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Powierzchnia sterująca MIDI/Audio ze zmotoryzowanym 
tłumikiem do produkcji



Important Safety Instructions

1. Read this manual thoroughly before using this unit. 

2. Keep this manual for future reference. 

3. Take notice of and comply with all warnings included in the user's manual or indicated on the   
 appliance. 

4. Follow all instructions included in this manual. 

5. Do not expose this unit to rain or moisture. Avoid having water or other liquids spilled on this   
 unit. 

6. When cleaning the cabinet or other parts of this appliance, use only a dry or slightly damp soft   
 cloth. 

7. Do not block any ventilation openings or interfere with the proper ventilation of this unit. Install  
 in accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not use or store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other heat- 
 producing appliances. 

9. Do not interfere with the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug  
 has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third  
 grounding prong. These are designated for your safety. If the provided plug does not fit into your  
 outlet, consult an electrician. 

10. Protect the power cord from being walked on or otherwise damaged by items placed on or   
 against them. Particular attention should be given to the plugs, receptacles, and the point where  
 the cord exits the appliance. 

11. To avoid the risk of electrical shock, do not touch any exposed wiring while the unit is in   
 operation. 

12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 

13. Unplug this unit and all connected electrical equipment during lightning storms or when left   
 unused a long period of time. 

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the appliance has   
 been damaged in any way or fails to operate normally. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture



Wprowadzenie ..........................................................................................4

Co jest w opakowaniu?.............................................................................4

Funkcje .....................................................................................................5

Układ górnych paneli ................................................................................7

Nakładka na tylny panel .........................................................................10

Uruchamianie ......................................................................................... 11

Podłączanie sterownika PlatformNano ................................................... 11

Cubase ...................................................................................................12

Nuendo ...................................................................................................13

Logic Pro ................................................................................................14

Samplitude..............................................................................................15

Bitwig ......................................................................................................17

Reason ...................................................................................................18

Reaper ....................................................................................................19

Studio One..............................................................................................20

Ableton Live ............................................................................................21

Pro Tools .................................................................................................22

Oprogramowanie iMap™ dla systemu Mac OS X ..................................24

Instalowanie oprogramowania iMap™ w systemie Windows .................25

Przypisanie trybu stacji DAW (Mackie Control/HUI) lub 

samodefiniujących funkcji MIDI za pomocą iMap™ ...............................27

Przypisanie trybu DAW (Mackie control/HUI) za pomocą iMap™ ..........28

Przypisywanie komunikatu MIDI za pomocą trybu 

zdefiniowanego przez użytkownika w iMap™ ........................................30

Konfiguracja elementów sterowania w trybie zdefiniowanym 

przez użytkownika ..................................................................................32

Inne funkcje na iMap™ ...........................................................................34

Aktualizacja oprogramowania firmowego  ..............................................35

Restore the factory default settings ........................................................39

Specyfikacje ...........................................................................................40

Usługi......................................................................................................41

katalog



4

Wprowadzenie

Co jest w opakowaniu?

Dziękujemy za zakup powierzchni sterującej ICON PlatformNano Midi/Audio. 
Jesteśmy przekonani, że ten produkt będzie Ci służył przez długie lata, ale jeśli 
cokolwiek w jego działaniu nie spełni Twoich oczekiwań, dołożymy wszelkich starań, 
aby to naprawić.

Na tych stronach znajdziesz szczegółowy opis funkcji urządzenia PlatformNano, 
jak również przewodnik po panelach frontowych i bocznych, instrukcję konfiguracji i 
użytkowania oraz kompletne specyfikacje. 

Do dokumentu dołączono również kartę gwarancyjną - pamiętaj, żeby ją wypełnić 
i wysłać do nas, aby móc korzystać ze wsparcia technicznego pod adresem: www.
iconproaudio.com. Dzięki temu będziemy mogli Ci wysyłać aktualne informacje o 
tym oraz o innych produktach ICON ProAudio w przyszłości. Tak jak w przypadku 
większości urządzeń elektronicznych, zdecydowanie zalecamy zachowanie 
oryginalnego opakowania. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy produkt będzie 
musiał zostać zwrócony w celu naprawy, oryginalne opakowanie (lub rozsądny 
ekwiwalent) będzie wymagane.

