ProKeys88
(Překlad Jaroslav Musil ml.)

Uživatelský manuál
Úvod
Děkujeme, že jste si koupili produkt firmy M-Audio – ProKeys88. Je to víceúčelový
nástroj pro živé hraní s přídavným MIDI ovládáním. Doporučujeme vám, abyste si
pozorně pročetli tuto uživatelskou příručku pro bezproblémové zvládnutí instalace
ovladačů, pro operace s ProKeys88 a jeho moderními funkcemi.
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci
znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.

Obsah balení
Kromě
příslušenství:
•
•
•
•
•

samotného produktu

vám firma M-Audio

přibalila následující

CD-ROM s ovladači a aplikacemi
USB kabel
Tištěná uživatelská příručka
Síťové napájení (12V DC)
Sustain pedál
Pokud některá z těchto položek v balení chybí, kontaktujte maloobchodní
prodejnu, ve které jste tento produkt zakoupili.

Záruka
Firma M-Audio poskytuje záruku na výrobky ohledně závad materiálu a výroby při
běžné používání původním, registrovaným uživatelem.

Registrace
Děkujeme vám za to, že jste zaregistrovali nový M-Audio výrobek. Tímto máte nárok
na plnou záruku, pomoc a bezplatnou aktualizaci od firmy M-Audio.
Registraci proveďte na www.m-audio.com/register
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Přehled zařízení ProKeys88
ProKeys88 je nástroj se 14 vysoce-kvalitními zvuky. Unikátní M-Audio konstrukce
s vlastnostmi kladívkové mechaniky navozuje pocit hry na skutečné grand piano.
Muže také fungovat jako MIDI kontrolér pro váš sekvencer nebo zvukový modul.
Navrhli jsme ProKeys88 v provedení pro živé hraní. Ovládací rozhraní, jako takové,
je zjednodušené, ale má všechny hlavní vlastnosti přístupné přes stisk jednoho
tlačítka. Moderní vlastnosti jako digitální efekty a MIDI ovládací příkazy mohou být
editovány „Za letu“.
Všechny konektory jsou typu ¼“ jack a umožňují snadné připojení do PA systému,
mixéru nebo jiného zvukového zařízení pro živé hraní.
Zařízením ProKeys88 je možné spouštět a zastavovat přehrávání externího MIDI
sekvenceru, ale také ovládat tempo sekvence. Tyto vlastnosti mají jednoúčelová
tlačítka, které vám umožňují ovládat MIDI sekvencer v reálném čase.
Před tím, než začnete číst o různých vlastnostech vašeho ProKeys88, by bylo dobré,
abyste se seznámili s terminologií, která je použita v popisech těchto vlastností.

Terminologie
EDIT MODE – popisuje 3-sekundovou periodu po stisku funkčního tlačítka, během
které lze změnit parametry dané funkce. Numerická klávesnice může být během
tohoto času použita pro změnu parametru. LED displej zabliká, že zobrazovaný
parametr se může editovat. Jestliže je tlačítko pro funkci editace stisknuto při chybě,
můžete stisknout jiné tlačítko pro funkci editace a spustit další 3-sekundovou periodu
pro editaci.
NORMAL MODE – popisuje stav přístroje, když není stisknuté žádné tlačítko funkce.
V tomto režimu LED displej zobrazí číslo programu, který jste vložili jako poslední.
FUNCTION BUTTONS – se nacházejí vlevo od LED displeje. Když stisknete některé
z těchto tlačítek, nebo některé z tlačítek digitálního efektu, tak ProKeys88
automaticky vstoupí do EDIT MODE (editačního režimu).
INSTRUMENT – ProKeys88 má 14 vlastních vestavěných zvuků, které reprezentují
různé nástroje jako jsou piana, smyčce, nebo basy. Tento termín se odkazuje pouze
na 14 interních zvukových programů. Různé nástroje se vybírají stiskem jednoho ze
14 tlačítek pro výběr nástroje. Tato tlačítka jsou umístěna vpravo od LED displeje.
SPLIT MODE – Stiskem tlačítka Split se ProKeys88 přepínají do režimu Split.
V tomto režimu je klávesnice rozdělena do dvou sousedních nepřekrývajících se zón.
Každá zóna může mít přiřazený jiný nástroj. Noty hrané nalevo od dělícího bodu
budou ovládat jeden nástroj a noty hrané vpravo od dělícího bodu budou ovládat
nástroj, který jste předtím zvolili.
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LAYER MODE – Stiskem tlačítka Layer se ProKeys88 přepínají do režimu Layer.
V tomto režimu mohou být dva nástroje přiřazeny na celý klávesový rozsah: hlavní
nástroj a Layer nástroj (vrstvový). Pokud je aktivní i Split mode, tak Layer nástroj
budou mít pouze klávesy vpravo od dělícího bodu.
MAIN INSTRUMENT – je nástroj, který je přiřazen tehdy, když Split mode ani Layer
mode není aktivní.
SPLIT INSTRUMENT – se odkazuje na nástroj ovládaný klávesami vlevo od dělícího
bodu, když je aktivní Split mode.
LAYER INSTRUMENT – se odkazuje na druhý nástroj, který je řízený, když je aktivní
Layer mode.

