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Pred používaním tohto zariadenia si prosím prečítajte časti „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“.
Po prečítaní majte všetky potrebné návody dokumenty naďalej poruke.
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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme
bez súhlasu spoločnosti ROLAND CORPORATION.

Zadný Panel
Spínač [POWER]

Konektor DC IN

Porty USB HOST (1-4)

USB (O) port

Konektory MIDI (IN/OUT)

Konektory INPUT (1–4, 5/6)

Zapne/Vypne zariadenie.

Sem pripojte priložený AC adaptér.
*

Pomocou bežného USB 2.0 kábla pripojte tento prístroj k
vášmu počítaču. Kábel môžete využiť na prenos USB MIDI a
USB audio dát. Pred pripojením MX-1 k vášmu počítaču je
potrebné nainštalovať USB ovládač. Stiahnite špecializovaný
USB ovládač z webovej stránky Roland. Podrobnejšie o
tejto téme pozrite súbor Readme.htm, ktorý je súčasťou
stiahnutého balíka.

Sem pripojte MIDI zariadenie.

*

Toto sú samostatné USB audio vstupné porty určené na
používanie s produktmi AIRA (napr. TR-8, TB-3, VT-3, a
SYSTEM-1). S využitím bežného USB 2.0 kábla môžete pripojiť
vaše AIRA produkty a pripojiť ich zvukový výstup (stereo) k
MX-1 a zmiešať ich. Port USB HOST 3 poskytuje USB napájanie.
Sem môžete pripojiť TB-3 alebo VT-3, ktoré podporujú
napájanie prostredníctvom USB.

Sem môžete pripojiť externé zvukové zariadenia. Po prepnutí
nastavení môžete využívať konektory INPUT 1–4 ako
monaurálne vstupy (1, 2, 3, 4) alebo ako stereo vstupy (1/2,
3/4). Konektory INPUT 5/6 podporujú stereo pripojenie.

*

Pri zapínaní vašich zariadení zapnite jednotlivé zariadenia v tomto
poradí: zariadenia pripojené k vstupným konektorom&MX1&zariadenia pripojené k výstupným konektorom. Nedodržanie
tohto poradia môže mať za následok poruchu alebo poškodenie
vašich zariadení. Pri vypínaní vašich zariadení vypnite jednotlivé
zariadenia v tomto poradí: zariadenia pripojené k výstupným
konektorom& MX-1&zariadenia pripojené k vstupným
konektorom.
Pred vypnutím prístroja nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj
pri nastavení minimálnej hlasitosti je možné pri zapínaní/vypínaní
počuť určitý zvuk. Toto je bežné a nie je to znakom poruchy.

Aby ste predišli neúmyselnému prerušeniu prívodu elektrickej
energie do zariadenia (napríklad pri náhlom rozpojení konektoru)
a prílišnému ťahu na konektor DC IN, upevnite sieťový kábel
prostredníctvom káblového háku tak, ako je zobrazené na ilustrácii.

Káblový hák
Kábel dodávaného AC
adaptéra

* Nepripájajte sem iné zariadenia okrem AIRA produktov.
Pro d u k t ová p o d p o ra

Pro d u k t ová p o d p o ra
http://www.roland.com/support/

Konektor DIGITAL IN/OUT
Sem môžete pripojiť digitálne vstupné/výstupné zariadenie s
2 kanálmi (stereo). Podľa typu pripojeného zariadenia zvoľte
INPUT/OUTPU funkciu tohto konektora.

*

Konektory MIX OUT (L/MONO, R)

Konektory AUX SEND (L, R)

Sem pripojte váš zosilňovač alebo odposluch. Toto sú
konektory pre hlavný výstup.

Tieto konektory vysielajú zvuk do externého efektového
zariadenia.

*

* Hlavný výstup sem nie je pripojený.

http://www.roland.com/support/

* Tento prístroj je vybavený ochranným obvodom. Po zapnutí
zariadenia je nevyhnutý krátky časový interval (niekoľko sekúnd)
pred bežnou prevádzkou zariadenia.

Nepoužívajte káble so vstavanými rezistormi.

Nepoužívajte káble so vstavanými rezistormi.

Konektor PHONES

Konektory AUX SEND (L, R)

Sem pripojte slúchadlá.

Tieto konektory vracajú zvuk z externého efektového
zariadenia.

PHONES

Sekcia EFFECT

Určuje hlasitosť výstupu pre slúchadlá. V slúchadlách môžete
počúvať hlavný výstup spoločne so zvukom kanálov zvolených
tlačidlom [SELECT]. Aj keď znížite úroveň zvoleného kanálu
alebo ho stlmíte, môžete počúvať jeho zvuk nastavením
ovládača [MIXING] do pozície SELECT; takto si môžete pripraviť
nasledujúcu skladbu alebo upraviť jej nastavenia.