Przy prawidłowej pielęgnacji i odpowiednim obiegu powietrza urządzenie 
PlatformNano będzie działało bezproblemowo przez wiele lat. Zalecamy zapisanie 
numeru seryjnego w poniższym polu i zachowanie go do wglądu w przyszłości.

Zapisz numer seryjny tutaj i zachowaj go do wglądu w przyszłości:

Miejsce zakupu:

Data zakupu:

 ● Sterownik PlatformNano USB-MIDI x 1 szt. 
 ● CD x 1

Oprogramowanie urządzenia – iMap (Mac & Windows) Podręcznik użytkownika i 
Podręcznik szybkiego uruchamiania
Oprogramowanie DAW 

 ● Podręcznik szybkiego uruchamiania x 1
 ● USB3.0 Kabel x 1
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Funkcje

 ● 1 zmotoryzowany tłumik reagujący na dotyk o 10-bitowej rozdzielczości
 ● Niezwykle kompaktowy, trwały i wszechstronny
 ● Podświetlany ekran LCD do wyświetlania nazwy kanału, wartości kontrolnych itd. 
 ● 1 + 4 pokrętła enkodera o podwójnej funkcji (Obracanie i wprowadzanie)
 ● 11-segmentowy wyświetlacz LED otaczający enkodery i wskazujący pozycję obrotu 

do sterowania głównym pokrętłem
 ● 12-segmentowy wyświetlacz LED pokazujący czas i lokalizację projektu w formacie 

SMPTE lub zegara bijącego Midi (paski:uderzenia:tykanie)
 ● Pokrętło modulujące do szybkiego wyszukiwania, szybkiego przeglądania i 

sterowania
 ● 8 przycisków funkcyjnych LED oznaczonych kolorami współpracujących z 5 

różnymi warstwami kolorów do włączania różnych funkcji
 ● Oświetlone przyciski do sterowania kanałami, tj. Mute, Solo czy Record
 ● 6 oświetlonych przycisków ruchomych, tj. Play, Stop, Rec, Rewind, Fast Forward 

czy Loop
 ● Oświetlone przyciski “Zoom” z 2 klawiszami 2-kierunkowymi (Lewo/Prawo i Góra/

Dół) używanymi w połączeniu z pokrętłem modulacyjnym
 ● 2 oświetlone przyciski “Track” do łatwego wyboru poszczególnych kanałów
 ● 2 oświetlone przyciski “Bank” do zmiany 8 kanałów jednocześnie
 ● Urządzenie obsługuje Universal Mackie Control oraz protokoły HUI, zapewniając 

bezproblemową integrację z kompatybilnym oprogramowaniem do produkcji 
muzyki

 ● Zestaw zawiera najbardziej popularne nakładki DAW - Cubase/Nuendo, Logic Pro 
X, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, Reason, 
ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live oraz User Define Mode

 ● Zestaw zawiera oprogramowanie iMap™ do łatwego mapowania funkcji MIDI
 ● Złącze USB 3.0 o wysokiej przepustowości
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 ● Aktualizacja oprogramowania firmowego dostępna za pomocą złącza USB i 
oprogramowania iMap™

 ● Łączność bezprzewodowa BlueTooth i akumulator z modułem PN-M1 
(Opcjonalnie)

 ● Wejście Użytkownik A i Użytkownik B 1/4 cala do łączenia z włącznikami nożnymi
 ● Złącze wyświetlacza platformy D3 LCD dostępne (Opcjonalnie)
 ● Zgodność z systemami Mac OS X, Windows 10, Windows 8 (32-bit & 64-bit), 

Windows 7 (32-bit & 64-bit), Vista (32-bit), Windows XP
 ● Najwyższej jakości mocna metalowa obudowa z portem blokady Kensigton
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Układ górnych paneli

2

3

4a 6
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8

5a 5b

1

4b

1. Podświetlany wyświetlacz LCD
 � Podświetlany wyświetlacz LCD wyświetla wartości parametrów podczas ich 

ustawiania i oferuje informację zwrotną dotyczącą wyboru kanałów, trybów 
operacyjnych i wiele więcej.

2. Kanał/Tłumik Master
 � Reagujący na dotyk, zmotoryzowany tłumik może służyć do ustawiania 

parametrów różnych kanałów. Naciśnij dwa przesuwane przyciski “Fader” w 
celu zmiany kanałów. Po naciśnięciu przycisku “Master” tłumik przekręci się, aby 
sterować parametrem kanału głównego. 

