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Panel kontrolny MIDI/Audio z suwakami z napędem do produkcji



Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

2. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. 

3. Należy zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi lub wskazane na 
urządzeniu i stosować się do nich.

4. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. 

5. Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Unikać rozlania wody lub innych 
płynów na urządzenie. 

6. Do czyszczenia obudowy lub innych części urządzenia należy używać tylko suchej, lub lekko 
wilgotnej miękkiej szmatki. 

7. Nie zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych ani zakłócać prawidłowej wentylacji urządzenia. 
Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 

8. Nie należy używać ani przechowywać w pobliżu dowolnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, 
grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. 

9. Nie należy modyfikować zabezpieczenia, jakim jest spolaryzowana lub uziemiona wtyczka. 
Spolaryzowana wtyczka posiada dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z 
uziemieniem posiada dwa bolce i trzecie złącze uziemiające. Stworzono je w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy 
skonsultować się z elektrykiem. 

10. Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem i innymi uszkodzeniami spowodowanymi 
przez przedmioty postawione na nim lub dociskające go. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wtyczki, gniazdka i miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia. 

11. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy dotykać żadnych odsłoniętych 
przewodów podczas pracy urządzenia. 

12. Należy używać wyłącznie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. 

13. Podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub w razie długiego okresu nieużywania należy 
odłączyć od zasilania urządzenie i wszystkie podłączone do niego urządzenia elektryczne. 

14. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć właściwemu serwisowi. Serwisowanie jest 
wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone lub nie działa normalnie. 

OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać 
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci

OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 

NE PAS OUVRIR
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM, 
NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEGO PANELU)

W ŚRODKU BRAK CZĘŚCI, KTÓRE MOŻNA SERWISOWAĆ SAMODZIELNIE. 
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC 
ELECTRIQUE: NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUN 

ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER.CONFIER 
L'ENTERETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.

AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE 
OU D'ELECTROCUTION, N EXPOSEZ PAS CET ARTICLE 

ALA PLUIEOUALHUMIDITE

Błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie 
równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o 
obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia 
w obudowie produktu, które może być wystarczające do 
porażenia osób prądem elektrycznym. Le symboLclair 
avec point de fl che I intrieur d irn triangle quilat ral est 
utilis pour alerter I utilisateur de la pr sence I int rieur 
du coffret de vottage dangereux non isol d ampleur 
suff exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user of the presence of important 
operating and maintenance (serviving) instructions in 
the literature adcompahying the appliance. Le point d 
exclamation I int rieur d un trijangle quilat ral est employ 
pour alerter les utilisateurs de la prsepce d instructions 
importantes pour le fonctionnement et I entretien (service) 
dans le livret d instruction accmpagnant I appari I.
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Wprowadzenie

Co jest w opakowaniu?

Dziękujemy za zakup panelu kontrolnego 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 znajdują się szczegółowe opisy funkcji systemu PlatformNano, a 
także przewodnik po panelu przednim i tylnym, instrukcje krok po kroku dotyczące 
konfiguracji i użytkowania produktu oraz jego pełna specyfikacja. 

Zarejestruj produkt na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem
www. iconproaudio.com/registration:

W załączeniu znajduje się również karta gwarancyjna — prosimy nie zapomnieć o 
jej wypełnieniu i wysłaniu, aby mogli Państwo otrzymać pomoc techniczną online 
na stronie: www. iconproaudio. com. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości 
wysyłać Państwu aktualne informacje o tym urządzeniu i innych produktach ICON 
Pro Audio. 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. 

 ● 1 x kontroler PlatformNano USB-MIDI
 ● Podręcznik szybkiego uruchamiania x 1
 ● 1 x przewód 0 Cable x 1
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Zarejestruj swój produkt ICON ProAudio na 
swoim koncie osobistym

1. Sprawdź numer seryjny swojego urządzenia
 � Wejdź na http: // iconproaudio.com/registration lub zeskanuj poniższy kod QR.
 �  
 � Wprowadź numer seryjny urządzenia i inne informacje na ekranie. Kliknij 

„Prześlij”.

