vstupu do mixu. Nastavení nad 1 hodinu
začne jemné zkreslení, vyšší nastavení bude mít za následek přebuzení. Šum je zdroj
zvuku bez ladění, který může být užitečným pomocníkem pro vytváření výbušných
bicích zvuků anebo pro přidání dechu do syntetizovaných dechových nástrojů jako
např. flétny.

OSC 1 IN
Je-li externí zdroj zvuku v tomto vstupu, oscilátor 1 bude odstraněn ze signálové
cesty a ovladač OSCILLATOR 1 bude kontrolovat úroveň tohoto nového zdroje.

OSC 2 IN
Je-li externí zdroj zvuku v tomto vstupu, oscilátor 1 bude mimo signálové cesty a
ovladač OSCILLATOR 1 bude kontrolovat úroveň tohoto nového zdroje.

NOISE IN
Je-li externí zdroj zvuku v tomto vstupu, šumový generátor bude mimo signálové cesty a
ovladač bude kontrolovat úroveň tohoto nového zdroje..

OUTPUT (výstup)
Kombinovaný signál všech zdrojů připojených k mixéru, je k dispozici v tomto výstupu.

TIP: propojte MIXER OUTPUT na VSTUP High Pass Filter (horní propust) v sekci Utility.
Pak propojte z VÝSTUP horní propust na VSTUP ze spodní propusti. Nyní máte dva
filtry pro ořezávání zvuku.
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FILTER

200Hz

20Hz

-

GRANDMOTHER využívá klasický -24dB / okt Moog nízkopásmový Ladder filtr.
Termín “Ladder” (žebřík) pochází z hardwarové konstrukce původního filtru, který
má tranzistory zapojené do konfigurace žebříku. Dolní pásmová propust znamená,
že filtr selektivně odstraňuje harmonické v horní části spektra zvuku a zároveň
umožňuje nižším frekvencím projít bez ovlivnění - to je podstata dolní propusti a
základem analogové syntézy. A -24dB specifikace naznačuje, jak jsou frekvence
ovlivněné nad mezní frekvencí. V tomto případě je obsah harmonických -24dB na
oktávu.

2kHz

20kHz

+

CUTOFF
200Hz

2kHz

20Hz

CUTOFF určuje frekvenci, při které začíná Filtr zvyšovat (nebo snižovat)
obsah harmonických, od 10 Hz do 20 kHz. Obsah harmonických nad mezní
frekvenci je zeslaben, zatímco zvuky vyskytující se pod mezní frekvenci
projdou beze změny. Když je mezní frekvence snížena, menší část
harmonických muže projít, což vede k postupně temějšímu zvuku. Zvyšování
frekvence Cutoff otevře filtr a prochází větší část harmonických a vytváří
postupně jasnější zvuk.

20kHz

POZNÁMKA: Filter Cutoff je jedním z nejúčinnějších parametrů, které se používají k modulaci. Umožňuje pohyb zvuku
s možností hrát „tonální“ hudbu bez interference s modulací oscilátorů.

KBD TRACK
Klávesnice Tracking umožňuje hraní na klávesnici s vlivem CUTOFF filtru. Vyšší noty na
klávesnici budou vnímány jako jasnější, než noty na spodku klávesnice. To je obdobné,
jako akustické nástroje. Vyšší noty mají větší harmonickou energii a zdají být jasnější.
1:2
Poloha 1: 2 znamená poloviční efekt při hraní na klávesnici
OFF
Poloha OFF (vypnuto), znamená že je KBR TRK vypnut a noty hrané kdekoli na klávesnici nebudou mít žádný vliv
na frekvenci Cutoff.

16

KBD TRACKING (pokračování)
1:1
V pozici 1:1 ovlivní noty přehrávané na klávesnici Cutoff frekvenci v plné hodnotě. To znamená, že když zahrajete
dvě noty v rozmezí dvou oktáv, zvýší se Cutoff frekvence o dvě oktávy.
TECH POZNÁMKA: Hodnota Keyboard Tracking při 1: 1 je 1 V na oktávu.
TIP: Otočte ovladačema OSCILLATOR 1 a 2 v mixu úplně dolů a otočte NOISE na polovinu směrem nahoru. Nyní
nastavte RESONANCE do střední polohy a přepínač KBD TRACK nastavte na 1: 1. To umožní použití filtru při
přehrávání z klávesnice a vytváření „děsivého“ zvuku.

ENVELOPE AMT

-

+

ENVELOPE AMT určuje, kolik řídicího signálu vytvořeného obálkou (ENVELOPE),
bude aplikováno na frekvenci Cutoff filtru v průběhu času. Tento ovladač je bipolární,
takže otáčením knoflíku ENVELOPE AMT ve směru hodinových ručiček od středu
zvýšíte frekvenci Cutoff filtru z aktuálního nastavení CUTOFF. Jeho otočením proti
směru hodinových ručiček od středu se sníží frekvence Cutoff filtru z aktuálního
nastavení CUTOFF.
POZNÁMKA: Negativní nebo inverzní modulace jednoduše převrací generátor
obálek. Parametr Attack zvyšuje Cutoff frekvenci v průběhu času, parametr
Attack sníží frekvenci Cutoff o stejnou částku při stejném časovém úseku.

RESONANCE
Resonance převezme část výstupu filtru a odešle jej zpět na vstup filtru a tím vytvoří
důraz u Cutoff filtru. To je vhodné pro přidání zaostření nebo artikulace zvuku.
POZNÁMKA: Přidání rezonance může snížit celkovou hlasitost nebo doznívání
zvuků. To je normální.
TIP: Otáčejte ovladačem RESONANCE úplně nahoru a nastavte CUTOFF asi na 10
hodin, což způsobí, že filtr začne samovolně oscilovat. Potom přepněte přepínač KBD TRACK na hodnotu 1:1, a
klávesnice bude fungovat jako sinusový vlnový oscilátor.

INPUT
Do tohoto filtru lze pomocí tohoto vstupu zavést zvukový signál z interního nebo
externího modulu. Jakýkoli zdroj zvuku použitý pro tento vstup odpojí normální
výstupní signál mixu ze vstupu filtru.
POZNÁMKA: Tento vstup nepoužívejte jako linkový nebo nástrojový vstup. Pro tyto
účely je k dispozici zdířka s vysokou impedancí 1/4 "INSTRUMENT IN na zadním
panelu.

OUTPUT
Na tomto výstupu je filtrovaný zvukový signál.
TIP: Propojení výstupu filtru do vstupu High Pass a potom z výstupu High Pass do VCA
IN v sekci výstupu umožňuje měnit lehce zvuk aniž by to ovlivnilo vazbu mezi mixem a
Low Pass filtrem.
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FILTER (pokračování)
ENV AMT IN
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu může být použit k změně hodnoty
ENVELOPE AMT.

CUTOFF IN
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu může být použit k změně hodnoty filtru Cutoff.

ENVELOPE (ADSR)
Zvuky se mění v čase, což činí každý zvuk jedinečným. Některé zvuky
začínají náhle, jako např. Buben. Některé zvuky končí stejně rychle a
někteří se ozývají jako akordy na klavíru. Říkáme tomu obálka zvuku.
GRANDMOTHER používá generátor obálek pro vytvoření řídicího
napětí, které se v průběhu času mění. Toto řídící napětí je pak
aplikováno na hlasitost zvuku. Stejné ovládací napětí může být použito k
ovlivnění Cutoff filtru v průběhu času, vytváření změn v zabarvení tónu.
Bez ohledu na to, jak je obálka aplikována, existují čtyři hlavní etapy:
časové - ATTACK a DECAY, úroveň SUSTAIN a čas RELEASE.

edutilpma
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ENVELOPE (ADSR) (pokračování)
ATTACK
ATTACK určuje čas potřebný k tomu, aby řídící signál vystoupal z nuly na maximální
úroveň po stisknutí klávesy. Rychlá změna je vhodná pro vytváření trhavých zvuků,
zatímco pomalé jsou mnohem vhodnější pro vytváření např. strunných zvuků.