 �
 � Zmotoryzowany tłumik 100mm służy zazwyczaj do sterowania poziomem 

dźwięku stacji DAW. W zależności od stacji DAW do przełączania funkcji tłumika 
w celu zmiany na inne ustawienie można używać przycisku "Flip". Urządzenie 
jest wrażliwe na dotyk, dzięki czemu umożliwia obejście automatyzacji po 
dotknięciu tłumika. Ponadto, ze względu na to, że tłumik jest zmotoryzowany, 
automatycznie się przesuwa, aby odzwierciedlić aktualny poziom wybranych 
kanałów w stacji DAW. Wszelkie zmiany ustawień parametrów wykonane za 
pomocą tych tłumików są wyświetlane bezpośrednio na ekranie LCD.

Uwaga: Ze względu na różnice między cyfrowymi stacjami roboczymi do obróbki 
dźwięku (DAW) poszczególne funkcje mogą działać w nieco inny sposób w każdej 
stacji DAW. Informacje o każdej funkcji można znaleźć w podręczniku obsługi stacji 
DAW, a następnie nałożyć dostarczony szablon etykiety zgodnie z aktualną stacją 
DAW. Poniższy opis bazuje na funkcjach, które działają w Apple Logic. Funkcje 
Twojego urządzenia mogą się nieco różnić.
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 � 5a) Pokrętło modulujące - Pokrętło modulujące pełni różne funkcje 
związane ze stacją DAW, tj. funkcja mieszania czy przesuwania. 

 �
 � 5b) Przyciski sterujące zoomem 
 �  Przycisk Zoom górną/dolną –  Przycisk Zoom górną/dolną służy do 

nawigacji w górę i w dół w ramach interfejsu graficznego użytkownika stacji 
DAW. 

 �
 �  Przycisk Zoom lewą/prawą - Przycisk lewą/prawą służy do nawigacji w 

lewo lub w prawo w ramach interfejsu graficznego użytkownika stacji DAW. 

 � 5. Pokrętło modulujące

 � � 4b) Przyciski sterujące zmotoryzowanego tłumika

 � Przycisk Fader < - Służy do przesuwania “jednego” kanału tłumika w lewo. 

 � Przycisk Fader> - Służy do przesuwania “jednego” kanału tłumika w prawo. 

 � Przycisk BANK UP- Służy do przesuwania “ośmiu” kanałów wszystkich 
tłumików w górę (z wyjątkiem kanału master).

 � Przycisk BANK DOWN - Służy do przesuwania “ośmiu” kanałów wszystkich 
tłumików w dół (z wyjątkiem kanału master).

3. Enkodery o podwójnej funkcji
 � Enkoder o podwójnej funkcji działa jako przycisk i regulator obrotowy.
 � Naciskanie enkodera może służyć do zmiany trybów działania. Podczas 

obracania enkoder, w zależności od przypisanej funkcji, może służyć do 
regulowania obrotu kanału, poziomu wysyłania lub do włączania parametrów.

 �

4. Przyciski sterujące
 � 4a) Przyciski sterujące kanałów rejestracji
 �  Przycisk REC - Służy do aktywacji i dezaktywacji stanu rejestracji powiązanego 

kanału. Wyłącznik świeci się jasno-czerwonym kolorem, gdy kanał jest gotowy 
do pracy. 

 � � Przycisk SOLO - Służy do włączania i wyłączania powiązanego kanału. 
Wyłącznik świeci się jasno-zielonym światłem , gdy stan solo kanału jest 
włączony i inne kanały są wyciszone.  

 � �  Przycisk MUTE - Służy do aktywacji i dezaktywacji stanu wyciszenia 
powiązanego kanału. Wyłącznik świeci się jasno-niebieskim kolorem, gdy kanał 
jest wyciszony. 

 �
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 � � 6. Ruchome przyciski sterujące

 � Przycisk PLAY - Służy do aktywacji funkcji odtwarzania stacji DAW.

 � Przycisk STOP - Służy do aktywacji funkcji stop stacji DAW. 

 � Przycisk REC - Służy do aktywacji funkcji zapisywania stacji DAW. 

 � Przycisk REWIND - Służy do aktywacji funkcji przewijania w tył na stacji 
DAW. 