Ovládač [LEVEL]
Určuje hlasitosť v slúchadlách.
Vyváženie nastavené ovládačom [MIXING] ide na výstup bez
zmeny.

V efektovej sekcii je BEAT FX, ktorý umožňuje upraviť zvuk aplikovaním efektu na jednotlivé kanály a MASTER FX, ktorý aplikuje
efekt na zmiešaný zvuk všetkých kanálov.

Ovládač [MIXING]
Určuje vyváženie medzi hlavným výstupom a kanálom,
ktorého tlačidlo [SELECT] svieti. Otočením ovládača smerom k
SELECT znížite hlasitosť hlavného výstupu; otočením ovládača
smerom k MASTER znížite hlasitosť zvoleného kanálu.

Pady [1]-[16]
Určuje kroky, v ktorých sa aplikuje BEAT FX a MASTER FX.

BEAT FX

NOTE

Pre jednotlivé kanály môžete upraviť nastavenia Filter, Slicer a
Side Chain a upraviť zvuk ich zapnutím/vypnutím v jednotlivých
krokoch. Efekt BEAT FX je synchronizovaný s tempom zariadenia,
ktoré je určené ako "Clock Master".
&”Operation procedure: BEAT FX settings”

Keď je ovládač [MIXING] v pozícii SELECT, nastavenie
hlasitosti zodpovedá úrovni pred Faderom [LEVEL] na MX1. Pred počúvaním zvuku zvoleného kanálu znížte hlasitosť
ovládačom [LEVEL], aby ste si nepoškodili sluch vysokou
hlasitosťou.

Názov

Vysvetlenie

Tlačidlo [FILTER]

Aplikuje Filter.

Tlačidlo [SIDE CHAIN]

Aplikuje Side Chain.

Tlačidlo [SLICER]

Aplikuje Slicer.

MASTER FX
Aplikuje efekt ako Delay, Filter, Scatter alebo Roll na zmiešaný zvuk všetkých kanálov. S využitím funkcie kombinácie môžete
prepnúť typ MASTER FX v jednotlivých krokoch a synchronizácii s tempom. &”Operation procedure: MASTER FX settings”

AUX
Tu môžete ovládať úroveň na výstupoch AUX SEND a úroveň
na vstupoch AUX RETURN.

* Nie je možné určiť rôzne typy MASTER FX pre jednotlivé kanály.

Ovládač [RETURN]

* Ak je pri používaní funkcie zvolené rýchle tempo, typ efektu sa nemusí prepnúť v príslušnom kroku.

Určuje "RETURN" úroveň na vstupoch AUX RETURN.

Názov

Ovládač [SEND]

Vysvetlenie
Týmto ovládačom upravte parametre efektu.
Indikácie CA naľavo a napravo od ovládača [MASTER FX] menia vzhľad podľa pozície ovládača.

Určuje "SEND" úroveň na výstupoch AUX SEND.
Ovládač [MASTER FX]

C svieti: Strana LOW

CA svieti: OFF

A svieti: Strana HIGH

CHANNEL SETTING
Tu môžete určiť parametre GAIN a PAN jednotlivých kanálov, ako aj nastavenia BEAT FX a TONE / FILTER FX.

Tlačidlo [TIME]

Určuje čas oneskorenia alebo frekvenčnú odozvu filtra, atď.

Tlačidlo [COMBI]

Upravenie nastavení funkcie kombinácie.

Názov

Vysvetlenie

Tlačidlo [DELAY]

Aplikuje Delay.

Tlačidlo [GAIN]

Nastavenie vstupného zosilnenia. Indikátor zobrazuje zosilnenie na vstupe.Rozsah: -20–30 dB
&”Operation procedure: Adjusting the input gain”

Tlačidlo [FILTER]

Aplikuje Filter.

Tlačidlo [SCATTER]

Aplikuje Scatter.

Tlačidlo [FLANGER]

Aplikuje Flanger.

Tlačidlo [PAN]

Určuje panorámu (stereo pozícia). Monaurálne kanály (1–4) umožňujú nastavenie panorámy; stereo kanály
(5/6, DIGITAL, USB 1–4, PC) umožňujú nastavenie vyváženia (L/R).
Rozsah: L50–C0 (Center)–R50
&”Operation procedure: Adjusting the pan”

Tlačidlo [BIT CRUSH]

Aplikuje Bit Crusher (vytvára špecifický hlučný zvuk).

Tlačidlo [ROLL]

Vytvorí Roll (opakované prehrávanie).