DECAY
DECAY určuje dobu potřebnou k tomu, aby řídící signál klesl z maximální úrovně
dosažené stupněm Attack na úroveň Sustain, když je klávesa stále zmáčkuta. Rychlé
časy rozpadu (DECAY) jsou vhodné pro vytváření artikulovaných sólových zvuků, zatímco
delší doby umožňují, aby se nota pomalu dostala na úroveň Sustain.

SUSTAIN
Zatímco parametry Attack a DECAY a RELEASE jsou časové, parametr Sustain řídí
úroveň. Jakmile jsou stavy Attack a DECAY dokončeny, řídící signál zůstane na úrovni
nastavené posuvným ovladačem SUSTAIN tak dlouho, dokud je klávesa držena.

RELEASE
RELEASE určuje čas potřebný k tomu, aby řídící signál klesl z úrovně Sustain na
nulu po uvolnění klávesy. Kratší nastavení je dobré pro funkové basy, které končí
náhle, zatímco delší nastavení je dobré pro vytváření hladkých hudebních zvuků,
které doznívají déle.
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ENVELOPE (ADSR) (pokračování)
TRIGGER IN
Signál GATE nebo spouštěcí signál, který je zde aplikován znovu spustí obálku a ADSR
podle jejich příslušných nastavení.
TECH POZNÁMKA: Každý signál > 1,2 V bude fungovat jako spouštěč.

+ ENV OUT
Řídicí signál na tomto výstupu je podle aktuálního nastavení generátoru obálek.

– ENV OUT
Řídicí signál dostupný v tomto výstupu je obrácenou kopií signálu vytvořeného
obálkou. Hodnoty inverzní modulace způsobí snížení hodnoty parametru Attack po
stejnou část ve stejném časovém úseku.

OUTPUT
Výstupní modul zahrnují 3 parametry, které ovlivňují výsledný zvuk. Jedná se o výstupní
VOLUME, přepínač MODE VCA (napěťově řízený zesilovač) a tlačítko SPRING REVERB MIX.

SPRING REVERB
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OUTPUT (pokračování)
VOLUME
VOLUME nastavuje úroveň kombinovaného konektoru MAIN OUT / HEADPHONE OUT
1/4 "umístěného na zadním panelu.
POZNÁMKA: VOLUME je umístěn v signálové cestě po SPRING REVERB MIX.

NOTE: The level of the EURORACK output jack on the rear panel is unaffected by the
VOLUME knob setting

VCA MODE
Napěťově řízený zesilovač (VCA) je zesilovač, který může být modulován z
různých zdrojů pro ovládání výstupní úrovně GRANDMOTHER. Nejčastěji je
zdrojem řízení generátoru obálek - ale ne vždy.
ENV (ENVELOPE)
V pozici ENV bude výstupní hlasitost řízena generátorem obálek.
KB RLS (KEYBOARD RELEASE)
V pozici KB RLS bude Attack každé noty okamžitý a bude se ozývat na maximální udržovací úrovni tak dlouho,
dokud bude nota hrána. Jakmile je nota uvolněna, VCA se bude řídit nastavením Release Envelope (Obálka
uvolnění obálky) a určí, jak dlouho bude trvat, než zvuk přejde z maximální úrovně na nulu. To je zvláště vhodné,
při spárování s přehnanou filtrační modulací.
POZNÁMKA: KB RLS byla inspirována klasickou funkcí Moog KB GATE, ale byla upravena pro větší hudební
flexibilitu.
DRONE
V pozici DRONE bude GRANDMOTHER nadále zvuk na aktuální úrovni hlasitosti, ať už je klávesa stisknuta nebo
není. To může být cenné při vytváření syntetických textur a bzučivých zvuků a při zpracování externích zvukových
signálů prostřednictvím konektoru INSTRUMENT IN.

MIX (SPRING REVERB)
MIX nastavuje rovnováhu mezi neovlivněným signálem a efektovaným (plně
ovlivněným) zvukem vestavěného pružinového reverbu. V minimální pozici není
přítomen žádný Reverb. Při maximální poloze chybí suchý signál a je přítomen pouze
signál Reverb.
POZNÁMKA: MIX nemá vliv na konektor REVERB OUTPUT zadního panelu,
protože je vždy 100% s reverbem.
KRITICKÁ POZNÁMKA: GRANDMOTHER pružinový reverb může být citlivý na fyzické vibrace a
elektromagnetické rušení z jiných zdrojů - rádiové signály, mobilní telefony apod. Je to způsobeno
povahou a konstrukcí analogového pružinového reverbu.
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OUTPUT (pokračování)
VCA AMT IN
Řídicí signál připojený do tohoto vstupu ovlivní celkovou hlasitost GRANDMOTHER.
Když je přepínač VCA TYPE nastaven na DRONE, přijde zde externí řídící signál, který
zcela určuje výstupní hlasitost. Pokud je přepínač VCA MODE nastaven na ENV nebo
KB RLS, zde přijde řídící signál, který se bude vynásobit aktuálním nastavením
parametrů pro určení výstupního objemu, který je užitečný pro syntetizování efektů
tremolu.
TIP: Propojení modulačního konektoru WAVE OUT ke konektoru VCA AMT IN
může vytvořit zajímavé efekty AM (Amplitude Modulation).
POZNÁMKA: Když je přepínač VCA MODE nastaven na DRONE a externí CV je vložen do konektoru VCA AMT IN,
výstupní VCA GRANDMOTHER se bude chovat jako standardní VCA, jehož úroveň je nastavena výhradně
externím řídicím napětím. Napětí 0V nebo záporné napětí způsobí ticho. Při zvýšení napětí na tomto vstupu se
zvýší i výstupní hlasitost (maximálně + 8V).

VCA IN
Jedná se o zvukový vstup do VCA. Připojení alternativního zdroje zvuku k tomuto vstupu
odpojí výstup filtru ze vstupu VCA.

REVERB IN
Jedná se o zvukový vstup do systému Spring Reverb. Připojení alternativního zdroje
zvuku k tomuto vstupu odpojí výstup VCA od vstupu pružinového reverbu.
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MODULATION
Modulace je důležitým aspektem programování a hraní syntezátorů. Stručně
řečeno, kdykoli se používá jeden signál pro změnu hodnoty jiného – nazývá se
to modulace. GRANDMOTHER má specializovanou sekci Modulace, která
může použít modulaci k více cílům najednou a v různém množství. Tato část
modulace je založena na analogovém oscilátoru, který pracuje v
nízkofrekvenčním rozsahu a je obecně známý jako LFO (Low Frequency
Oscillator).
POZNÁMKA: PITCH AMT, CUTOFF AMT a PULSE WIDTH AMT se používají k
určení maximálního množství modulace, která se má použít pro určité parametry.
Aby bylo možné skutečně aplikovat modulaci a slyšet efekt, musí být MOD
nastaveno na více než minimální pozici.

RATE
RATE nastavuje frekvenci LFO od 0,7 Hz do 1,3 kHz. Doprovodná LED dioda bude
blikat při aktuálním nastavení rychlosti.
TIP: Propojení z KB OUT v sekci ARP / SEK do konektoru RATE IN způsobí, že LFO
bude sledovat ladění klávesnice stejně jako oscilátor 1 a 2. To také umožní, že LFO
překročí rozsah panelu RATE control.
TIP: Podržením tlačítka SHIFT při nastavování Modulation RATE lze jemně doladit
rychlost LFO, což je užitečné při použití modulace LFO jako audio oscilátoru

WAVEFORM
Tento čtyřpolohový přepínač slouží k výběru tvaru vlny pro modulaci LFO. Možnosti jsou
Sine, Sawtooth, Ramp a Square.