 � Przycisk FAST FORWARD - Służy do aktywacji funkcji przewijania do 
przodu na stacji DAW.

 � Przycisk LOOP - Służy do aktywacji funkcji pętli na stacji DAW.

7. Przypisanie
 (Uwaga: Funkcje tych przycisków różnią się w zależności od stacji DAW. Należy 
zastosować odpowiednią nakładkę dla obecnej stacji DAW, aby zapewnić ich 
prawidłowe działanie. Funkcja opisana poniżej odnosi się do Apple Logic Pro.)
 � Przycisk TRACK - Służy do aktywacji parametrów utworu w oprogramowaniu 
 � Przyciski PAN/SURROUND/EQ/Send/Plug-in/Instrument - Te przyciski służą 

do aktywacji odpowiednich funkcji związanych z efektami na stacji roboczej. 
Zazwyczaj są używane w połączeniu z pokrętłami obrotowymi enkodera. Po 
naciśnięciu przycisku jego światło zaświeci się; następnie należy obrócić pokrętło 
obrotowe enkodera, aby ustawić wybraną wartość, która wyświetli się na ekranie 
LCD. 

8. Przyciski funkcyjne LED oznaczone kolorami
 � W tej części znajduje się 8 przycisków sterujących LED, które są oznaczone 

kolorami odzwierciedlającymi różne funkcje na każdej warstwie. Do przełączania 
między warstwami służy 5 okrągłych przycisków umieszczonych wyżej. Są 
to przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym i żółtym. 
Naciśnij jeden z okrągłych przycisków, aby zmienić warstwy funkcji. Zastosuj 
właściwą nakładkę PVC, która odpowiada obecnej stacji DAW, aby wyświetlić 
funkcję dla każdego przycisku na każdej warstwie koloru.  Więcej informacji o 
wymienionych terminach i funkcjach znajdziesz w podręczniku obsługi DAW.
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Nakładka na tylny panel

 �

1. Port USB 3.0
 � Działa jako port MIDI dla komputera i kompatybilnego oprogramowania. Stanowi 

również źródło zasilania dla urządzenia PlatformNano. 
 �

2. Wejścia User A/User B ¼ cali
 � Te wejścia o wielkości ¼ cali umożliwiają podłączenie do pedałów w celu 

aktywacji wybranych funkcji stacji DAW. Aby ustawić ich parametry, należy 
ustawić parametry USER A oraz USER B w trybie sterowania Mackie.

3. Port USB (mini)
 � Jeśli port USB Twojego komputera nie jest w stanie dostarczać wystarczającej 

mocy zasilającej do urządzenia PlatformNano, możesz podłączyć zasilacz 
sieciowy (12V DC), tj. ładowarka do telefonu komórkowego, aby dostarczyć 
dodatkową moc do urządzenia.

4. Złącze modułu PlatformD3 LCD
 � Podłącz opcjonalny moduł PlatformD3 LCD do tego złącza za pomocą 

dołączonego kabla. 

1

1 2 43
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(1)
MCP

Nuendo/Cubase; Digital Performer; FL Studio; SamplitudePro; 
Reaper; Studio One; Bitwig; Reasons; Sonar; Audition; Ableton Live

Logic Pro

(1)
MCP

(2)
LogicPro

ProTools
(3)
HUI

User self mapping with iMap
(4)

User-Def

      Podłącz PlatformNano do komputera Mac/PC za pomocą portu   
      USB.
 � Wybierz port USB na komputerze Mac/PC i włóż do niego szeroką (płaską) 

końcówkę kabla USB. Podłącz drugą końcówkę kabla do urządzenia PlatformNano. 
Twój Mac/PC powinien automatycznie “wykryć” nowy sprzęt i powiadomić Cię o tym, 
że jest gotowy do działania. 

 �
 �  Wybierz stację DAW w urządzeniu PlatformNano
 � Naciśnij <</>>, aby przewinąć listę trybów stacji DAW, a następnie naciśnij przycisk 

“DAW mode” i dokonaj wyboru.
 � TWskazówki: PlatformNano zapamięta Twój ostatni wybór trybu stacji DAW i 

wejdzie w ten sam tryb kilka sekund po uruchomieniu jednostki. (tj. wybór trybu stacji 
DAW nie jest niezbędny, jeśli korzystasz z ostatniego trybu stacji DAW.)