Tlačidlo [TONE] Určuje typ TONE/FILTER FX .&”Operation procedure: TONE/FILTER FX settings”

Sekcia MIXER
Tu môžete upraviť nastavenia Level, TONE / FILTER FX, BEAT FX, a MASTER FX.

Tlačidlo [AUX]

Určuje úroveň na výstupoch AUX SEND .&”Operation procedure: Setting the AUX level”

Názov

Vysvetlenie

Tlačidlo [BFX]

Určuje kroky, v ktorých sa aplikuje BEAT FX a určuje intenzitu.
&”Operation procedure: BEAT FX settings”

Ovládač [TONE/FILTER]

Upravuje parameter TONE/FILTER FX zvolený tlačidlom [TONE].

Tlačidlo
[FADER]

Určuje kanál, ktoré nastavenia “CHANNEL SETTING” môžete upraviť.

Určuje spôsob, akým Fader [LEVEL] mení úroveň hlasitosti (fader curve).
&”Operation procedure: Fader curve settings”

* Aj keď kanál, ktorého tlačidlo [SELECT] svieti, nie pripojený do hlavného výstupu
(t.j. kanál je stlmený alebo jeho úroveň je stíšená), pri otočení ovládača [MIXING] do
pozície SELECT môžete tento zvuk počúvať.
Tlačidlo [SELECT]

SCENE MEMORY
Funkcia Scene Memory uloží nastavenia sekcie CHANNEL SETTING, efektovej sekcie a mixážnej sekcie do jedného súboru (Scene),
ktorý môžete kedykoľvek vyvolať. Môžete uložiť až 64 scén (16 padov x 4 banky)
&”Operation procedure: Storing and recalling scene memories”

Tlačidlo [RECALL]
Vyvolanie scény z pamäte.

Tlačidlo [STORE]

Tlačidlo [BFX]

Uloženie scény do pamäte.

START/STOP
Spustí (svieti) alebo zastaví (bliká) efekt BEAT FX.
Po spustení sa BEAT FX aplikuje v synchronizácii s tempom a v krokoch určených Padmi [1]–[16]. Môžete tiež použiť funkciu
kombinácie s MASTER FX tak, že sa typ efektu prepne v jednotlivých krokoch a v synchronizácii s tempom.

TEMPO
Tu môžete nastaviť tempo a určiť zdroj pre MIDI synchronizáciu (Clock Master). Môžete tiež určiť intenzitu efektu Shuffle na
BEAT FX a funkciu kombinácie.
Názov

Vysvetlenie

Ovládač [TEMPO]

Určuje tempo Hodnota tempa je zobrazená na displeji nad ovládačom. Rozsah: 40,0-300,0

Tlačidlo [SHUFFLE]

Určuje intenzitu rytmického "rozhádzania" (bounce). Rozsah: -50-0-50

Pre voľbu jedného kanálu

Stlačte tlačidlo [SELECT].

Tlačidlo [FINE]

Určuje desatinnú hodnotu tempa.

Pre voľbu viacerých kanálov

Stlačte+podržte tlačidlo [SELECT] a stlačte tlačidlo
[SELECT] iného kanálu.

Tlačidlo [SYNC]

Určuje zdroj MIDI synchronizácie (clock master).&”Operation procedure: Synchronization
settings”

Pre voľbu všetkých kanálov

Stlačte+podržte tlačidlo CHANNEL SETTING a
stlačte tlačidlo [SELECT].

Tlačidlo [TAP]
Stlačte tlačidlo [TAP TEMPO] niekoľko krát v požadovanom tempe.
* Ak je zvolené iné nastavenie ako “INT,” tlačidlá [TEMPO], [SHUFFLE], [FINE], a [TAP] sú zablokované.

Aplikovanie efektov na zvuk vašej gitary
&”Operation procedure: BEAT FX settings”

Sekcia Master Out

* AK je úroveň BEAT FX nastavená na "0" (nula) tlačidlo bliká. Nastavte primeranú
intenzitu.

Tu môžete upraviť nastavenia Master Level a Mastering Effect.

Určuje, či bude vstupný signál vychádzať na výstup bez zmeny (nesvieti) alebo s
aplikovaným efektom MASTER FX (svieti).
&”Operation procedure: MASTER FX settings”

Názov

Vysvetlenie

Tlačidlo [MFX]

Ovládač [MASTER LEVEL]

Určuje výstupnú hlasitosť konektora MIX OUT.

Tlačidlo [MASTERING]

Ovládač [LEVEL]

Nastavenie úrovne hlasitosti.
Môžete určiť krivku, podľa ktorej sa mení úroveň hlasitosti.
&”Operation procedure: Fader curve settings”

Upravenie nastavení efektu MASTERING FX.
&”Operation procedure: MASTER FX settings”

Tlačidlo [MUTE]

Stlmí zvuk príslušného kanálu.