PITCH AMT (AMOUNT)
PITCH AMT určuje maximální hloubku modulace, která se použije na ladění oscilátorů
1 a 2, když je kolečko MOD v maximální poloze.

CUTOFF AMT (AMOUNT)
CUTOFF AMT určuje maximální hloubku modulace, která se použije na Cutoff
frekvenci Low Pass Filter, když je kolečko MOD v maximální poloze.
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MODULATION (pokračování)
PULSE WIDTH AMT (AMOUNT)
PULSE WIDTH AMT určuje maximální hloubku modulace, která se použije na šířku
impulsu čtvercových a úzkých pulzních vln oscilátorů 1 a 2, když je kolečko MOD v
maximální poloze.
POZNÁMKA: Pulzní šířková modulace (Pulse Width Modulation - PWM) může být
použita pouze u oscilátoru, pokud je jako vlna zvolena čtvercová nebo úzká vlna
pulsu. Modulace šířky impulsu plynule mění provozní cyklus nebo šířky impulsu
těchto vln, což způsobuje, že se harmonický obsah také plynule mění.

RATE IN
Zde se signál přidá k hodnotě RATE pro určení frekvence LFO.
TIP: RATE IN je založen na standardu 1 volt za oktávu, který umožňuje, aby byl LFO
"přehrán" jako oscilátor.

SYNC IN
Přijatý vstupní nebo spouštěcí impulz obnoví LFO na výchozí bod.

WAVE OUT
Řídicí signál, který je k dispozici na tomto výstupu, je určen pomocí nastavení
ovladačů WAVEFORM a RATE.

S/H OUT
Sample / Hold (S / H) je efekt stupňovité modulace, často používaný k "impulsu" Cutoff
frekvence filtru Low Pass s téměř náhodnými hodnotami. Na začátku každého
modulačního vlnového cyklu se generátor šumu je převáděn, aby získal řídící hodnotu,
kterou lze použít k modulaci jiného parametru. Tento proud dat Sample / Hold je k
dispozici prostřednictvím tohoto výstupu.
TIP: Řídicí signál nebo GATE přijatý na konektoru SYNC IN resetuje modulační
generátor na začátek jeho vlnového cyklu, což znamená, že funkce Sample Hold
může být spuštěna externím spouštěčem nebo pomocí GATE. Zkuste propojení z
výstupu GATE OUT v sekci ARP / SEQ na SYNC IN a nastavte RATE na minimální
hodnotu. To vám umožní používat klávesnici k procházení hodnot Sample & Hold při
každém stisknutí kláves.
POZNÁMKA: Pro použití generátoru Sample / Hold není interní směrování, proto musí být propojen externě na
místo určení, aby mohl modulovat další parametr.
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UTILITIES
Utilities (pomůcky) napomáhá GRANDMOTHER s řadou nástrojů, které jsou klíčem k
prozkoumání modulární analogové syntézy. Čtyřbodový, vysokofrekvenční filtr a bipolární
atenuátor jsou zde jako bez kabelové, propojitelné zdroje.

0

-

+

MULT
MULT se skládá ze čtyř zdířek zapojených paralelně pro sdílení a distribuci řídících
signálů. Například výstup S / H OUT generátoru MODULACE muže být připojen k
MULT, kde ho lze potom odeslat do tří různých míst. Konektory MULT lze také použít
k mixování dvou zvukových signálů dohromady, takže kombinovaný zvukový signál
může být poslán na jeden zvukový vstup.

POZNÁMKA: Pouze zvukové signály mohou být sloučeny pomocí konektorů
MULT a pouze audio signály, které jsou propojeny AC. Mezi tyto signály patří OSCILLATOR 1 WAVE OUT,
OSCILLATOR 2 WAVE OUT, FILTER OUT, VYSOKÝ PASS FILTER OUT, REVERB OUT a EURORACK OUT.

HIGH PASS FILTER
GRANDMOTHER obsahuje dva nezávislé filtry: Low Pass Filter řízeným napětím a
statický filtr -6dB / oktávu High Pass Filter. Na rozdíl od filtru Low Pass musí být filtr High
Pass propojen, aby se stal částí zvukové cesty, ale existuje mnoho možností. HIGH
PASS nastavuje Cutoff frekvenci vysokofrekvenčního filtru. Frekvence a obsah
harmonických nad nastavením HIGH PASS mohou volně procházet, zatímco kmitočty
pod nastavením HIGH PASS budou sníženy o 6 dB na oktávu.

TIP: Zkuste spojit WAVE OUT z oscilátoru 2 do vstupu INPUT filtru High Pass. Pak propojte VÝSTUP filtru High
Pass do konektoru OSC 2 IN v mixu. Nyní může být tón oscilátoru 2 tvarován nezávisle na oscilátoru 1.
TIP: Propojte výstup Oscilátoru 2 do filtru High Pass a pak propojte výstup High Pass Filter do jednoho z
konektorů MULT. Dále propojte výstup nízkopásmového filtru do jiného konektoru MULT. Dva zvukové signály
jsou nyní sloučeny pomocí funkce Mult. Odtud zapojte třetí konektor MULT do konektoru VCA IN v sekci Výstup.
Nyní samostatně zpracováváte každý oscilátor prostřednictvím vlastního filtru.
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UTILITIES (pokračování)
INPUT
Připojený zvukový signál bude zpracován High Pass filtrem.

OUTPUT
Zvukový signál, který je zde k dispozici, je výstup High Pass Filter.

0

-

+

ATTENUATOR (BIPOLAR)
Attenuátor se používá ke snížení řídicího signálu, který poskytuje větší přesnost při
modulaci konkrétní hodnoty parametru. Attenuator může také přinést normální i
obrácené hodnoty. Ve střední poloze je ATTENUATOR naplno a veškerý vstupní
signál je zcela oslabený. Zvýšením hodnoty ve směru hodinových ručiček od středu
bude docházet k menšímu útlumu, dokud nebude obnovena celá škála vstupního
signálu a bude poslána bez efektu. Snížení hodnoty proti směru hodinových ručiček
ze středu umožní postupně zmenšovaný útlum invertovaného signálu, dokud se
neobnoví plná hodnota invertovaného signálu v konečné poloze proti směru
hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Negativní (nebo inverzní) modulace jednoduše překlopí řídicí signál tak, že jakýkoli řídicí
signál dříve zvyšující hodnotu parametru ji nyní sníží.
TIP: Vstup Attenuatoru je normálně nastaven pro kladné napětí. Když není nic zapojeno do vstupu, výstup je
zdrojem stejnosměrného napětí - / + 8V. Vyzkoušejte propojení z konektoru OUTPUT Attenuator do konektoru
RATE IN v sekci Modulation. Nyní můžete použít ATTENUATOR pro přidání nebo odečtení minimálních nebo
maximálních hodnot ovladače MODULATION RATE.

INPUT
Jakýjkoliv zde připojený signál bude zpracováván přes Attenuator.

OUTPUT
Signál, který je zde k dispozici, je výstup z Attenuátoru.
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ARP / SEQ
Tento modul obsahuje dvě velmi důležité funkce: Arpeggiator a Sequencer. Kromě ovládacích
prvků, tlačítka PLAY, HOLD a TAP umístěná vlevo jsou aktivní při ovládání Arpeggiatoru a
Sequenceru. Tento modul obsahuje také propojovací (patch) body pro KB OUT (řídící napětí
klávesnice), GATE OUT a KB VEL OUT (řízení dynamiky klávesnice).