 �  
 � Konfiguracja stacji DAW
 � Aktywuj sterownik ICON PlatformNano w stacji DAW lub oprogramowaniu MIDI za pomocą 

opcji “MIDI Setup” lub “MIDI Devices”.
 � Na przykład:  MCP for Nuendo/Cubase, Digital Performer, FL Studio, SamplitudePro, Reaper, 

Studio One, Bitwig, Reasons, Audition, Sonar, Ableton Live, Digital Performer select Mackie 
Control. 

 � Na przykład:  HUI for Pro Tools.
 � Na przykład:  Logic Pro for Logic Pro.
 � (Uwaga: Na każdym urządzeniu to działanie wygląda nieco inaczej, więc sprawdź 

wskazówki dotyczące ustawień w podręczniku obsługi oprogramowania.)
 �

Uruchamianie
Podłączanie sterownika PlatformNano

1

2

3
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Cubase

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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NuendoNuendo
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iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

Nuendo
1
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3
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iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

Nuendo
1
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iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Logic Pro

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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13
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15
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iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

10

11

12

13

14

15

1

2 3

4

5

6

7

8

9

Samplitude

iCON Platform Nano V1.00 iCON Platform Nano V1.00
iCON Platform Nano V1.00 iCON Platform Nano V1.00

Microsoft GS Wavetable Synth

1

2

4

3

5 6

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

 7
 9

10

11

12

 8

Samplitude
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Samplitude

iCON Platform Nano V1.00 iCON Platform Nano V1.00
iCON Platform Nano V1.00 iCON Platform Nano V1.00

Microsoft GS Wavetable Synth

1

2

4

3

5 6

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

 7
 9

10

11

12

 8
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Bitwig

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.0

iCON Platform Nano V1.0
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ReasonReason
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4

6

5

iCON 

iCON Platform Nano V1.00

Platform Nano V1.00

Platform Nano V1.00iCON 

1
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Reaper
1

2

4

3

Reaper

Mackie Control  Universal

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

5

6
7

8

9
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Studio One

3

4

1

2

Studio One

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

7

8

9

6
5
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Ableton Live
1

2

3 4 5

Platform Nano  Mackie Control Platform Nano  

Input: MackieControl Input(iCON Platform Nano V1.00)

Output: MackieControl Output(iCON Platform Nano V1.00)

Output: Microsoft GS Wavetable Synth

Automap Propellerhead

Automap MIDI
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Pro Tools

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

7

8

4 5

6

3

11

12

10

9

14

Pro Tools

Microsoft GS Wavetable Synth
 Microsoft MIDI Mapper

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

13 iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform 

iCON Platform iCON Platform 

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

7

8

4 5

6

3

11

12

10

9

14

Pro Tools

Microsoft GS Wavetable Synth
 Microsoft MIDI Mapper

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

13 iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform 

iCON Platform iCON Platform 

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Oprogramowanie iMap™ dla systemu Mac OS X
Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby uruchomić oprogramowanie 
iMap™ w systemie Mac OS X

1. Włóż płytę z programem narzędziowym do stacji dysków i 
kliknij dwukrotnie ikonę “PlatformNano iMap”. Jeśli Twój 
komputer nie jest wyposażony w stację dysków, pobierz 
oprogramowanie PlatformNano iMap ze strony internetowej 
IconProAudio.com.

iMap PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

QconProG2/QconExG2 

 � Wskazówka: "Przeciągając i upuszczając" ikonę “PlatformNano iMap” w 
folderze "Applications", możesz stworzyć skrót “iMap” na pulpicie Maca. 
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Instalowanie oprogramowania iMap™ w 
systemie Windows

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby zainstalować oprogramowanie 
iMap™.

1. Włącz komputer.

2. Włóż płytę z programem 
narzędziowym do stacji dysków.

 � Po włożeniu płyty do stacji dysków 
wyświetli się ekran instalacji, tak jak to 
pokazano na ilustracji xx; kliknij “Install”. 
Możesz również pobrać oprogramowanie 
PlatformNano iMap dla systemu Windows 
ze strony internetowej www.IconProAudio.
com.  