Ukazovateľ úrovne (Level
Meter)

Určuje úroveň hlavného výstupu. Ak tlačidlo [GAIN] svieti, merač zobrazuje vstupnú úroveň
zvoleného kanálu.

Ako postupovať
7 RECALL

Pripojenie zariadení

Nastavenie vstupného zisku (Input Gain)

6. Zvoľte typ BEAT FX a variáciu.

Nastavenia MASTERING FX

Nastavenia FADER CURVE

Pripojte vaše zariadenia správne podľa popisu nižšie.

1. Stlačte tlačidlo [GAIN] tak, aby sa rozsvietilo.

Efekt MASTERING sa aplikuje na všetky zvukové vstupy.

* Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte
hlasitosť a vypnite všetky zariadenia, predídete tak
možnému poškodeniu.

2. Stlačením tlačidla [SELECT] zvoľte kanál, ktorého
vstupný zisk chcete upraviť; tlačidlo sa rozsvieti.
Na displeji nad ovládačom [VALUE] sa zobrazí hodnota
aktuálneho nastavenia a merač zobrazí vstupný zisk.
&”Mixer Section: [SELECT] button”

Type
Vysvetlenie
FILTER
Odstráni určité pásmo frekvencií zo zvuku.
Ovládač [SIDE Upravuje (tlmí) hlasitosť zvukového signálu.
CHAIN]
V pravidelných úsekoch (frázach) prerušuje
SLICER
výstupný zvuk.

Môžete určiť priebeh (krivku) zmeny hlasitosti vytvorenej
pohybom ovládača [LEVEL].

7 Pripojenie externých zvukových zdrojov
K vstupom INPUT 1–4, 5/6 a ku konektoru DIGITAL
IN môžete pripojiť externé zvukové zariadenia, napr.
syntetizátor alebo DJ prehrávač.

3. Ovládačom [VALUE] nastavíte zisk.
Nastavte parameter “Gain” tak, aby signál neprekročil
úroveň 0 dB na merači (zelený LED indikátor hore).

N OT E
Pri základných nastaveniach sú konektory INPUT 1–4
nastavené ako mono vstupy a DIGITAL IN/OUT je
nastavený ako digitálny vstup. Ak chcete konektory INPUT
1–4 používať so stereo zariadeniami alebo chcete používať
DIGITAL IN/OUT ako digitálny výstup, upravte nastavenia.
&”System Settings: Channel link”

7 Pripojenie AIRA produktov

Nastavenie panorámy

7 Pripojenie počítača
Keď chcete do mixu primiešať zvuk z vášho počítača,
prostredníctvom bežného USB 2.0 kábla pripojte USB Port
MX-1 s vašim počítačom. Pred pripojením MX-1 k vášmu
počítaču je potrebné nainštalovať USB ovládač.
&”Rear Panel: USB (O) port”
* Pri základných nastaveniach je prehrávanie zvuku z
vášho počítača cez PC kanál stereofónne.

* Ak nie je k Portom USB HOST pripojené zariadenie
AIRA, zvuk z vášho počítača môžete pripojiť na kanál
USB 1-4 a zmiešať.
&”System Settings: Mixer mode”

7 Pripojenie MIDI zariadenia
MX-1 umožňuje synchronizáciu podľa prichádzajúcich
správ MIDI Clock (F8). Umožňuje aj spustenie/zastavenie
prehrávania správami MIDI Start (FA) a MIDI Stop (FC).

7 Pripojenie externého efektového zariadenia
Ak chcete používať externé efektové zariadenie pripojené
cez konektory SEND/RETURN, pripojte toto zariadenie ku
konektorom AUX SEND a AUX RETURN.
&”Operation procedure: Setting the AUX level”

1. Stlačte tlačidlo [PAN] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačením tlačidla [SELECT] zvoľte kanál, ktorého
vstupný zisk chcete upraviť; tlačidlo sa rozsvieti.
&”Mixer Section: [SELECT] button”

Nastavenia TONE/FILTER FX
Pri základných nastaveniach je TONE/FILTER FX nastavený na
“FILTER1.”
1. Stlačte tlačidlo [TONE] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačením tlačidla [SELECT] zvoľte kanál, ktorého
vstupný zisk chcete upraviť; tlačidlo sa rozsvieti.
&”Mixer Section: [SELECT] button”
3. Otočením ovládača [VALUE] zvoľte typ.