ARPEGGIATOR
Arpeggiator automaticky přehrává vybrané noty z klávesnice a hraje je po jedné v opakujícím se
rytmickém vzoru. To je užitečné pro vytváření skokových kaskád not, rytmických vzorů nebo
nových a zábavných hudebních nápadů.
GRANDMOTHER umožňuje zvolit pořadí, ve kterém se noty přehrávají a také možnost
opakování vzoru v různých oktávách.

SEQUENCER
Sekvencer je zde krokový, tzn. dokáže uložit až 256 kroků na jednu sekvenci. Každý krok lze
zadat jako notu nebo pomlku a jednotlivé kroky lze také zadat pomocí příkazu Tie a / nebo
Accent. Lze uložit a vyvolat až tři samostatné sekvence.
POZNÁMKA: paměť sekvenceru zůstává zachována i při vypnutém napájení, takže sekvence mohou být
předem naprogramovány a použity později.

RATE
RATE nastavuje rychlost přehrávání Arpeggiatoru a Sequenceru v tempu 20 - 280 BPM
(Beats Per Minute). Kontrolka LED bliká podle aktuálního nastavení rychlosti. Pokud je
GRANDMOTHER synchronizován s MIDI, externími hodinami nebo Tap tempem, pak
RATE vybírá časové hodnoty, které jsou hudebním dělením tohoto externího tempa.
TIP: RATE lze také nastavit stisknutím tlačítka TAP, při požadovaném tempu, nejméně
třikrát za sebou. Chcete-li ukončit aplikaci Tap Tempo, podržte stisknuté tlačítko TAP asi
jednu sekundu, dokud se nerozsvítí.
POZNÁMKA: Při synchronizaci otáčením RATE zvolíte rovnoměrné a tečkované hodnoty not; stisknutím tlačítka
SHIFT při otáčení RATE vybíráte trojnásobné hodnoty not.

MODE
Přepínač MODE umožňuje vybrat mezi Arpeggiator a Sequencer. Třetí pozice
umisťuje Sequencer do režimu záznamu.
ARP
Pomocí přepínače MODE v poloze ARP stisknutím tlačítka PLAY aktivujete
Arpeggiator.

SEQ
Pomocí přepínače MODE v pozici SEQ se stisknutím tlačítka PLAY aktivuje Sequencer.
REC
S přepínačem MODE v poloze REC je sekvencer připraven k nahrávání. Když nyní zadáte novou notu, tak přepsše
všechny existující sekvenční data v aktuálně vybrané sekvenci (1, 2 nebo 3). Pokud je přepínač MODE nastaven
na REC, zatímco sekvencer přehrává aktivní sekvenci, jednotlivé noty v této sekvenci mohou být aktualizovány v
reálném čase.
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ARP / SEQ (pokračování)
DIRECTION
Funkce tohoto přepínače platí jak pro Arpeggiator, tak pro Sequencer.
Vybírá pořadí, ve kterém jsou noty přehrávány.

ORDR (ORDER)
ARPEGGIATOR (ORDR)
Noty budou přehrávány arrpegiatorem ve stejném pořadí, jako byly původně
přehrány na klávesnici.
SEQUENCER (ORDR)
Sequencer bude hrát noty od začátku patternu až do konce.

FWD / BKWD (FORWARD/BACKWARD)
ARPEGGIATOR (FWD / BKWD)
Arrpegiator bude hrát noty nejprve ve stejném pořadí, jakým byly původně přehrány a pak inverzně.
SEQUENCER (FWD / BKWD)
Arrpegiator bude přehrávat noty od začátku patternu až do konce a pak od konce zpět na začátek.

RNDM (RANDOM)
ARPEGGIATOR (RANDOM)
Arrpegiator bude přehrávat notyzcela náhodně.
SEQUENCER (RANDOM)
Noty v patternu Sequencer budou přehrány v náhodném pořadí.

OCT / SEQ
Když je přepínač MODE nastaven na pozici ARP, přepínač OCT / SEQ určuje počet
oktáv, které budou použity k přehrávání patternu Arrpegiatoru. Pokud je přepínač MODE
nastaven na pozici SEQ nebo REC, tak určuje, který ze tří souborů Sequencer je
přehráván nebo zaznamenáván.

1
ARPEGGIATOR (1)
Pouze zahrané noty jsou přehrány Arrpegiatorem.
SEQUENCER (1)
Sequence 1 je aktivní

2
ARPEGGIATOR (2)
Arpeggiovaný pattern se přehraje a pak se opakuje o jednu oktávu vyšší než originál.
SEQUENCER (2)
Sequence 2 je aktivní.

3
ARPEGGIATOR (3)
Pattern se přehraje a pak se opakuje o jednu a pak o dvě oktávy výš než původní.
SEQUENCER (3)
Sequence 3 je aktivní.
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ARP / SEQ (pokračování)
GATE OUT
Stisknutím klávesy se spouští signál GATE, který je odesílán prostřednictvím tohoto
konektoru dokud je klávesa držena. Během přehrávání arpeggiátoru nebo sekvenceru je
signál GATE OUT namísto toho založen na poznámkách, které vydávají arpeggiator
nebo sekvencer.

KB OUT
Stisknutím klávesy spustíte signál řídicího napětí (CV), který je založen na
přehrávané notě s použitím standardu 1 volt na oktávu. Během přehrávání
arpeggiátorem nebo sekvencerem je signál KB OUT založen na notách, které
generují arpeggiator nebo sekvencer.

KB VEL OUT
Dynamika s jakou se na klávesnici přehrává nota, iniciuje signál řídicího napětí (CV).
Platí to pouze pro klávesnici a arpeggiátor. Při používání Sequenceru je na vystupním
konektoru KB VEL OUT signál s akcentovanou obálkou s rychlým náběhem Attack a
časem Release.
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OVLADAČE VLEVO
PLAY
Tlačítko PLAY aktivuje Arpeggiator nebo Sequencer.
(TIE)
Když je přepínač MODE nastaven na REC, tlačítko PLAY se používá pro zadání kroku TIE
při nahrávání do Sequenceru. TIE se používá pro hudební spojení dvou individuálních not
dohromady.

POZNÁMKA: Je-li stejná nota spojena vícekrát za sebou, bude během přehrávání slyšet, jako
by se tato nota přehrávala nepřetržitě. Pokud jsou různé noty svázány dohromady, přechod mezi nimi bude slyšet
jako přehrávání ve stylu legato. To je obzvláště vhodné při použití funkce Glide.

HOLD
Tlačítko HOLD aktivuje funkci HOLD, což umožňuje, aby Arpeggiator nebo sekvencer
pokračoval v přehrávání i poté, co byla klávesa uvolněna. Noty přehrávané, zatímco
ostatní jsou drženy na klávesnici, budou přidány do patternu arrpegiatoru. Noty
přehrávané po zvednutí všech prstů z klávesnice zahájí nový pattern.

(REST)
Když je přepínač MODE nastaven na REC, tlačítko HOLD se používá při zadávání kroku REST při nahrávání do
Sequenceru. Pomlka (REST) se používá k vytvoření hudební pauzy.

TAP
Tlačítkem TAP lze nastavit rychlost přehrávání Arpeggiatoru nebo Sequenceru. Stiskněte
tlačítko TAP alespoň třikrát za sebou, při požadovaném tempu, tím nastavíte rychlost
Arpeggiatoru nebo Sequenceru. Tlačítko TAP se rozsvítí, když je aktivní Tap Tempo. Chcete-li
ukončit aplikaci Tap Tempo, podržte stisknuté tlačítko TAP asi jednu sekundu, dokud se
nerozsvítí.

POZNÁMKA: Pokud jsou detekovány a používány externí hodiny, TAP-TEMPO nebude
možné.