 �
 � (Uwaga: jeśli ekran instalacji nie wyświetli 

się automatycznie, przejdź do folderu CD i 
kliknij dwukrotnie na opcję “Setup”)

3. Wyświetli się kreator konfiguracji.
 � Kiedy kreator konfiguracji się wyświetli, 

kliknij “Next”

4. Wybierz miejsce instalacji
 � Wybierz preferowane miejsce instalacji 

dla oprogramowania iMap™ lub użyj 
domyślnej lokalizacji i kliknij “Next”
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8. Instalacja została zakończona
 � Kliknij “Finish”, aby zakończyć instalację 

oprogramowania iMap™.

5. Wybierz skrót
 � Wybierz folder menu start, w którym chcesz 

stworzyć skrót iMap™. Następnie kliknij 
“Next”.

6. Utwórz skrót na pulpicie
 � Odznacz pole, jeśli nie chcesz umieścić 

ikony skrótu iMap™ na pulpicie; w 
przeciwnym razie kliknij “Next”.

7. iMap™ rozpoczyna instalację
 � Instalacja iMap™ rozpoczęła się, zaczekaj 

na jej zakończenie. Następnie kliknij “Finish”.
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Przypisanie trybu stacji DAW (Mackie Control/
HUI) lub samodefiniujących funkcji MIDI za 
pomocą iMap™
 � Istnieją różne metody konfiguracji urządzenia PlatformNano w zależności od 

Twoich potrzeb. W zasadzie byłoby dużo prościej i szybciej, gdyby urządzenie 
zostało skonfigurowane za pomocą protokołu Mackie Control, Logic lub HUI w 
zależności od stacji DAW.  

 �
 � Możesz również zdefiniować każdy element sterowania na urządzeniu 

PlatformNano za pomocą własnych komunikatów MIDI, tak jak to pokazano na 
rozwijanym menu funkcji iMap. Jeśli jednak nie w pełni rozumiesz strukturę MIDI 
stacji DAW, konfiguracja może stanowić dla Ciebie niemały problem. Właściwie 
to ZDECYDOWANIE zalecamy użycie trybu sterowania Mackie Control, Logic 
lub HUI, gdyż zostały one zaprogramowane zgodnie z najbardziej powszechnymi 
preferencjami użytkowników i najprawdopodobniej spełnią Twoje potrzeby. 

 �
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(1)
MCP

Nuendo/Cubase; Digital Performer; FL Studio; SamplitudePro; 
Reaper; Studio One; Bitwig; Reasons; Sonar; Audition; Ableton Live

Logic Pro

(1)
MCP

(2)
LogicPro

ProTools
(3)
HUI

User self mapping with iMap
(4)

User-Def
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 � Aby rozpocząć konfigurację trybu stacji DAW, podłączymy Twoje urządzenie 
PlatformNano do iMap. Wykonaj poniższe kroki:

1. Podłącz urządzenie PlatformNano do swojego komputera 
Mac/PC. 

2. Uruchom iMap i kliknij przycisk “Connect Device”. 
 � Uwaga: jeśli Twoje urządzenie PlatformNano nie jest podłączone do 

komputera Mac/PC, wyświetli się komunikat “There are no MIDI input 
devices”. Podłącz urządzenie PlatformNano do komputera Mac/PC za 
pomocą dołączonego kabla USB. 

3. Wybierz opcję “PlatformNano” w wyskakującym menu jako 
urządzenie wyjściowe MIDI 

Panel oprogramowania iMap™ PlatformNano

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00

Przypisanie trybu DAW (Mackie control/HUI) 
za pomocą iMap™
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4. Wybierz odpowiedni tryb dla stacji DAW w rozwijanym menu 
“Mode”.

 � Uwaga: W trybie DAW (Mackie Control/HUI) nie możesz zmieniać żadnych 
ustawień komunikatów MIDI w odniesieniu do sterowników na urządzeniu 
PlatformNano. 

 � Wskazówka: Możesz się również posłużyć sprzętem, aby wybrać tryb stacji 
DAW zamiast oprogramowania iMap. Instrukcje znajdziesz w P.xx.

 �  

5. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk “Send 
Date”. 