1. Stlačte tlačidlo [SYNC] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Ovládačom [TEMPO] zvoľte nadriadené MIDI zariadenie
(Clock Master). Zvolené nadriadené zariadenie bliká na
displeji nad ovládačom [TEMPO].
Displej

Avto (*)

Nastavenia MASTER FX
MASTER FX umožňuje aplikovať efekty ako Delay, Filter a
Scatter. S využitím funkcie kombinácie môžete prepnúť typ
MASTER FX v jednotlivých krokoch.
1. Na každom kanáli, na ktorý chcete aplikovať BEAT FX,
stlačte tlačidlo [BFX] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Zvoľte typ MASTER FX.
Typ efektu
DELAY
FILTER

Type

Vysvetlenie

1

FILTER 1 (FL1)
FILTER 2 (FL2)

Aplikujú sa low pass a high
pass filtre.

SCATTER

2
3

TONE 1 (Tn1)

FLANGER

4

TONE 2 (Tn2)

Upravuje hlasitosť pásma
nízkych frekvencií a pásma
vysokých frekvencií.

5

EQ LOW 1 (Lo1)

ROLL

6

EQ LOW 2 (Lo2)

Upravuje hlasitosť pásma
nízkych frekvencií.

7

EQ HI1 (Hi1)

8

EQ HI2 (Hi2)

Upravuje hlasitosť pásma
vysokých frekvencií.

9

ISOLATOR 1
(iS1)

Potláča pásma vysokých a
nízkych frekvencií.

10

ISOLATOR 2
(iS2)

Potláča pásma vysokých
stredných a nízkych frekvencií.

4. Ovládačom [TONE/FILTER] jednotlivých kanálov
ovládate intenzitu.
* Keď je ovládať [TONE/FILTER] strednej pozícii, TONE/
FILTER FX sa neaplikuje. Otočením ovládača doľava
alebo doprava aplikujete efekt zvoleného typu.

Vysvetlenie

BIT CRUSH

Vysvetlenie
Aplikuje sa Delay .
Aplikuje sa Filter.
“Scatter” je efekt, ktorý dodáva prehrávaniu
digitálny groove - vymení pozície jednotlivých
krokov v slučke a zároveň mení smer
prehrávania a dĺžku parametra Gate.
Aplikuje sa Flanger.
Tento efekt skresľuje vlnovú formu, vytvára
prenikavý šumivý zvuk.
Opakovane prehráva zvuk

* Keď chcete zvoliť variáciu, stlačte+podržte tlačidlo
príslušného typu a otočte ovládačom [TEMPO].
3. Stlačte+podržte tlačidlo [TIME] a otočením ovládača
[TEMPO] upravte parameter.
4. Ovládačom [MASTER FX] nastavíte intenzitu.
* Keď je ovládač [MASTER FX] v strednej pozícii (CA
svieti), efekt MASTER FX je vypnutý (OFF); otočením
ovládača doľava alebo doprava aplikujete efekt, ktorý je
určený pre príslušnú variáciu.

7 Určenie typu v jednotlivých krokoch (Funkcia
kombinácie)
Funkcia kombinácie umožňuje určiť typ MASTER FX pre
jednotlivé kroky a upraviť tak zvuk.

1. Stlačte tlačidlo [MASTERING] tak, aby sa rozsvietilo.
Efekt MASTERING FX je zapnutý.
2. Stlačte+podržte tlačidlo [MASTERING] a otočením
ovládača [TEMPO] zvoľte typ.

Posluch zvoleného kanálu

1. Stlačte tlačidlo CHANNEL SETTING [FADER] tak, aby sa
rozsvietilo.
2. Na kanáli, na ktorého nastavenia krivky hlasitosti chcete
upraviť, stlačte tlačidlo [SELECT] tak, aby sa rozsvietilo.
Rozsvietením tlačidla [SELECT] na viacerých kanáloch
môžete určiť krivku zmeny hlasitosti na viacerých kanáloch
súčasne.
3. Otočením ovládača [VALUE] zvoľte typ krivky.

Môžete si vypočuť zvuk zvoleného kanálu vo vašich
slúchadlách.&”PHONES”

* Pri otočení ovládača smerom k SELECT budete počuť
len zvuk zvoleného kanálu.
3. Ovládačom [LEVEL] upravte hlasitosť v slúchadlách.

Uloženie a vyvolanie scén z pamäte

Nastavenie úrovne AUX

Pri uložení scény do pamäte sa do súboru scény MX-1 uložia
nastavenia kanálov, efektovej sekcie a mixážne sekcie. V
prípade potreby môžete tieto nastavenia vyvolať.