(ACCENT)
Když je přepínač MODE nastaven na REC, tlačítko TAP se používá pro přidání funkce ACCENT do kroku při
nahrávání do Sequenceru. Funkce Accent využívá vyhrazenou obálku s rychlým nástupem Attack a Release pro
přidání hudebního důrazu nebo vlivu na jednotlivou notu. Tato obálka Accent bude na konektoru KB VEL OUT
(modul ARP / SEQ), pouze při přehrávání sekvenceru.
POZNÁMKA: Chcete-li, aby GRANDMOTHER refletoval tuto dynamickou změnu, musíte připojit propojovací kabel
z konektoru KB VEL OUT (modul ARP / SEQ) do konektoru CUTOFF IN na modulu Filtr. Můžete to také propojit
další moduly pro kreativnější použití.
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SEQUENCER
Sekvencer může ukládat a přehrávat tři nezávislé sekvence, z nichž každá obsahuje až 256 not.

VYTVOŘENÍ SEKVENCE
Nastavení skvenceru
Chcete-li nastavit sekvencer pro záznam, nastavte přepínač
MODE do polohy REC a nastavte přepínač OCT / SEQ na 1.
POZNÁMKA: Tímto provedete sekvenci 1.

První nota
Zahrajte nějakou notu na klávesnici. Toto je první nota vaší
sekvence.
UPOZORNĚNÍ: První nota zadaná v režimu REC vymaže
všechna aktuální data v aktuální sekvenci.

Přidání pomlky
Zmáčněte tlačítko REST.
POZNÁMKA: Během přehrávání bude tento krok tichý.

Přidání noty
Zahrajte další notu na klávesnici.

Přidání TIE
(vázání):
Zmáčněte TIE a
potom zahrajte
stejnou notu
znovu.

+

Přidání LEGATO
Stiskněte a podržte novou klávesu. Zatímco držíte tuto klávesu,
stiskněte další.
POZNÁMKA: Během přehrávání bude plynulý (legato) přechod
mezi těmito dvěma notami.
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VYTVOŘENÍ SEKVENCE (pokračování)
Přidání pomlky
Zmáčněte tlačítko REST.
POZNÁMKA: Během přehrávání bude tento krok tichý.

Přidání akcentu
Nakonec přehrajte poslední notu a
stiskněte tlačítko ACCENT.

+

POZNÁMKA: Během přehrávání se tímto
krokem vytvoří napětí z konektoru KB
VEL OUT, které lze použít do jiných
modulů. Vyzkoušejte to do konektoru
CUTOFF IN v sekci Filtr.

Konec nahrávání
Pro ukončení nahrávání nastavte přepínač MODE do polohy SEQ.

Přehrání sekvence
Nyní stiskněte tlačítko PLAY a poté
stiskněte klávesu, abyste si poslechli
sekvenci.
POZNÁMKA: Můžete transponovat
sekvenci přehráním nové noty.
TIP: Pomocí RATE nastavte rychlost
přehrávání.

Líbí se vám vaše sekvence ?
Ne!

Chcete-li ji odstranit, stačí začít na začátku tohoto tutoriálu.
Ano!
Chcete-li zachovat vaši sekvenci a vytvořit další, postupujte podle výše uvedených pokynů, ale nastavte
přepínač OCT / SEQ na 2 nebo 3 (jsou maximálně uložené tři sekvence).
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EDITACE SEQUENCE
Sekvence je možné upravovat pouze v reálném čase během živého přehrávání. Úprava sekvence:

Přepněte na EDIT MODE
Nastavte přepínač MODE do polohy SEQ a stiskněte tlačítko PLAY.

+

Úprava SEQUENCE
Během přehrávání sekvence nastavte přepínač MODE do polohy REC.
POZNÁMKA: Nyní v případě přehrávání noty, pomlky, akcentu, vázání se přepíší
aktuální data pro určitý krok, který se právě přehrává, ale bez smazání ostatních not v
celé sekvenci.

Soknčení režimu EDIT
Pro ukončení nahrávání nastavte přepínač MODE do polohy SEQ. (Sekvence bude
pokračovat v přehrávání, ale již nemůžete upravovat jednotlivé noty.)
UPOZORNĚNÍ: Sekvencer musí hrát, aby bylo možné editovat noty v reálném
čase. Pokud je přepínač MODE nastaven na REC a při zastavení sekvenceru je
stisknutá klávesa, všechna data pro tuto sekvenci budou vymazána.
TIP: Legato glide je vhodné při vytváření sekvencí acid stylu. Chcete-li zapnout
Legato Glide ON, podržte tlačítko SHIFT a otočte GLIDE doprava. Chcete-li Legato Glide vypnout, podržte
tlačítko SHIFT a otočte GLIDE doleva. Výchozí hodnota je OFF.
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ZADNÍ PANEL
Zadní panel je osazen konektory, které se vztahují k přístroji jako celku. Zde naleznete audio a MIDI konektory,
další vstupy / výstupy CV, tlačítko FINE TUNE, připojení adaptéru střídavého proudu a slot Kensington.

FINE TUNE
Zde se ovládá jemné ladění oscilátorů 1 a 2 a je výchozím nastavením pro oscilátor 1.

AUDIO
Tato skupina konektorů je určena pro vstupy a výstupy
zvukových signálů.

MAIN OUT / HEADPHONE OUT
Tento výstup 1/4 "TRS je sluchátkový i pro připojení k zesilovači, PA
systému, záznamovému zařízení atd.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte TRS (symetrický) kabel pro linkový výstup, protože to má
vliv na posun fáze a vytvoří i slabý signál. Vzhledem k tomu, že výstup zvuku je
monofonní, je nejlepší použít pouze standardní 1/4 "TS (přístroj / kytarový) kabel.

INSTRUMENT IN
Tento 1/4 "vstup umožňuje externímu zdroji zvuku být zpracován analogovými obvody
GRANDMOTHER. Tento vstup nemá ovládání zesílení, takže jeho předzesilovač byl
navržen tak, aby ve směšovači přinesl signály nízké úrovně (jako je kytara) do 10 voltů.
Při připojení ke zdrojům, jako je např. mobilní telefon, drum machine nebo jiné
syntezátory, tento vstup snadno způsobí přebuzení.

TIP: Dokonce i vysokovýkonný kytarový signál může v některých případech přebudit
mix. Ujistěte se, že používáte úměrnou hlasitost na externím zdroji zvuku.

EURORACK OUT
Tento výstup 3,5 mm duplikuje signál MAIN OUT, ale při typických úrovních zvuku
Eurorack (-5 až +5 voltů).
POZNÁMKA: Výstupní úroveň konektoru EURORACK OUT není řízena pomocí
VOLUME ve výstupním modulu.
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REAR PANEL (pokračování)
REVERB OUT
Tento výstup 3,5 mm poskytuje samostatný výstup přímo ze Spring Reverb při typických
úrovních zvuku Eurorack. Při kombinaci s REVERB IN na předním panelu umožňuje tato
zdířka pružinový reverb používat jako samostatný procesor.

ARP / SEQ CV
Tato skupina konektorů je určena pro synchronizaci Arpeggiatoru nebo
Sequenceru s jinými analogovými přístroji.

CLOCK IN
Tento vstup umožňuje GRANDMOTHER synchronizovat s externím zdrojem hodin, jako
je DFAM, Mother-32 nebo jinými, které vysílají synchronizaci s hodinami. Existují dva
režimy pro tento konektor, Clock nebo Step-Advance. V režimu Clock časování impulzů
přijatých v CLOCK IN nastavuje tempo Arpeggiatoru a Sequenceru podle Clock Input
PPQN (Pulses Per Quarter Note), který je nastaven v globálních nastaveních (viz str.38).
V režimu Step-Advance Sequencer nebo Arpeggiator postupuje sekvence vždy o jeden
krok, když je na vstupu hodin detekován vzestupný okraj GATE nebo impulsního signálu.