6. Zamknij iMap
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Przypisywanie komunikatu MIDI za pomocą 
trybu zdefiniowanego przez użytkownika w 
iMap™

Panel oprogramowania iMap™ PlatformNano
 �
 � Aby rozpocząć konfigurację trybu “zdefiniowanego przez użytkownika”, 

wykonaj poniższe kroki:
 �

1. Podłącz urządzenie PlatformNano do swojego komputera 
Mac/PC. 

2. Uruchom iMap i kliknij przycisk “Connect”. 

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00
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3. Wybierz opcję “PlatformNano” w wyskakującym menu jako 
urządzenie wyjściowe MIDI 

4.  Zaznacz “User-Defined Mode” w rozwijanym menu “Control 
Mode”. Poniżej znajdziesz informacje o ustawieniach 
każdego elementu sterowania w trybie zdefiniowanym przez 
użytkownika.

5. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk “Send 
Date”. 

6. Zamknij iMap.
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Konfiguracja elementów sterowania w trybie 
zdefiniowanym przez użytkownika
Panel oprogramowania iMap™ PlatformNano

2

1

 �
 � Istnieją sterowniki, tj. tłumiki, pokrętła, przyciski i pokrętło modulujące na urządzeniu 

PlatformNano, w odniesieniu do których możesz ustawić swoje własne komunikaty 
MIDI. Możesz ustawić różne typy komunikatów, tj. “Pitch”, “Note”, “CC”, “Channel” 
lub “Message” dla MCP czy “Value 1”, “Value 2” lub “Function” dla HUI, w zależności 
od elementu sterowania.
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Możesz również wybrać odpowiedni protokół sterowania (MCP lub HUI) dla stacji 
DAW, aby ustanowić komunikację między urządzeniem PlatformNano a stacją DAW. 
W poniższej tabeli znajdziesz sugerowane protokoły sterowania dla różnych stacji 
DAW.

Control
Protoool

MCP

Logic
Pro

HUI

User
Define

DAW

 Nuendo/Cubase；Digital Performer；FL Studio；Reaper；Reasons    
SamplitudePro；Studio One；Bitwig；Sonar；Audition； Ableton Live  

Logic Pro

ProTools

User self mapping with iMap
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Inne funkcje na iMap™

123

1. Przycisk “Save file” (Zapisz plik)
 � Kliknij ten przycisk, aby zapisać obecne ustawienia dla urządzenia 

PlatformNano. Plik ma format “.imap”.

2. Przycisk “Load file” (Wczytaj plik)
 � Kliknij ten przycisk, aby wczytać poprzednio zapisany plik konfiguracyjny “.imap” 

dla Twojego urządzenia PlatformNano. 

3.  Przycisk “Firmware Upgrade” (Aktualizacja oprogramowania 
firmowego)

 � Kliknij ten przycisk, aby wejść w okno aktualizacji oprogramowania firmowego 
dla urządzenia PlatformNano. Procedura aktualizacji oprogramowania 
firmowego została opisana w P.xx. 
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Aktualizacja oprogramowania firmowego 
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Ostrzeżenie:  Procedura pobierania oprogramowania firmowego MUSI zostać 
zakończona i nie może zostać przerwana podczas pobierania pliku. 
W przeciwnym razie oprogramowanie firmowe nie będzie mogło 
zostać ponownie zapisane.
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Platform Nano V1.00

Krok 2:   � Kliknij przycisk “Update”.

 � Podłącz urządzenie PlatformNano za pomocą złącza USB. Naciśnij przycisk 
“MIDI Device” u góry, aby wybrać podłączone urządzenie PlatformNano 
jako urządzenie “MIDI In and Out” w rozwijanym menu. 

Krok 1: 

 � Uwaga: Jeśli nazwa podłączonego urządzenia “PlatformNano” nie wyświetla się w 
rozwijanym menu, zaznacz opcję “USB Audio” jako urządzenie MIDI In and Out. 
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Krok 3: 

Krok 4: 

 � Naciśnij przycisk “MIDI Device” u góry, aby zaznaczyć urządzenie 
PlatformNano jako urządzenie “MIDI In and Out” w rozwijanym menu.

 � Kliknij przycisk “Open File”, aby przejrzeć plik nowego oprogramowania 
firmowego.

PlatformNano V1.00
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 � Kliknij przycisk “Download”, aby aktualizacji oprogramowanie firmowe.Krok 5: 
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 � Kliknij przycisk “Download”, aby aktualizacji oprogramowanie firmowe. Restore the factory default settings
To restore your PlatformNano settings to factory default, simply launch iMap and 
import the original setting (i. e. without making any changes) to the device by the 
following steps. 