Vlastnosti
OVLÁDACÍ PRVKY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 tlačítek pro různé funkce, režimy a výběr nástrojů
12-klávesová numerická klávesnice pro vstup dat
3 posuvné ovladače pro hlasitost pro individuální ovládání úrovní main,
split a layer nástrojů
2 otočné potenciometry pro ovládání EQ (basy a výšky)
LED displej
88-klávesová klaviatura se simulací kladívkové mechaniky
Pitch Bend kolečko
Modulační kolečko
Výběr ze 3 křivek hlasitosti a 1 pevné hlasitost

MIDI FUNKCE:
• Program change
• Bank LSB
• Bank MSB
• Kanál (kanál může být nastaven pro aktuální main-základní, levou ruku
a layerové nástroje odděleně, což umožňuje využívat tyto vlastnosti
s MIDI syntezátorem, modulem nebo sekvencerem)
• MIDI výstup z USB
• Local On/Off
• MIDI Clock Start/Stop
• Ovládání tempa pro rychlost MIDI Clock s nastavením funkcí TAP
• SPP (ukazatel pozice skladby)
AUDIO EFEKTY
• Reverb
• Chorus
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ZVUKY
• 14 tlačítek pro přímý výběr ze 14 nástrojů
• Funkce Split pro rozdělení klávesnice na 2 nepřekrývající se regiony
nástrojů rozdělené dělícím bodem
• Funkce Layer dovoluje všem klávesám vpravo od dělícího bodu (pokud
je režim Split aktivní), aby hrály dva nástroje současně na stejných
klávesách
• Tlačítko Grand piano vždy vybere defaultní (výchozí, přednastavený)
zvuk Grand piano a zruší režimy Split a Layer
• Tlačítko Jazz Ride navrství zvuk činelu přes zvuky 13 nebo 14, pokud
jsou aktivní
• Nezávislé ovládání hlasitosti a oktávy/transpozice nástrojů Split i Layer
Minimální systémové požadavky
ProKeys88 je „Stand-alone“ piano pro živé hraní, které se může využít i jako MIDI
kontrolér k vašemu kompatibilnímu počítačovému softwaru.
Pokud používáte vaše ProKeys88 s počítačem, tak máme následující minimální
systémové požadavky:
PC:
•
•
•
•
•
Mac:
•
•
•
•
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Port USB 1.0
16-bitový zvukový chip na základní desce počítače, nebo zvukovou kartu PCI
Procesor Pentium nebo lepší
Windows 98, ME, 2000 nebo XP
64MB RAM

Port USB 1.0
16-bitový zvukový chip na základní desce počítače, nebo zvukovou kartu PCI
G3 nebo lepší
256MB RAM
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Ovladače a konektory

1. Tlačítka nástrojů
2. Tlačítko pro režim Split
3. Tlačítko pro režim Layer
4. Tlačítko Demo
5. Tlačítka pro digitální efekty
6. Tlačítko pro výběr křivky hlasitosti
7. Tahové ovladače hlasitosti (nezávislé ovládání nástrojů Main, Split a Layer)
8. Potenciometry pro ovládání EQ – Bass(basy) a Treble(výšky)
9. Tlačítko pro MIDI kanál
10. Tlačítko pro MIDI program
11. Tlačítko pro MIDI Bank LSB
12. Tlačítko MIDI Bank MSB
13. Tlačítka pro ovládání MIDI Clock Sekvenceru
14. Tlačítka pro transpozici
15. Numerická klávesnice pro vstup dat
16. Tlačítko pro Grand piano
17. Tlačítko Jazz Ride
18. Pitch Bend kolečko
19. Modulační kolečko

1. Síťový vypínač (On/Off)
2. Konektor pro síťový napáječ DC – 12V DC, s kladným pólem uprostřed,
500mA
3. Port USB 1.0 – použijte standardní USB kabel
4. MIDI výstupní port – použijte standardní pětikolíkový DIN konektor
5. MIDI vstupní port – použijte standardní pětikolíkový DIN konektor
6. 2 vstupy pro nožní spínače – použijte standardní přepínatelné pedály s ¼“ TS
(mono) jacky
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7. Vstup pro expression pedál – použijte standardní expression pedál s ¼“ TRS
(stereo) jackem
8. Stereo audio výstupy – levý (L) i pravý (R) výstup podporuje standardní ¼“ TS
jacky. Levý výstup poskytuje mono výstup.
9. Výstup pro sluchátka (pod oběma kolečky-Pitch Bend a Modulační kolečko) –
použijte ¼“ TRS Jack

Před připojením ProKeys88...
ProKeys88 je „Stand-alone“ digitální piano a k tomu, aby fungovalo, nepotřebuje
počítač. Pokud si přejete ProKeys88 používat jako MIDI kontrolér s vaším počítačem,
pročtěte si dokumentaci k instalaci ještě před samotnou instalací.