ON / OFF IN
Příjem signálu A + 5V způsobí, že Arpeggiator nebo Sequencer začne přehrávat,
zatímco signál 0V způsobí zastavení Arpeggiatoru nebo Sequenceru.

POZNÁMKA: Signály s napětím větším než 2,5 V aktivují ARP / SEQ; signály s napětím
menším než 2,5 V deaktivují ARP / SEKV.

RESET IN
Přijatý signál A + 5V způsobí, že Arpeggiator nebo Sequencer se vrátí na začátek
patternu nebo sekvence bez zastavení.
POZNÁMKA: Konektor RESET IN reaguje na napětí vyšší než 2,5 V.

CLOCK OUT
Tento výstup umožňuje vysílat hodiny pro synchronizaci s jinými nástroji na základě
nastavení ARP / SEQ RATE a nastavení globálního CLOCK OUTPUT PPQN (viz str.
38). GRANDMOTHER může také posílat informace o hodinách přes MIDI.
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REAR PANEL (pokračování)
MIDI
Tyto 5 kolíkové konektory ve formátu
DIN umožňují sdílet signály MIDI s
dalšími syntezátory, klávesnicemi,
procesory a dalšími zařízeními
vybavenými MIDI. Informace MIDI lze
také sdílet prostřednictvím USB.

TIP: Pokud máte nějaké slepené MIDI noty, podržte všechna tři tlačítka LHC dohromady asi 1 sekundu.
GRANDMOTHER vymaže tyto data a také pošle zprávu MIDI "All Notes Off".

MIDI IN
Port MIDI IN může přijímat MIDI zprávy odeslané z jiného syntezátoru nebo modulu.
POZNÁMKA: LED MIDI začne blikat, pokud je na tomto vstupu přítomen signál MIDI.

MIDI THRU
Signál MIDI přijatý na portu MIDI IN je veden po tomto portu beze změny.

MIDI OUT
MIDI signály mohou být sdíleny s ostatními MIDI kompatibilními zařízeními
prostřednictvím tohoto portu.

MIDI USB
MIDI signály mohou být vysílány a přijímány přes USB, což umožňuje se
integrovat s počítačovými DAW systémy atd.
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GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
Chcete-li otevřít globální nastavení, současně stiskněte a držte tlačítko HOLD (na levém ovladači) a tlačítko SYNC (v
oscilátoru 1), dokud nezačne blikat tlačítko SYNC. Nyní můžete pomocí níže uvedených příkazů z klávesnice provést
potřebné změny globálních nastavení. Tlačítko SYNC bude opakovaně blikat, čímž bude indikováno, které globální
nastavení je aktuálně vybráno. Po dokončení všech změn jednoduše stiskněte tlačítko SYNC a ukončete režim
úpravy globálních nastavení.
TIP: Dvojitým klepnutím na volbu Globální nastavení na bílé klávese aktualizujete nastavení a opustíte režim
úprav.
POZNÁMKA: Globální nastavení zůstávají zachovány i po vypnutí napájení.
Informace o dalších globálních nastaveních najdete na adrese www.moogmusic.com/grandmother.

F0

F#
0 G0

G#
0 A0

ZMĚNA MIDI KANÁLU
GRANDMOTHER může odesílat a přijímat data na jakémkoli kanálu MIDI. Chcete-li vybrat kanál MIDI, stiskněte
tlačítko (F # 0) a poté jednu z prvních 16 bílých kláves (F0 až G2) vyberte příslušný MIDI kanál (1-16). Výchozí
hodnota je MIDI kanál 1.

MIDI CLOCK VSTUP
Sequencer a Arpeggiator mohou být nastaveny podle MIDI Clock a mohou reagovat na příkazy Start a Stop přijaté
pomocí MIDI. V závislosti na vašem nastavení můžete GRANDMOTHER ignorovat tyto příkazy. Chcete-li toto
nastavení změnit, stiskněte tlačítko (G # 0) a použijte první tři bílé klávesy pro výběr FOLLOW MIDI CLOCK + MIDI
START / STOP PŘÍKAZŮ (F0), POUZE MIDI CLOCK POUZE (ignorujte příkazy Start / Stop MIDI) ( G0) nebo
IGNORE ALL MIDI CLOCK + MIDI START / STOP PŘÍKAZY (A0).

MIDI CLOCK VÝSTUP
Sequencer a Arpeggiator mohou být nastaveny na výstup MIDI Hodiny a Start a Stop příkazy. V závislosti na vašem
nastavení můžete přát, aby se tyto příkazy neposílaly. Chcete-li změnit toto nastavení, stiskněte tlačítko (A # 0) a
použijte první tři bílé klávesy pro výběr SEND MIDI CLOCK + MIDI START / STOP PŘÍKAZY (F0), ODESLAT MIDI
CLOCK POUZE (Neposílejte MIDI Start / Stop příkazy) (G0), Neposílejte MIDI CLOCK nebo MIDI START / STOP
COMMANDS (A0).
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GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ (pokračování)
NOTE PRIORITY
Můžete si vybrat, která nota bude mít přednost na monofonní klávesnici - nejvyšší přehrávaná nota, nejnižší
přehrávaná nebo nejnovější přehrávaná nota. Chcete-li změnit prioritu, stiskněte tlačítko (C # 1) a pomocí prvních tří
bílých kláves vyberte LOW (F0), HIGH (G0) nebo LAST (A0). Výchozí hodnota je LAST.

PITCH BEND RANGE
Rozsah otáčení kolečka PITCH může být nastaven od 1 do 12 půltónů. Chcete-li upravit nastavení rozsahu,
stiskněte tlačítko (D # 1) a pomocí 12 bílých kláves (F0 až C2) vyberte odpovídající počet půltónů (1-12). Výchozí
hodnota je 2 půltóny.

EXTERNAL CLOCK MODE
Pomocí reálného panelu CLOCK IN se může GRANDMOTHER buď synchronizovat s externím hodinovým signálem
nebo posunout pokaždé, když je přijat signál GATE nebo spouštěcí signál. Chcete-li určit režim externích hodin,
nejprve stiskněte tlačítko (F # 1) a poté pomocí prvních dvou bílých kláves zvolte CLOCK (F0) nebo STEPADVANCE (G0). Výchozí hodnota je CLOCK.

EXTERNAL CLOCK INPUT PPQN
Chcete-li vědět, že Sekvencer a Arpeggiátor se správně synchronizují s externími hodinami, můžete zjistit, kolik
pulsů je přijato za ¼ notu (PPQN). Chcete-li upravit hodnotu PPQN, nejprve stiskněte tlačítko (G # 1) a pomocí
prvních osmi bílých kláves vyberte číslo přijatých hodinových impulzů za čtvrtletí.(F0) = 1 PPQN; (G0) = 2 PPQN;
(A0) = 3 PPQN; (B0) = 4 PPQN; (C1) = 5 PPQN; (D1) = 6 PPQN; (E1) = 7 PPQN; (F1) = 8 PPQN; (G1) = 9 PPQN;
(A1) = 10 PPQN; (B1) = 11 PPQN; (C2) = 12 PPQN; (D2) = 24 PPQN; (E2) = 48 PPQN. The Default is 2PPQN.

CLOCK OUTPUT PPQN
Abyste se ujistili, že externí zařízení jsou správně synchronizována s Sequencerem a Arpeggiatorem, můžete
nastavit, kolik pulsů je odesíláno (PPQN). Chcete-li upravit hodnotu PPQN, nejprve stiskněte tlačítko (A # 1) a
pomocí prvních osmi bílých tlačítek vyberte počet hodinových impulzů odeslaných na čtvrtletí.(F0) = 1 PPQN; (G0) =
2 PPQN; (A0) = 3 PPQN; (B0) = 4 PPQN; (C1) = 5 PPQN; (D1) = 6 PPQN; (E1)

= 7 PPQN; (F1) = 8 PPQN; (G1) = 9 PPQN; (A1) = 10 PPQN; (B1) = 11 PPQN; (C2) = 12 PPQN; (D2) = 24
PPQN; (E2) = 48 PPQN. The Default is 2PPQN.
KB OUT RANGE
Napěťový rozsah výstupu GRANDMOTHER KB OUT (pitch CV) může být buď -5 až +5 V nebo 0 až 10 V. Chceteli upravit nastavení rozsahu KB OUT, stiskněte tlačítko (C # 2) a pomocí prvních dvou bílých kláves zvolte -5V až +
5V (F0) nebo 0V až 10V (G0). Výchozí hodnota je -5V až + 5V.