1. Stlačte tlačidlo CHANNEL SETTING [AUX] tak, aby sa
rozsvietilo.
2. Na kanáloch, ktorých signál chcete posielať do
výstupu AUX SEND, stlačte tlačidlo [SELECT] tak, aby sa
rozsvietilo.
&”Mixer Section: [SELECT] button”

4. Port USB HOST 2

2. Konektor MIDI IN

5. Port USB HOST 3

3. Port USB HOST 1

6. Port USB HOST 4

MX-1 je nadriadené zariadenie (MIDI Clock
Int:
Master).
MX-1 sa synchronizuje podľa MIDI Clock
NiDi (*)
signálu prijatého konektorom MIDI IN.
MX-1 sa synchronizuje podľa MIDI Clock
USB1–4 (*)
signálu prijatého Portom USB HOST.
MX-1 sa synchronizuje podľa MIDI Clock
signálu prijatého z DAW programu v počítači
PC (*)
pripojenom k Portu USB (O).
(*) Ak nie je zistený signál MIDI Clock, MX-1 je nadriadené
zariadenie (MIDI Clock Master).
3. Stlačením tlačidla [SYNC] potvrďte nový zdroj
synchronizácie.
Displej prestane blikať a zostane svietiť.
4. Stlačte tlačidlo [SYNC] tak, aby zhaslo.
Ak je ako nadriadené zariadenie zvolené “INT”, ovládačmi
[TEMPO] a [FINE] alebo tlačidlom [TAP] nastavte tempo.
Ak je zvolené iné nadriadené zariadenie, MX-1 sa
synchronizuje s tempom pripojeného zariadenia.

Nastavenia BEAT FX

1. Stlačte tlačidlo [START/STOP].

S využitím efektu BEAT FX môžete aplikovať efekty ako Filter,
Side Chain a Slicer na jednotlivé kanály. BEAT FX môžete
zapnúť/vypnúť v jednotlivých krokoch a upraviť tak zvuk
úplne novým spôsobom.

2. Stlačte tlačidlo [COMBI] tak, aby sa rozsvietilo.

1. Stlačte tlačidlo CHANNEL SETTING
[BFX] tak, aby sa rozsvietilo.

4. Ovládačom [MASTER FX] nastavíte intenzitu.

3. Stlačte+podržte tlačidlo [COMBI] a otočením ovládača
[TEMPO] zvoľte Pattern (kombináciu MASTER FX).
Príslušný Pattern môžete aj upraviť.

7 Upravenie Patternu
2. Stlačením tlačidla [START/STOP] aktivujte BEAT FX.
3. Na každom kanáli, na ktorý chcete aplikovať
BEAT FX, stlačte tlačidlo [BFX] tak, aby sa
rozsvietilo.

1. Stlačte tlačidlo [COMBI] tak, aby sa rozsvietilo.
Rozsvieti sa tlačidlo typu MASTER FX, ktorý sa využíva v
Patterne.
2. Stlačte+podržte tlačidlo typu MASTER FX, ktorý chcete
priradiť, a stlačením Padov [1]–[16] zvoľte kroky, v
ktorých chcete aplikovať MASTER FX.
Pady, na ktoré sa aplikuje MASTER FX, sú rozsvietené.
* Po upravení nastavení sa Pattern automaticky prepíše.

* Kroky sa opakujú po Pad, ktorý ste určili ako posledný.

* Keď sa vyvolaná hodnota líši od skutočnej pozície
ovládača [LEVEL], okraj ovládača bliká.

Okrem mixovania zvukov AIRA a ďalších zariadení môžete
využívať MX-1 s DAW programom vo vašom počítači - môžete
do MX-1 primiešať zvuk prehrávaný z DAW alebo využívať
MX-1 ako ovládač DAW programu.
Keď chcete používať MX-1 s vašim DAW, bude potrebné
upraviť systémové nastavenia.
&”System Settings: Mixer mode”

7 STORE
1. Stlačte tlačidlo [STORE] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Ovládačom [VALUE] alebo Padmi [1]–[16] zvoľte číslo
scény, do ktorého chcete nastavenia uložiť.
Tlačidlo [STORE] bliká.
3. Stlačením tlačidla [STORE] uložte zmeny.

3. Ovládačom [VALUE] upravte úroveň Send Level.
4. Otočením ovládača [SEND] nastavte hlasitosť výstupu
AUX SEND.
&”System Settings: AUX SEND rooting”
5. Otočením ovládača [RETURN] nastavte hlasitosť výstupu
AUX RETURN.
&”System Settings: AUX RETURN rooting”

Technická špecifikácia

Roland MX-1: MIX PERFORMER

Napájanie
Príkon

AC adaptér
1700mA
400 (Š) x 264 (H) x 65 (V) mm
Rozmery
15-3/4 (š) x 10-7/16 (h) x 2-9/16 (v) palcov
1,81 kg
Hmotnosť
4 lbs
AC adaptér, Používateľský manuál, Leták “BEZPEČNÉ
Príslušenstvo POUŽÍVANIE ZARIADENIA”, karta so sériovým číslom
Ableton Live Lite

* V záujme vylepšenia produktu, si výrobca vyhradzuje
právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez
predchádzajúceho upozornenia.