Nepřipojujte USB kabel k počítači, dokud nemáte pročteny instalační postup.
Váš počítač musí být vybaven USB portem. Široký plochý konec dodaného USB
kabelu spojuje USB port, který se nachází na zadním panelu vašeho počítače.
Čtyřhraný konec zasuňte do portu, který se nachází na zadním panelu vaší
klaviatury. ProKeys88 nepoužívá USB kabel pro napájení. Napájejte ProKeys88
externím napájecím zařízením.

Specifikace požadovaného napájení:
•
•
•

12V DC
Kladný pól uprostřed
500mA

Postup při instalaci driveru - ovladače
Základní instalace:
Protože se jedná o kompatibilní zařízení, instalace ProKeys88 do vašich Windows
XP nebo na Mac OS X je velmi prosté a nekomplikované:
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Instalace ovladače Windows multi-client
Zatímco kompatibilita nabízí snadné nastavení a propojení ProKeys88, prvotřídní
ovladač Windows má nedostatky pouze v tom, že může být pro ProKeys88 použita
v daném okamžiku pouze jedna MDI aplikace nebo program. Pro mnoho uživatelů je
to celkem přijatelné, protože budou používat ProKeys88 pouze ke komunikaci
s hostitelskou MIDI/Audio aplikací.
Nicméně, jestliže používáte několik aplikací zároveň, včetně aplikací „ReWired“
(např. Ableton Live jako hostitel a Propellerhead Reason jako slave), budete muset
nainstalovat ovladač Windows ProKeys88 MIDI a obě, jak hostitelská, tak ReWire
aplikace budou řízeny pomocí ProKeys88 současně.

POZN.: Nepřipojujte váš nový MIDI kontrolér k vašemu počítači, dokud nebudou do
vašeho počítače zkopírována data příslušného ovladače.
1. Vložte Stage Piano Series CD-ROM do CD-ROM jednotky vašeho počítače.
2. Počítač automaticky zobrazí interaktivní menu. Pokud počítač toto menu
nezobrazí automaticky, klikněte do nabídky Start›Tento počítač›Stage Piano
Series›Autorun.exe.
3. Pokračujte podle instrukcí-výběr produktu. Jakmile vyberete příslušný produkt,
klikněte na položku „Install“ a začnou se kopírovat soubory.
4. Pokračujte podle pokynů.
5. V různých bodech instalačního procesu budete upozorněni, že chybí digitální
podpis. Klikněte na „Continue anyway“(přesto pokračovat).
6. Jakmile bude instalace dokončena, klikněte na „Finish“.
7. Připojte váš nový MIDI kontrolér k volnému USB portu a zapněte ho.
8. Windows rozpozná nový MIDI kontrolér a zobrazí se „Byl nalezen nový
hardware“. Pokud máte nainstalovaný Service Pack 2, budete tázáni, jestli
chcete použít internet k vyhledání ovladače. Vyberte „Ne, nyní ne“ a klikněte
na „Next“.
9. Vyberte „Instalovat software automaticky (doporučeno) a klikněte na „Next“
10. Jakmile bude instalace kompletní, klikněte na „Finish“. Objeví se zpráva, že
nový hardware byl nainstalován a je připraven k použití.

Používání ProKeys88 s vaším softwarem
Po instalaci se ProKeys88 objeví v počítači jako jednoduché MIDI zařízení s jedním
vstupním portem a s jedním výstupním portem. Vyberete vstupní port ProKeys88
jako MIDI vstupní zařízení ve vaší audio aplikaci. Aplikace pak bude schopna číst
jakákoli data vyslaná z ProKeys88.
MIDI porty mají různá jména v závislosti na tom, zda používáte PC nebo Mac a zda
máte nainstalovaný Windows Multi-Client ovladač nebo ne:
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Hardwarové propojení

MIDI propojení
MIDI propojení vám dovolí propojit externí MIDI zařízení jako např. syntezátory,
zvukové moduly a sekvencery. Vstupní MIDI IN konektor může být použit k připojení
sekundárních MIDI zařízení k počítači, s vaším ProKeys88 jako rozhraní USB › MIDI.
Pro použití této vlastnosti musí být ProKeys88 připojen k počítači přes USB port.
Výstupní MIDI jack může být užíván k propojení vašeho ProKeys88 a sekvenceru
nebo externímu syntezátoru, dovolující ProKeys88 spouštět různé zvuky syntezátoru
nebo zvukového modulu.
Následující diagram zobrazuje interní MIDI propojení:
POZN.: Není možné přenést MIDI informaci přímo ze vstupního MIDI portu do
výstupního MIDI portu.
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Stereo Audio výstupy
Toto propojení se používá k posílání audio signálu z levého i pravého kanálu
z vašeho ProKeys88 do externího monitorovacího systému. Je to navrženo
k připojení do PA systému nebo mixéru při živém hraní. Pro výstup mono signálu
použijte levý kanál. Při mono zapojení bude i sluchátkový výstup v režimu mono.