LOCAL ON / OFF
GRANDMOTHER může být použita k řízení externích syntezátorových modulů, stejně jako pro vlastní interní zvukový
emgine a moduly. V některých případech možná budete chtít, aby GRANDMOTHER ovládal pouze externí nastavení.
Tím, že nastavíte místní parametr na OFF, klávesnice GRANDMOTHER, PITCH wheel a Arpeggiator se přenášejí
pouze prostřednictvím konektorů KB OUT, GATE OUT, KB VELOCITY OUT a MIDI a nepoužívají žádné pevné kabely
pro přehrávání interního zvukového stroje . Chcete-li se dostat k místnímu nastavení, nejprve stiskněte tlačítko (D #
2) a pomocí nejnižších 2 bílých kláves vyberte možnost LOCAL OFF (F0) nebo LOCAL ON (G0). Výchozí nastavení
je Local ON.
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ARP / SEQ MODULE
GATE OUT: Tento konektor otvírá GATE s každou novou notou přehrávanou na klávesnici, kterou hraje
Arpeggiator nebo hraje Sequencer. 5 ohmů; +8 V Gate.
KB OUT: Tento konektor poskytuje řídící napětí (CV) založené na klávese klávesnice, arpeggiátoru nebo
sekvenceru. 5 ohmů; -5 až +5 V.
KB VEL OUT: Tento konektor poskytuje řídící napětí (CV) založené na rychlosti klávesy nebo arpeggiátoru.
Během přehrávání Sequenceru bude tento konektor mít výstup obálky řídícího napětí, pokud budou
přehrávány kroky s akcentem 5 Ohmů; 0 až +5 V.

MODULATION MODULE
RATE IN: řídícího signál se přidává k hodnotě RATE, a určuje rychlost modulárního oscilátoru.
100K ohmů; -5 až +5 V.
SYNC IN: stoupající hrana přijatého řídicího signálu obnoví modulační oscilátor na výchozí bod.
100K Ohmů; 0 až +5 Volts.
WAVE OUT: výstup waveform jako řídicí signál v aktuálním nastavení velocity.
5 Ohmů; 10 Volt Peak-to-Peak (DC Coupled).
S/H OUT: náhodné řídící napětí (CV) vytvořené samplováním zdroje šumu při každém průchodu nulou
modulačního oscilátoru.
2K Ohm; -5 až +5 Volt.

OSCILLATORS MODULE
OSCILLATOR 1 WAVE OUT: výstup waveform jako řídící signál při aktuální frekvenci.
2K Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (AC Coupled).
OSCILLATOR 1 PITCH IN: vstup pro řídicí signál je sčítán s interním Pitch CV pro modulování ladění
oscilátoru 1.
90K Ohm; -5 to +5 Volt.
OSCILLATOR 1 PWM IN: řídicí signál může modulovat pracovní cyklus nebo šířku impulsu čtvercové
vlny (50% počáteční pracovní cyklus) nebo úzkou vlnu (25% výchozí pracovní cyklus).
100K Ohm; 0 to +5 Volt.
OSCILLATOR 2 WAVE OUT: výstup waveform jako řídící signál na aktuální frekvenci.
2K Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (AC Coupled).
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OSCILLATORS MODULE (pokračování)
OSCILLATOR 2 PITCH IN: řídicí signál je zde sčítán s interním Pitch CV pro modulaci ladění
oscilátoru 2.
90K Ohm; -5 až +5 Volt.
OSCILLATOR 2 LIN FM IN: řídicí signál je zde sčítán s interním Pitch CV pro zavedení lineárního FM
(Frequency Modulation) do oscilátoru 2.
90K Ohm; -5 až +5 Volt.

MIXER MODULE
OSC 1 IN: Zdroj zvuku nebo řídicí signál připojený k tomuto vstupu nahrazuje normální připojení výstupu
oscilátoru 1 ke vstupu mixu. Ovládač OSCILLATOR 1 bude nyní řídit úroveň tohoto nového signálu.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
OSC 2 IN: Zdroj zvuku nebo řídicí signál připojený k tomuto vstupu nahrazuje normální připojení výstupu
oscilátoru 2 ke vstupu mixu. Ovladač OSCILLATOR 2 v mixu nyní řídí úroveň tohoto nového signálu.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
NOISE IN: Zdroj zvuku nebo řídicí signál připojený k tomuto vstupu nahrazuje normální připojení výstupu
generátoru šumu ke vstupu mixu. NOISE v mixu nyní řídí úroveň tohoto nového signálu.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
OUTPUT (MIXER OUTPUT): Kombinovaný výstup všech vstupních zdrojů mixu je k dispozici
prostřednictvím tohoto konektoru. 2K ohmy; výstupní úroveň je určena kombinovaným nastavením
individuálních úrovní.

UTILITIES MODULE
MULTI JACK: Čtyři zdířky MULT mohou být použity buď jako vstupy nebo výstupy a mohou přijímat audio
signály nebo řídicí signály. Jakýkoli signál (zvuk nebo ovládání) lze vložit do jednoho konektoru MULT a
rozdělit až na tři místa pomocí zbývajících konektorů jako výstupů. Ve zvláštních případech lze konektory
MULT sloučit až dvěma zdroji zvuku AC (OSCILLATOR 1 WAVE OUT, OSCILLATOR 2 WAVE OUT,
FILTER OUT, HP FILTER OUT, WET OUT a EURORACK OUT) a odeslat sloučený signál až na dva cíle
pomocí zbývajících dvou konektorů.

HIGH PASS FILTER INPUT: Zdroj zvuku připojený k tomuto vstupu bude zpracován High Pass filtrem.
110K Ohm; -5 až +5 Volt.
HIGH PASS FILTER OUTPUT: The output of the High Pass Filter is available via this jack.
2K Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (AC Coupled).
ATTENUATOR INPUT: This jack provides an input to the Inverting Attenuator.
100K Ohm; -8 až +8 Volt.
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UTILITES MODULE (pokračování)
ATTENUATOR OUTPUT: Výstup Inverting Attenuator je k dispozici v tomto konektoru. 5 ohmů; výstupní napětí
je určeno pomocí ovladače ATTENUATOR; u nastavení na 12 hodin je nulový výstup (plně zeslabený).

FILTER (LOW PASS FILTER) MODULE
FILTER INPUT: Zdroj zvuku připojený k tomuto vstupu je zpracován filtrem Low Pass Filter (VFF). Pokud
zde není žádné spojení, signál Mixer OUTPUT je normálně nastaven na vstup Low Pass filtru.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
FILTER OUTPUT: Výstup Low Pass filtru je k dispozici prostřednictvím tohoto konektoru.
2K Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (AC Coupled).
ENV AMT IN: Zde je řídicí signál sčítán s ENVELOPE AMT a je k dispozici pro zesílení, změnu nebo
omezení velikosti efektu, který má ENVELOPE AMT na cutoff low pass filtr.
110K Ohm; -8 až +8 Volt (DC Coupled).
CUTOFF IN: řídicí signál je zde součtem nastavení KBD TRACK, hodnoty ENVELOPE AMT, knoflíku
CUTOFF atd. A slouží k modulaci hodnoty Cutoff frekvence filtru Low Pass.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.