Rôzne nastavenia
Obnovenie továrenských nastavení (Factory Reset)
1. Stlačte+podržte tlačidlo [RECALL] a zapnite zariadenie.
Na displeji sa zobrazí “rSt” a tlačidlá [START/STOP] blikajú.

Nastavenia
AUX SEND
rooting

Používanie

3. Keď sa na displeji zobrazí “CNP,” vypnite napájanie a opäť ho zapnite.

Hodnota/Stav
Nesvieti *

Stlačte PAD [2]
Svieti

2. Stlačením tlačidla [START/STOP] spustíte Factory Reset.
AUX RETURN
Stlačte PAD [3]
rooting

Systémové nastavenia

Nesvieti (OFF) *
Svieti (On)
Nesvieti (OFF) *

Tu je vysvetlené, ako upraviť systémové nastavenia MX-1.

MIDI through Stlačte PAD [4]

1. Stlačte+podržte tlačidlo [GAIN] a zapnite zariadenie.

Nastavenia

Channel link

Nastavenia
konektora
DIGITAL
Frekvencia
USB zvuku

MIDI kanál

Používanie

Hodnota/Stav

Vysvetlenie

Stlačte tlačidlo
[SELECT] kanálu 1
alebo 2
Stlačte tlačidlo
[SELECT] kanálu 3
alebo 4
Stlačte tlačidlo
[SELECT] kanálu
DIGITAL.
Stlačte tlačidlo [BFX]
a otočte ovládačom
[VALUE]

Channel 2 svieti *

Podporuje monaurálny vstup.

Channel 2 nesvieti

Podporuje stereo vstup.

Channel 4 svieti *

Podporuje monaurálny vstup.

Konektor funguje ako výstup.

Svieti *

Konektor funguje ako vstup.

44.1, 48, 96

Určuje vzorkovaciu frekvenciu (kHz). (Základné: 96).

OFF, C1–C16
Stlačte tlačidlo
[SHUFFLE] a otočte
ovládačom [TEMPO] ONni(Omni)

Nesvieti (Jump) *
LEVEL fader
mode

Mixer mode

Channel 4 nesvieti * Podporuje stereo vstup.
Nesvieti

Stlačte PAD [1]
Svieti (Pass
through)

Stlačte tlačidlo
[TONE] a otočte
ovládačom [VALUE]

SvR
(Režim CONTROL
SURFACE)

EXT
(Režim EXTERNAL
MIXING)

Určuje vysielací/prijímací MIDI kanál. Na displeji sa
zobrazí kanál. (Základné: 15).
Prijímajú sa MIDI správy na všetkých kanáloch.
Prenosový MIDI kanál bude 15.
Ak ste vyvolali scénu z pamäte a skutočné pozície
Faderov sa líšia od načítaných hodnôt, pri pohnutí
príslušným Faderom hodnota ihneď preskočí na
hodnotu zodpovedajúcu skutočnej pozícii Fadera.
Ak ste vyvolali scénu z pamäte a skutočné
pozície Faderov sa líšia od načítaných hodnôt, pri
pohnutí príslušným Faderom sa hodnota začne
meniť v momente, keď Fader prejde pozíciou
zodpovedajúcou načítanej hodnote.

Svieti (On)
NiX
(MIXER mode) *

2. Tlačidlami, ovládačmi a Padmi upravte nastavenia.
Základné hodnoty alebo stavy sú označené hviezdičkou “*.”

4. Na kanáli, na ktorého nastavenia BEAT FX chcete upraviť,
stlačte tlačidlo [SELECT] tak ,aby sa rozsvietilo.
&”Mixer Section: [SELECT] button”
5. Stlačte+podržte tlačidlo CHANNEL SETTING [BFX] a
Padmi [1]–[16] zvoľte posledný krok (počet krokov).

* Ihneď po vyvolaní scény môžu byť skutočné pozície
ovládačov [LEVEL], [TONE] a [MASTER FX] odlišné od
načítaných hodnôt.

Používanie s DAW

2. Ovládačom [MIXING] môžete upraviť vyváženie hlasitosti
medzi zvoleným kanálom a hlavným výstupom.

Cestu AUX využijete na pripojenie externého efektového
zariadenia cez okruh SEND/RETURN.