Sluchátkový výstup
Umožňuje snadné připojení páru sluchátek. Signál z tohoto výstupu je stejný jako ze
stereo výstupů. Sluchátkový výstup nemá vlastní ovládání hlasitosti, takže použijte
hlasitost Master.

USB propojení
USB port umožňuje propojení ProKeys88 s vaším počítačem. Propojení s počítačem
umožňuje pracovat se softwarovými sekvencery, syntezátory a moduly. To také
umožňuje propojení sekundárního MIDI zařízení s MIDI vstupem pro použití
softwarových aplikací na počítači.

Jak používat ovládací prvky
Připojení nožních přepínačů
(s produktem je dodáván pouze jeden nožní přepínač)
Je možné připojit dva nožní přepínače. Používají se k ovládání sustainu a sostenuta.
Sustain pedál se používá pro podržení zvuku do doby, než přirozeně zeslábne, nebo
dokud nebude pedál uvolněn, zatímco Sostenuto pedál pouze podrží zvuk kláves,
které byly puštěny za sešlápnutého pedálu.
Při zapnutí napájení je pedál vypnutý. Jestliže je pedál sešlápnutý a klaviatura
zapnutá, tak pracuje obráceně. Toto dovolí vašemu ProKeys88 pracovat s pedály
s jakoukoliv polaritou.
Ne všechny nástroje ProKeys88 budou reagovat na zprávy z obou nožních pedálů.
- 10 -
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Jestliže používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, tak pedály při stlačení také posílají
kontrolérové zprávy. To jim umožní, aby se daly použít se syntezátorem, který
podporuje tyto zprávy. Sustain pedál pošle kontrolér číslo 64, zatímco Sostenuto
pedál pošle kontrolér 66.
Připojení Expression pedálu
(Expression pedál není součástí balení)
Konektor pro Expression pedál umožňuje připojení spojitých pedálů. Běžně se tyto
pedály nazývají „Expression pedály“ nebo „Volume pedály“. Tento pedál může být
užitý pro změnu celkové hlasitosti nástrojů, které tuto vlastnost podporují.
Všechny vnitřní zvuky klaviatury reagují na Expression pedál.
Pokud používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, Expression pedál také posílá MIDI
kontrolérové zprávy 11. Externí MIDI zařízení nemusí reagovat na kontrolérové
zprávy 11. Pročtěte si MIDI implementaci dodanou s vaším MIDI zařízením.
Pitch Bend kolečko
Pitch Bend se používá ke zvyšování a snižování tónů. Rozsah Pitch Bendu není
nastavitelný. Zvuk se vždy zvýší nebo sníží o dva půltóny.
Všechny vnitřní nástroje budou reagovat na Pitch Bend, s výjimkou činelu, který není
ovlivněn tímto efektem. Pokud používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, Pitch Bend
posílá MIDI Pitch Bend zprávy. Externí MIDI zařízení nemusí reagovat na Pitch Bend
zprávy. Pročtěte si MIDI implementaci dodanou s vaším MIDI zařízením.
Modulační kolečko
Modulační kolečko ovládá vibrato nebo tremolo efekt přiřazený k právě vybranému
nástroji. Ne všechny vlastní nástroje reagují na modulační kolečko. Piano 1 a 2, Clav,
Strings, Warm Pad, Basses a činel nebudou reagovat na modulační kolečko.
Pokud používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, modulační kolečko vysílá MIDI
kontrolérovou zprávu 1. Externí MIDI zařízení nemusí reagovat na kontrolérovou
zprávu 1. Pročtěte si MIDI implementaci dodanou s vaším MIDI zařízením.
Hlasitostní tahové ovladače
Jsou k dispozici tři hlasitostní tahové ovladače – Master, Split a Layer. Ovladač
Master ovládá celkovou hlasitost ProKeys88. Ovladač Split ovládá hlasitost Split
nástroje a ovladač Layer ovládá hlasitost Layer nástroje. Split a Layer ovladače
vysílají MIDI kontrolérové zprávy 7 a Master vysílá zprávu master volume sysex.
Otočné potenciometry EQ
Ekvalizační potenciometry nabízejí ovládání výšek a basů hlavního audio výstupu
nezávisle. Výšky a basy mohou být ořezány až do -12dB nebo zvýrazněny až do
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+6dB (celkový rozsah tedy činí 18dB) otáčením potenciometrů doleva a doprava od
střední polohy. Změny EQ se neposílají přes MIDI.
Tlačítka nástrojů
Je k dispozici 14 tlačítek, která poskytují přístup ke 14 nástrojům. Po stlačení
jednoho z nich se rozsvítí LED indikace nástroje, který je právě zvolený.
Je možné změnit oktávu nástroje, nastavení transpozice a MIDI kanál stisknutím
tlačítka nástroje a současným stisknutím příslušného funkčního tlačítka. Pokud
používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, když je stlačené tlačítko nástroje, pošlou
se zprávy Program Change, Bank LSB a MSB.
Tato výchozí zpráva Program Change nastaví Bank MSB 0, LSB a Program Change
0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16,17, 32, 33, 48, 89 a 119. Nicméně, můžete měnit toto
přiřazení - Bank a Program Change stlačením dvou tlačítek (Bank LSB a Bank MSB)
současně se „Store“.
14 nástrojů bylo přiřazeno vhodným číslům programů z GM, aby se vyhovovaly
normě GM1.
Tlačítko Split
Tlačítko Split rozdělí klávesnici na dva různé nástroje pro vyhrazení dvou
nepřekrývajících se regionů hraných současně. Když je toto tlačítko stisknuté,
rozsvítí se LED. Výchozí nástroj levé ruky je akustická basa (zvuk 13). Když je Split
režim aktivní, LED nad tlačítkem pro zvuk basy bude blikat po dobu tří sekund, což
znamená, že jde o Split nástroj a LED nad tlačítkem hlavního nástroje zůstane svítit,
ale nebude blikat.
Jakmile uběhne doba tří sekund, tlačítko Split nástroje přestane blikat a uvidíte, že
svítí tlačítka dvou nástrojů, což znamená, že jsou oba nástroje aktivní.
Stlačením následujícího tlačítka nástroje vyberete ten nástroj jako Split nástroj a