ENVELOPE MODULE
TRIGGER IN: Jakýkoli řídicí signál > +1,2 V bude fungovat jako spouštěč pro cyklus obálky. Není-li zde
provedeno žádné spojení, je signál Gate z klávesnice, Arpeggiatoru, Sequenceru atd. normalizován na
tento vstup.
100K Ohm; 0 až +8 Volt (DC Coupled).

+ ENV OUT: Řídicí signál vytvořený nastavením ADSR obálky je k dispozici v tomto konektoru.
5 Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (DC Coupled).
– ENV OUT: Na tomto konektoru je k dispozici obrácená kopie řídicího signálu vytvořeného nastavením
ADSR obálky. Například namísto parametru Attack, který zvyšuje určitou hodnotu v průběhu času,
hodnoty inverzní modulace způsobí, že parametr Attack sníží určitou hodnotu o stejnou částku ve
stejném časovém úseku.
5 Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (DC Coupled).

OUTPUT MODULE
VCA AMT IN: Ovládací signál zde ovlivní hlasitost výstupu GRANDMOTHER. Když je přepínač VCA TYPE
nastaven na DRONE, připojení řídicího signálu zde okamžitě nastaví VCA CV na nulu. Hodnota řídícího
signálu se použije pouze pro ovládání výstupní úrovně. Pokud je přepínač VCA TYPE nastaven na hodnotu
ENV nebo KB RLS, hodnota řídicího signálu v tomto vstupu se sčítá s aktuálním nastavením výstupní
úrovně.
100K Ohm; 0 až +8 Volt (DRONE nastavení); -8 až +8 Volt (ENV nebo KB RLS nastavení.)
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OUTPUT MODULE (pokračování)
VCA IN: Tento konektor poskytuje zvukový vstup do VCA. Bez provedeného spojení je signál z
výstupu filtru normalizován na tento vstup.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
REVERB IN: Tento konektor poskytuje zvukový vstup do jednotky Spring Reverb. Bez provedeného
spojení je signál z VCA výstupu normalizován na tento vstup.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.

PROPOJOVACÍ POLE ZADNÍ PANEL
ARP / SEQ CV PANEL
CLOCK IN: Arpeggiator a / nebo Sequencer se synchronizují se vzestupnou hranou hodinového /
řídicího signálu připojeného k tomuto konektoru, což umožňuje GRANDMOTHER synchronizovat s
dalšími hodinami.
100K Ohm; -5 až +5 Volt.
ON / OFF IN: Řídicí signál připojený k této zdířce může zapnout a vypnout zařízení GRANDMOTHER
Arpeggiatoru a / nebo Sequenceru. Napětí> 2,5 V zapne modul ARP / SEK. Příchozí napětí <2,5 V vypne
modul ARP / SEK.
100K Ohm; OFF = 0 Volts / ON = +5 Volt.
RESET IN: Řídicí signál připojený k tomuto konektoru může resetovat GRANDMOTHER Arpeggiator a /
nebo Sequencer na začátek patternu. Příchozí napětí> 2,5 V obnoví modul ARP / SEQ.
100K Ohm; 0 až +5 Volt.
CLOCK OUT: Tento výstup poskytuje výstup hodin, který lze použít k řízení dalších hodinových
jednotek pro moduly ARP / SEQ GRANDMOTHER.
100K Ohm; 0 až +5V Hodiny při interním nastavení

AUDIO OUT PANEL
EURORACK OUT: Tento konektor poskytuje vyrovnávací verzi hlavního výstupu, která je plně
kompatibilní s ostatními moduly a systémy Eurorack. Výstupní úroveň je nastavena za REVERB
MIX, ale před VCA VOLUME.
2K Ohm; -5 až +5 Volt (AC Coupled). Maximum -8 až +8 Volt.
REVERB OUT: Audio signál, který se objeví na výstupu SPRING REVERB, je k dispozici prostřednictvím
tohoto konektoru. V kombinaci s konektorem REVERB in na předním panelu může SPRING REVERB
fungovat jako jednotka s nezávislým efektem.
1K Ohm; 10 Volt Peak-to-Peak (AC Coupled).

MIDI DOKUMENTACE A LISTY PŘEDVOLEB JSOU V ORIGINÁLNÍM EN MANUÁLU
Další předvolby a prázdné listy lze stáhnout na adrese www.moogmusic.com.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TYP: Semi-modulární Analogový syntezátor
SOUND ENGINE: plně analogový, mono
Počet kláves: 32
Typ kláves: dynamické (ciltivost lze měnit prostřednictvím MIDI a KBD VEL OUT)
Další ovladače: Pitch Bend, Mod Wheel, Variable Glide
Zvukové zdroje: 2 oscilátory s volitelnými průběhy (oscilátor 2 lze synchronizovat s oscilátorem 1 plus lineární
FM), 1 generátor šumu, externí vstupní konektor
VCF FILTER (LOW PASS): -24dB/oktávu Moog Ladder Filter Resonance (Self-Oscillating)
STATIC FILTER (HIGH PASS): -6dB/ oktávu
Modulační zdroje: Modulation Oscillator (Sine, Sawtooth, Ramp, Square), S/H výstup, Envelope a Key
Tracking
Obálka (ENVELOPE): 4 fáze (ADSR)
ATTENUATOR: bipolarní
MULT: Four Parallel-wired Non-buffered Patch Points
Efekty: pružinový reverb
ARPEGGIATOR / STEP SEQUENCER: (256 kroků; 3 sekvence)
Propojovací body:
41 x 3.5mm přední a zadní panel
21 vstupů
16 výstupů
4 Parallel-wired Mults.
AUDIO VSTUP: jeden 1/4” TS jack (zadní panel)
AUDIO VÝSTUP: 1x 1/4” TRS konektor pro sluchátka nebo linkový (zadní panel)
UPOZORNĚNÍ: Použijte nástrojový kabel TS pro linkový výstup. Nepoužívejte kabel TRS (symetrický), posun fáze
může způsobit velmi slabý signál.
MIDI I/O: 5-pin DIN In, Out, Thru; MIDI over USB (zadní panel)
Rozměry: 54.82 x 36.19 x 13.97 š x h x v (cm)
Napájení: Adapter 12V DC (plus - střed), 2A, 100 až 240 V AC, 50/60Hz
Váha: 7.25kg
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SERVIS & ZÁRUKA
STANDARDNÍ ZÁRUKA MOOG pro USA
Moog zaručuje, že jeho výrobky neobsahují vady materiálu nebo zpracování a odpovídají specifikacím v době přepravy.
Záruční doba je jeden rok (USA) od data nákupu. Pokud byl produkt prodán více než pět let od okamžiku odeslání
výrobku z naší továrny, Moog rozhodne, zda bude záruka respektována bez ohledu na datum nákupu. Během záruční
doby budou všechny vadné výrobky opraveny nebo nahrazeny na základě možností a zpětné vazby. Tato záruka
pokrývá závady, které nezpůsobil zákazník.
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 – Mediaport Pro.
Seznam autorizovaných distributorů je dostupný na stránkách moogmusic.com.
Pokud nakupujete mimo vaši zemi, 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.
GRANMOTHER musí být vrácen v původním vnitřním obalu včetně kartonových vložek. Záruka nebude splněna, pokud
produkt není řádně zabalen. Jakmile obdržíte číslo RMA # a pečlivě zabalte GRANDMOTHER, pošlete produkt
společnosti Moog Music Inc. s platbami za dopravu a pojištění a ujistěte se, že jste zadali svou adresu pro vrácení
zboží.
MOOG MUSIC
160 Broadway St.
Asheville NC, 28801
CO UDĚLÁ MOOG
Jakmile obdržíme produkt, budeme zkoumat veškeré zjevné známky poškození uživatelem 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.