1. Connect PlatformNano with the provided USB cable and launch iMap software. 

2. Click the “Connect” button and select “PlatformNano” as the MIDI input and 
 output device. 
 Note: If PlatformNano does not appear on the pull down menu, select USB 
 audio as the MIDI I/O device. 

3. Click “Send Data” to upload the setting to your PlatformNano. 

4. Close iMap, and then turn the PlatformNano power of off & on again. 
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Specyfikacje
Złącze:                                  Złącze USB 3.0 (typ standardowy)
Źródło zasilania:                                    5V DC

Aktualne zużycie:                                            0. 9A lub mniej

Waga:                                    1. 3kg (2. 8lb)

Wymiary:                                     215(L) x 198(W) x 40(H)mm

                                   8. 5”(L) x 7. 8”(W) x0. 2”(H)
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Usługi
Jeśli Twoje urządzenie Platform Nano wymaga serwisowania, wykonaj poniższe 

kroki. 

Skontaktuj się z naszym centrum pomocy pod adresem http://support. 
iconproaudio.com/hc/en-us, aby uzyskać więcej informacji, wskazówki lub pobrać 
materiały, tj.:
1.FAQ
2.Pobierz 
3.Dowiedz się więcej
4.Forum

Na tych stronach bardzo często znajdziesz rozwiązania swoich problemów. Jeśli nie 
znajdziesz rozwiązania, utwórz zapytanie w naszym Centrum pomocy online pod 
poniższym linkiem, a nasz zespół ds. wsparcia technicznego pomoże Ci możliwie jak 
najszybciej. 
Przejdź do strony http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, a następnie zaloguj 
się, aby stworzyć zapytanie. 
APo wysłaniu zapytania nasz zespół ds. wsparcia pomoże Ci rozwiązać problem z 
urządzeniem ICON ProAudio możliwie jak najszybciej. 

Aby wysłać uszkodzone produkty do naprawy: 

1. Upewnij się, czy problem nie jest związany z błędem operacyjnym lub 
urządzeniami działającymi w oparciu o system zewnętrzny. 

2. Zachowaj podręcznik użytkownika. Nie potrzebujemy go do naprawy urządzenia. 

3. Spakuj urządzenie w oryginalne opakowanie łącznie z kartą końcową i 
pudełkiem. Jest to bardzo ważne. Jeśli nie posiadasz oryginalnego opakowania, 
upewnij się, czy urządzenie zostało prawidłowo spakowane. ICON nie 
ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe z powodu zapakowania 
urządzenia w nieoryginalne opakowanie. 

4. Wyślij urządzenie do centrum wsparcia technicznego ICON lub do lokalnego 
autoryzowanego punktu zwrotów. Listę naszych centrów obsługi klienta i 
punktów serwisowych dystrybutorów znajdziesz pod poniższym linkiem:

 � Jeśli przebywasz na terenie Hong 
Kongu, wyślij produkt do:

 � ASIA OFFICE: 
 � Unit F, 15/F. , Fu Cheung Centre, 
 � No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, 

Fotan, 
 � Sha Tin, N. T. , Hong Kong. 
 �

 � Jeśli przebywasz na terenie Ameryki 
 � Północnej, wyślij produkt do:
 � ICON Service Centre
 � 611 Potomac PL Ste 102
 � Smyrna, 37167-5655 Tennessee. 
 � United States
 � Tel. : +1 615 540 989
 �  
 � Jeśli przebywasz na terenie Europy,
 �  wyślij produkt do:
 �  ICON Europe GmbH
 �  Am Spitzberg 3
 �  15834 Rangsdorf
 �  Germany
 �  Telephone: +49-(0)33708-933-0
 �  Fax: +49-(0)33708-933-189
 �  E-Mail: info@sound-service. eu �

5. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: 
 � www. iconproaudio. com



42

www.twitter.com/iconproaudio www.youtube.com/iconproaudiowww.instagram.com/iconproaudio www.facebook.com/iconproaudio

Twitter Instagram Facebook Youtube

Website

iconproaudio.com/dashboard/

DashboardSupport

support.iconproaudio.comwww.iconproaudio.com

微信号iCON-PRO

微信公众号

中国地区用户

4006311312.114.qq.com

官方售后QQ
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