necháte hlavní nástroj nezměněný.
Zatímco je režim Split aktivní, není možné editovat hlavní nástroj. Pro změnu
hlavního nástroje je nezbytné deaktivovat režim Split opětovným stiskem tlačítka
Split. Jakmile je znovu umožněn režim Split, je vybrán nástroj, který jste měli vybraný
před deaktivací režimu Split.
Jak změnit dělící bod – dělící bod lze změnit přidržením tlačítka Split. LED začne
blikat a bude signalizovat aktuální dělící bod. Uživatel pak může změnit dělící bod
stlačením požadované klávesy na klaviatuře. Region klaviatury Split nástroje bude
obsahovat i zadanou notu do nastavení dělícího bodu.
Tlačítko Layer
Tlačítko Layer aktivuje režim Layer. Pracuje stejným způsobem jako tlačítko Split tak,
že klávesnice ovládá dva nástroje, které hrají přes celou klaviaturu, pokud je režim
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Layer aktivní. Všechny klávesy celé klaviatury nyní mohou ovládat hlavní i Layer
nástroj.
Je možné, mít aktivní režim Split a Layer současně. Split nástroj bude přiřazený
k levé části klaviatury včetně dělícího bodu a Layerované programy (Layer a hlavní
nástroje) budou přiřazené zbytku klaviatury začínající klávesou vpravo od dělícího
bodu.
Tlačítko Grand piano
Tlačítko Grand piano nerespektuje žádný dělící bod (Split) ani vrstvu (Layer) a bude
vybrán zvuk standardního Grand piana (Piano 1).
Jako ke každému z nástrojů, i ke Grand pianu lze přiřadit a uložit parametr reverb a
chorus. Nastavení efektů je zachováno i po vypnutí zařízení. Tato vlastnost vám
dovolí nastavit klavírní zvuk, který bude vždy možno zpřístupnit stiskem jediného
tlačítka.
Pokud používáte ProKeys88 jako MIDI kontrolér, Program 0, Bank LSB 0 a Bank
MSB 0 jsou poslané, když je toto tlačítko stisknuté. Toto zpřístupní Grand piano na
libovolném GM-kompatibilním syntezátoru nebo modulu.
Tlačítko DEMO
Když je tlačítko DEMO stisknuto, LED indikátory nad všemi zvukovými tlačítky budou
blikat a signalizují, že uživatel by měl vybrat nějaký zvuk. Jakmile zvuk vyberete,
demo bude přehráváno zvoleným nástrojem.
Například, existuje celkem 14 demo skladeb. Stisk DEMO následovaný Sound
tlačítkem 3 spustí demo 3 se zvukem, který je vybraný Sound tlačítkem 3.
Abyste demo zastavili, musíte znovu stisknout DEMO, nebo po 4 sekundách začne
hrát další demo. Demo skladby budou hrát až do té doby, dokud neskončí demo 14.
Tlačítko Jazz Ride
Tlačítko Jazz Ride přidá Layer činel do zvuků 13 a 14, pokud jsou aktivní. To přidává
jazzový feeling celkovému zvuku. Je to 15. nástroj. Ačkoliv tento nástroj je „Dry“
(suchý), nelze mu přiřadit žádný efekt.
Tlačítko Velocity Curve
K dispozici jsou čtyři křivky hlasitosti – Hard (tvrdá), Medium (střední), Soft (měkká) a
Fixed (pevná). Toto tlačítko přepíná mezi těmito čtyřmi typy. Na rozdíl od tlačítek
digitálního efektu v tomto případě neexistuje poloha „off“ (vypnuto). Nastavení „Fixed“
(pevná křivka) způsobí konstantní, neměnnou hlasitost (sílu úderu) nastavenou na
hodnotu 100, pokud stisknete klávesu.
Výchozí hodnota je nastavena na „Medium“ (střední).
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Tlačítka Octave/Transpose/Master Tunning
Pokud jsou tato tlačítka stisknuta odděleně, tlačítka Octave/Transpose se používají
transponování klaviatury s krokem jednoho půltónu s maximem 12 půltónů nahoru
nebo dolů od nuly. Pokud tato tlačítka stisknete současně, změní se rozsah o jednu
oktávu (každým stiskem skok o 12 půltónů). Maximální posun o oktávu je možné tři
oktávy nahoru a tři dolů. Tento parametr se netočí dokola. Musíte použít tlačítka plus
nebo mínus pro návrat na nulovou hodnotu. Pro nastavení celkového globálního
ladění nástroje, nejprve stiskněte a držte stisknuté tlačítko 0 na numerické klávesnici
asi tak po dobu jedné sekundy, než se objeví tři tečky. Stále držte stisknuté tlačítko 0
a použijte tlačítka Octave/Transpose pro nastavení ladění (Master Tuning) nahoru
nebo dolů. Maximální rozsah nastavení je +/- 99 centů (+/- jeden půltón). Nastavení
celkového ladění bude mít vliv na všechny nástroje a bude uchováno i po vypnutí a
opětovném zapnutí zařízení. Nastavení celkového ladění je možné provádět
v jakémkoliv režimu – single, split, layer.
V případě, že jsou aktivní režimy Split a Layer, funkce Octave a Transpose ovlivní
všechny aktivní nástroje současně. To znamená, že pokud jsou režimy Split a Layer
aktivní, všechny tři nástroje budou ovlivňovány funkcemi Octave Shift a Transpose.
Nicméně je možné měnit oktávu nebo transponovat jakýkoliv nástroj nezávisle
pomocí stisku a držení tlačítka příslušného nástroje a stiskem tlačítek Transpose plus
nebo mínus.Pokud editujete oktávu daného nástroje tímto způsobem, pak maximální
posun je o 10 oktáv.
Pokud jste dosáhli nejvyšší nebo nejnižší notu, další posun o oktávu není již možný.
Pro návrat na nulu použijte tlačítka Transpose plus nebo mínus.
Maximální posuv transpozice je 12 půltónů.
Pokud používáte zařízení ProKeys 88 jako MIDI kontroler, zmíněná tlačítka mají také
vliv na noty, které jsou posílány ven přes MIDI OUT port.
Tlačítka Digital Effects
Stiskem jednoho z těchto tlačítek je p¨možné provést výběr typ příslušného efektu
(Reverb nebo Chorus).
Typ efektu
Pokud stisknete jedno z těchto tlačítek, efekt se zapne a čísle právě
přiřazeného efektu bude zobrazeno na LED displeji. Vybraný efekt je možno
měnit pomocí tlačítek na numerické klávesnici: plus nebo mínus.
Typy efektů, které jsou k dispozici:

Opětovným stiskem tlačítka Efekt se daný efekt vypne.
- 14 -

Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia

Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz

Pokud zapnete nějaký efekt, tento efekt bude použit pro celou klaviaturu, na
všechny aktivní
nástroje, ale všechny nástroje si zachovají své samostatné nastavení úrovní
„Send“ pro každý
efekt.
Množství (míra) efektu
Pokud je stisknuto a drženo tlačítko digitálního efektu, LED zobrazí aktuální
nastavení parametru Send pro daný efekt. Úroveň Send definuje množství
efektovaného signálu, jaké budeme slyšet. Hodnota 64 odpovídá stejnému
nastavení suchého a efektovaného signálu (výchozí nastavení). Hodnota 127
je plný efektovaný signál (Wet) a nula je jen suchý zvuk (Dry).
Výchozí hodnota množství efektu je nastavena pro každý program a je s ním
současně i
měněna.
Uložení nastavení efektu pro každý nástroj samostatně
Pro všech 14 nástrojů je možné uložit jejich nastavení efektů. Je možné uložit
informace - typ
efektu, jeho množství a stav zapnuto/vypnuto pro oba efekty (reverb a chorus):
•
•
•

Přesvědčete se o tom, zda oba režimy – Layer i Split jsou vypnuty.
Stiskněte tlačítko nástroje pro výběr nastavení efektu daného nástroje,
které chcete editovat. Daný nástroj je nyní vybrán jako hlavní nástroj.
Jakékoliv nastavení digitálního efektu je automaticky uloženo a bude
zpětně vyvoláno, pokud příště stisknete dané tlačítko nástroje.