 � Pojawi się komunikat z informacjami o urządzeniu, takimi jak nazwa modelu 
i jego numer seryjny - Kliknij „Zarejestruj to urządzenie na moim koncie” lub, 
jeśli zobaczysz inny komunikat, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi 
posprzedażnej

 �

2. Zaloguj się na stronie swojego konta osobistego dla 
istniejącego użytkownika lub zarejestruj się dla nowego 
użytkownika

 � Istniejący użytkownik:    Zaloguj się na swojej osobistej stronie użytkownika, 
wprowadzając 

 �                  swoją nazwę użytkownika i hasło.
 �
 � Nowy użytkownik:          Kliknij „Zarejestruj się” i podaj wszystkie informacje.

3. Pobierz wszystkie przydatne materiały
 � Wszystkie zarejestrowane urządzenia na Twoim koncie zostaną wyświetlone 

na stronie. Każdy produkt zostanie wymieniony wraz ze wszystkimi dostępnymi 
plikami, takimi jak sterowniki, oprogramowanie sprzętowe, instrukcja obsługi w 
różnych językach, dołączone oprogramowanie itp. Do pobrania. Upewnij się, 
że pobrałeś niezbędne pliki, takie jak sterownik, zanim rozpoczniesz instalację 
urządzenia.
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Funkcje

 ● 1 dotykowy suwak z napędem o rozdzielczości 10 bitów
 ● 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
 ● Podświetlane przyciski do sterowania kanałami, tj. Mute, Solo czy Record
 ● 6 podświetlanych przycisków ruchu, 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 podświetlane przyciski „Track” do łatwego wyboru poszczególnych kanałów
 ● 2 podświetlane 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 tryb definiowany przez użytkownika

 ● Dołączone oprogramowanie iMapTM ułatwiające mapowanie funkcji MIDI
 ● Szybkie łącze USB 3.0
 ● Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dostępna przez łącze USB i 

oprogramowanie iMapTM

 ● Łączność bezprzewodowa BlueTooth i akumulator z modułem PN-M1 (opcjonalnie)
 ● Wejście User A i User B 1/4 cala do łączenia z włącznikami nożnymi
 ● Dostępne złącze wyświetlacza platformy D3 LCD (opcjonalnie)
 ● Kompatybilność z systemami Mac OS X, Windows 10, Windows 8 (wersja 

32-bitowa i 64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa), Vista (wersja 
32-bitowa), Windows XP

 ● Najwyższej jakości mocna metalowa obudowa z portem blokady Kensigton
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Układ górnych paneli
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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. Suwaki kanałów/główne
 � Suwak dotykowy może posłużyć do regulacji parametrów różnych kanałów. 

Nacisnąć dwa przesuwane przyciski „Fader” w celu zmiany kanałów. Natomiast 
po naciśnięciu przycisku „Master” suwak zacznie sterować parametrem kanału 
głównego.

3. Gałki
 � Cztery gałki enkodera obrotowego służą zazwyczaj do sterowania pozycją 

panoramy ścieżki, poziomami wysyłania aux i korekcją programu DAW. 
Można je również wstępnie zaprogramować w celu dostosowania określonych 
parametrów w ramach podłączanych urządzeń i instrumentów wirtualnych. 

4. Przyciski sterujące
 � 4a) Sekcja przycisków do sterowania rejestracją 

kanałówPrzycisk 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. 

Uwaga: Każda funkcja działa nieco inaczej w zależności od programu DAW. Należy 
zapoznać się z podręcznikiem DAW dla każdej funkcji. Poniższy opis bazuje na 
funkcjach, które działają w Apple Logic Pro. 



8

 � 4b) Przyciski sterujące zmotoryzowanego tłumika
 � Przycisk suwaka < –  przełącza „jeden” kanał w górę dla wszystkich 

suwaków (oprócz kanału głównego). 
 � Przycisk suwaka > –  przełącza „jeden” kanał w dół dla wszystkich 

suwaków (oprócz kanału głównego). 
 � Przycisk BANK < – przełącza „osiem” kanałów w górę dla wszystkich 

suwaków (z wyjątkiem kanału głównego). 
 � Przycisk BANK > – przełącza „osiem” kanałów w dół dla wszystkich 

suwaków (z wyjątkiem kanału głównego). 