2. Ovládačom [VALUE] alebo Padmi [1]–[16] zvoľte číslo
scény, ktorú chcete vyvolať.
Keď prostredníctvom Padov [1]–[16] zvolíte scénu, táto
sa ihneď vyvolá. Alebo môžete ovládačom [VALUE] zvoliť
“NAn (Manual),” vtedy MX-1 načíta aktuálne nastavenia
ovládačov [TONE/FILTER FX] a [LEVEL].

3. Ak ste ovládačom [VALUE] zvolili scénu, stlačením
tlačidla [RECALL] túto scénu vyvoláte.

1. Stlačením tlačidla [SELECT] zvoľte kanál, ktorý chcete
počúvať; tlačidlo sa rozsvieti.
&”Mixer Section: [SELECT] button”

* K jednotlivým krokoch môžete priradiť jeden typ.

Ak synchronizačný signál MIDI Clock
prichádza z pripojeného zariadenia, MX-1 sa
synchronizuje podľa neho. Ak MX-1 prijíma
viac signálov MIDI Clock, synchronizácia
prebehne podľa nasledovnej priority.
1. Port USB (O)

8. Ovládačom [VALUE] môžete nastaviť intenzitu efektu.
Stlačením+podržaním tlačidla CHANNEL SETTING [BFX] a
otočením ovládača [VALUE] môžete upraviť trvanie (gate
time) aplikovania efektu BEAT FX.

Číslo

Nastavenia synchronizácie
Tu je vysvetlené, ako určiť nadriadené MIDI zariadenie (Clock
Master) pre synchronizáciu MX-1 s ostatnými zariadeniami.

7. Ovládačmi [1]–[16] zvoľte kroky, v ktorých sa bude
aplikovať BEAT FX.
* Efekt BEAT FX sa aplikuje v krokoch, ktorých Pady
svietia.

3. Ovládačom [VALUE] nastavíte panorámu.

Zariadenia série AIRA (napr. TR-8 a TB-3) môžete pripojiť
bežným USB 2.0 káblom k Portu USB HOST.

* Pridržte tlačidlo [CANCEL/SHIFT] a otočte ovládačom
[DETUNE].

* Ak je po aplikovaní MASTERING FX zvuk skreslený, znížte
úrovne jednotlivých kanálov tak, aby zvuk nebol skreslený.

1. Stlačte tlačidlo [RECALL] tak, aby sa rozsvietilo.

LED demo
Pad
coloration
System
Version

Stlačte tlačidlo [PAN]
a otočte ovládačom OFF, 1–30
[VALUE]
Stlačte tlačidlo
[AUX] a otočte
CL1–6
ovládačom [VALUE]
Stlačte tlačidlo
--[GAIN].

Vysvetlenie
Zvuk ide na výstup predtým, ako je jeho hlasitosť
upravená Faderom [LEVEL] (pre-fader send).
Zvuk ide na výstup predtým, ako je jeho hlasitosť
upravená Faderom [LEVEL] (pre-fader send).
Určuje, či bude (svieti) alebo nebude (nesvieti)
MASTER FX aplikovaný na signál zo vstupov AUX
RETURN.
Určuje, či sa dáta prijaté konektorom MIDI IN
budú (ON) alebo nebudú (OFF) poslané ďalej
konektorom MIDI OUT (východzie: OFF).
Mixuje AIRA a ďalšie zariadenia, pripojené k MX-1.
Ak nie je k Portom USB HOST pripojené zariadenie
AIRA, zvuk z vášho počítača môžete pripojiť na
kanál USB 1-4 a zmiešať.
MIDI kanály (1–11) sú priradené počnúc kanálom
1 na MX-1, čo umožňuje používať MX-1 ako USB
ovládač pre váš DAW program.
*

Zvuk zariadení pripojených k MX-1 sa nezmieša;
zvuk s hlasitosťou určenou ovládačom [GAIN] sa
posiela do počítača. Zvuk kanálu PC sa posiela z
výstupov MIX OUT.
MX-1 v spojení s DAW programom vo vašom
počítači mixuje prehrávanie viacerých stôp.
*

Hlasitosť prehrávania z DAW nie je možné
nastaviť na MX-1. Nastavte úrovne hlasitosti
priamo vo vašom DAW programe.

*

Zvuk zariadení pripojených k MX-1 sa nezmieša;
zvuk s hlasitosťou určenou ovládačom [GAIN]
sa posiela do počítača.

Určuje čas (v minútach), po ktorom sa spustí LED
DEMO. (Základné: 5 min)
Určuje schému farieb Padov pre jednotlivé funkcie.
(Základné: CL 1)
Zobrazenie verzie softwaru vášho MX-1.

3. Stlačením tlačidla [START/STOP] uložíte nastavenia.
Nastavenia sú uložené a sa MX-1 reštartuje.