Tato nastavení zůstanou přiřazena i když zařízení ProKeys 88 bude vypnuto,
takže stačí nastavit efekt pro daný nástroj jen jednou.
Pokud je aktivní režim Split nebo Layer nebo oba a pokud editujete nastavení
digitálního efektu, změny se promítnou v hlavním nástroji. Změny se projeví
pouze v hlavním nástroji. Pokud tento nástroj vyvoláte znovu, jako hlavní
nástroj, bude vyvoláno i příslušné nastavení efektů. Nastavení efektů u
nástrojů Layer a Split zůstane nezměněno.
Zařízení ProKeys 88 může přijímat zprávy - MIDI kontrolery pro efekty Reverb
Chorus.
Příslušná čísla:

Nastavení pro digitální efekty je posíláno přes MIDI pomocí kontrolerů číslo 91
(reverb) a 93 (chorus). Protože zařízení ProKeys 88 vždy posílá aktuální
nastavení efektů, je možné toto využít pro ovládání efektů reverb/chorus
v jakémkoliv MIDI zařízení, které tyto zprávy umí přijímat. Programy si
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zachovají správné nastavení efektů, když reagují na příchozí MIDI zprávy,
nastavení se ukládá spolu s programy.
Sekce MIDI Control
Tlačítka této sekce mají význam pouze v případě, že zařízení ProKeys 88 používáte
jako MIDI kontroler.
Tlačítko Program
Pokud je toto tlačítko stisknuto, LED displej bude ukazovat blikáním právě
přiřazené číslo programu. Výchozí nastavení je 000, což volí zvuk „Grand
Piano“ na zařízeních, která jsou GM kompatibilní.
Po stisku tlačítka programu, se stiskem tlačítek plus nebo mínus vyšle
bezprostředně zpráva pro změnu programu, zvuku (Program Change).
Tlačítka Bank LSB/MSB
Tato tlačítka mají stejné použití, jako tlačítko program s výjimkou toho, že
vysílají MIDI zprávy Bank LSB a Bank MSB. Tyto zprávy se používají pro
výběr bank zvuků ve vašem MIDI zařízení. Tyto zprávy, stejně, jako
v předchozím případě jsou vysílány bezprostředně.
Tlačítko Channel (kanál)
Tímto tlačítkem je možné změnit vysílací kanál klaviatury. Tento kanál se
nezmění dokud nebude provedena platná změna a nebude obnoven normální
režim. Pokud je toto tlačítko stisknuto, bude vyslána zpráva pro vypnutí všech
not (Note Off), kde zpráva Note-Off bude poslána na nový kanál pro Note-On
na kanále předchozím.
Pokud je stisknuto tlačítko Layer nebo Split, když je současně stisknuto
tlačítko Channel, vložený kanál bude vysílacím kanálem pro nástroje režimů
Layer a Split.
Výchozí kanály jsou: Main = 1, Split = 2 a Layer =3. Činel je vždy vysílán na
kanále 10.
Pokud používáte tlačítka Layer a Split pro řízení tří nástrojů současně na
vašem MIDI zařízení, musíte vždy ověřit, zda každý z nástrojů Layer, Split a
Main mají nastaveny různé kanály.
Tlačítka Local On/Off
Stisknutí tlačítek Channel a Program současně způsobí zapnutí/vypnutí
režimu Local. Pokud jsou tato tlačítka stisknuta současně, LED bude
zobrazovat příslušné „on“ nebo „off“.Výchozí nastavení je „on“.

Pokud je režim Local vypnutý (off), klaviatura je odpojená od vnitřních zvuků,
ale je možné ji použít pro hraní pomocí nástrojů z nějakého externího zařízení.
Vnitřní zvuky je možné řídit externími MIDI zprávami, přicházejícími ze
sekvenceru.
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Tlačítka MIDI Out from USB
Stisknutím tlačítek Program a Bank LSB současně je možné zapnout nebo
vypnout režim „MIDI Out from USB“. Pokud je tento režim aktivní, MIDI Out
port vysílá MIDI data přijatá z portu USB, místo MIDI dat, která jsou
generovány v zařízení. Pokud jsou tato tlačítka stisknuta současně, LED bude
zobrazovat příslušné „on“ nebo „off“.
Store
Stisknutím tlačítek Bank LSB a Bank MSB současně je možné uložit aktuální
Program, Bank LSB a Bank MSB zprávy pod nějaké tlačítko nástroje
(Instrument). To znamená, že stisknutím takového nástrojového tlačítka pak
vyšlete příslušné MIDI zprávy.
Pokud jsou stisknuta tlačítka Store, zařízení přejde do režimu Edit a LED nad
tlačítky 14-ti nástrojů budou blikat, což vás upozorňuje na to, že můžete jedno
stisknout pro uložení. Když je jedno tlačítko stisknuto, nastaví se normální
režim. Pokud není žádné tlačítko nástroje stisknuto, doba režimu Edit během
tří sekund vyprší a přejde se do normálního režimu bez uplatnění případných
provedených změn.
Tlačítka MIDI Clock
Čtyři tlačítka MIDI Clock (zleva doprava) jsou Start, Stop a dvě tlačítka (+/-)
pro tempo. Tato tlačítka umožňují ovládání připojeného externího MIDI
sekvenceru. Pro tento případ musíte nastavit externí sekvencer do režimu
„Slave“ (podružného), aby se synchronizoval na příchozí MIDI Clock zprávy.
Různé hardwarové a softwarové MIDI aplikace mají různé metody nastavení
vzájemné synchronizace. Pročtěte si uživatelskou dokumentaci vaší MIDI
aplikace pro určení způsobu MIDI synchronizace. Není možné posílat MIDI
Time Code (MTC( data ze zařízení ProKeys 88. Pouze MIDI Clock (MC).
Aplikace, kterou chcete použít musí podporovat MIDI Clock synchronizaci.
Zařízení ProKeys 88 není schopno reagovat na externí MIDI Clock zprávy
posílané z různých zařízení. Jinými slovy, zařízení ProKeys 88 vždy vystupuje
jako „Master“ (řídící zařízení) a všechna další musí být podružná (Slave) pro
synchronizaci.
Stisknutím tlačítka Start spustíte přehrávání externího sekvenceru z aktuální
pozice skladby.
Stiskem tlačítka Stop zastavíte přehrávání externího sekvenceru. Pokud
stisknete toto tlačítko dvakrát, sekvencer se vrátí do výchozí pozice – na
začátek.
Změny tempa ovládají rychlost vysílání MIDI Clock zpráv. Pokud jedno tlačítko
stisknete, na LED displeji bude zobrazeno tempo v jednotkách BPM (úderů za
minutu). Výchozí tempo je nastaveno na 120 BPM.
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Tap Tempo
Pomocí „Sustein Pedalu“ je možné zadat tempo. Stiskněte obě tlačítka pro
tempo a pedálem vyťukejte požadované tempo. Každé čtvrté ťuknutí
aktualizuje hodnotu tempa.
Příklady
ProKeys 88 jako MIDI kontroler
Zařízení ProKeys 88 umožňuje ovládat zvuky, banky zvuků na vašem
externím syntezátoru a dále je možné ovládat spuštění, zastavení a řízení
tempa externího sekvenceru.
Protože 14 nástrojových tlačítek může mít přiřazeny hodnoty Programu a
Bank, je možné je použít pro ovládání externího syntezátoru.
Rozsah Programu a Bank je 0 – 127. Rozsah MIDI kanálů je 1 – 16.
Je také možné nastavit MIDI kanál, na kterém dané zařízení posílá data. Když
stisknete tlačítko Split nebo Layer, druhému nástroji bude přiřazen jiný kanál
než hlavnímu nástroji. Toto umožňuje ovládat až tři MIDI nástroje současně.
Přiřazení bude zachováno i po vypnutí a opětovném zapnutí zařízení.
Vždy musí mít různé MIDI nástroje přiřazeny různé MIDI kanály.
Zařízení ProKeys 88 jako syntezátor
Všech 14 vnitřních nástrojů zařízení ProKeys 88 může být ovládáno posláním
MIDI zprávy „Bank MSB 1 nebo 0“ a příslušnou MIDI zprávou Program
Change. Toto se nezmění přesto, že uživatel nastavil posílání zpráv Program
a Bank tlačítky Sound pro přístup k vnitřním zvukům.
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Vysvětlení Program/Bank Changes
Původní GM nebo General MIDI specifikace dovoluje využívat jen 128 zvuků
(nástrojů), značených 0-127. Přístup k těmto zvukům se provádí pomocí MIDI zprávy
Program Change.
Pro rozšíření možností zvuků byly vymyšleny MIDI zprávy Bank Change. Každá
banka obsahuje 128 možností, které mohou být využity zprávou Program Change.
K dispozici je 16 384 bank, každá přístupná posláním 14-ti bitové Bank Change
zprávy. Prvních sedm bitů se posílá pomocí zprávy Bank LSB a dalších sedm
pomocí Bank MSB. Toto dovoluje 128 Bank Changes.
Většinu MIDI zařízení stačí ovládat jen zprávou Program Change. Mnoho VST
nástrojů je možné také tímto způsobem ovládat.
Bank Changes jsou používány měně často. Pomocí této MIDI zprávy se můžeme
dostat k dalším zvukům, které dané zařízení nabízí.
Vysvětlení MIDI Clock
Tato metoda synchronizace je částí GM specifikace.
Systém zpráv v reálném čase je možné zde použít. Těmto synchronizačním zprávám
je přidělena nejvyšší priorita pro udržení nejvyšší přesnosti.
Timing Clock Byte (F8h)
Tento byte je poslán rychlostí 96 za jednu notu. Pokud je nastaveno tempo na 120
BPM, synchronizační zprávy budou vysílány 129 krát za sekundu (2x96).
Continue Byte (FBh)
Pokud je stisknuto tlačítko Start, bude tento byte vyslán a za ním Clock byte. Toto
vysílání bude trvat do doby, kdy stisknete tlačítko Stop.
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Stop Byte (FCh)
Tato zpráva bude poslána při stisku tlačítka Stop. Pokud stisknete tlačítko Stop
dvakrát, SPP 0 (Song Position Pointer) bude vyslán pro nastavení sekvenceru na
začátek (F2h,00).

Specifikace
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MIDI Implementace
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Čísla GM programů v bance 0

Dovozce a distributor pro ČR

DISK Multimedia, s.r.o.
Sokolská 13
680 01 Boskovice
tel: 516 454 769
email: disk@disk.cz

V případě reklamace vyplňte reklamační formulář na našich internetových stránkách
www.disk.cz/reklamace
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