5. Sekcja pokrętła regulacyjnego
 � 5a) Pokrętło regulacyjne – pokrętło regulacyjne pełni różne funkcje 

związane z systemem DAW, w tym do funkcji przewijania (shuttle) i szybkiego 
przesuwu (scrubbing). 

 �
 � 5b) Sekcja przycisków sterowania 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. 

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 FASTFORWARD – aktywuje funkcję szybkiego przewijania w 
 �                                                programie DAW. 
 � Przycisk LOOP - Służy do aktywacji funkcji pętli na stacji DAW. 

7. Sekcja przypisywania
 � Przycisk TRACK – służy do aktywacji parametrów ścieżki w oprogramowaniu 
 � Przyciski PAN/SURROUND/EQ/Send/Plug-in/Instrument – przyciski te służą do 

aktywacji odpowiednich funkcji związanych z efektami programu DAW. Zazwyczaj 
są używane w połączeniu z gałkami enkodera obrotowego. Nacisnąć przycisk, a 
wówczas jego lampka się zapali. Następnie obrócić gałkę enkodera obrotowego, 
aby wyregulować wartość. 

 �
8. Przyciski funkcyjne LED oznaczone kolorami
 � W tej sekcji 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. 
Nacisnąć jeden z okrągłych przycisków, aby zmienić warstwy funkcji. Należy 
zastosować właściwą nakładkę z PCW, która odpowiada obecnemu programowi 
DAW, aby wyświetlić funkcję dla każdego przycisku na każdej warstwie koloru. 
Więcej informacji o wymienionych terminach i funkcjach znajduje się 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 cala
 � Te wejścia o wielkości ¼ cala umożliwiają podłączenie do pedałów w celu 

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

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

wystarczającej mocy zasilającej do urządzenia PlatformNano, można podłączyć 
zasilacz sieciowy (5 V prądu stałego), tj. ładowarkę do telefonu komórkowego, 
aby dostarczyć dodatkową moc do urządzenia. Zasilacz służy również do 
ładowania modułu zasilającego i bezprzewodowego PlatformNano-M1. 

 � (Uwaga: Należy upewnić się, że używany jest zasilacz 5 V (prądu stałego) 
(zazwyczaj ładowarka do telefonu komórkowego jest zasilaczem o napięciu 5 V 
(prądu stałego). Jeśli używany jest niewłaściwy zasilacz może spowodować to 
uszkodzenie urządzenia).

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

dołączonego kabla. 

1

1 2 43
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1  Podłączyć 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. Podłączyć drugą końcówkę kabla do urządzenia 
PlatformNano. Twój Mac/PC powinien automatycznie “wykryć” nowy sprzęt i 
powiadomić Cię o tym, że jest gotowy do działania. 

 �
2  Konfiguracja systemu DAW

 � Aktywować kontroler ICON PlatformNano w programie DAW lub MIDI za pomocą 
opcji „MIDI Setup” lub „MIDI Devices”. 

 � Wybrać MCP dla Nuendo/Cubase, Digital Performer, FL Studio, SamplitudePro, 
Reaper, Studio One, Bitwig, Reasons, Audition, Sonar, Ableton Live, Digital 
Performer wybrać Mackie Control. 

 � Wybrać HUI dla Pro Tools.
3  Wybrać Logic Pro dla Logic Pro.

 � (Uwaga: W każdej aplikacji wygląda to nieco inaczej, więc należy sprawdzić 
wskazówki dotyczące ustawień w podręczniku obsługi oprogramowania).

 �

Uruchamianie
Podłączanie kontrolera PlatformNano
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Cubase

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Logic Pro
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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

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

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



16

Bitwig
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Studio One
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Ableton Live
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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)
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Automap Propellerhead

Automap MIDI
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Pro Tools
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Automap HUI
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iMap PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

QconProG2/QconExG2 

Pobierz sterownik systemu Windows z 
„Osobistej strony użytkownika pod adresem 
www.iconproaudio.com”

Po pobraniu pliku sterownika kliknij go, aby 
rozpocząć proces instalacji.

1.  Oprogramowanie iMapTM dla Mac OS X
 � Aby uruchomić oprogramowanie iMapTM w systemie Mac OS X, należy 

postępować zgodnie z poniższymi procedurami krok po kroku. 

 � Wskazówki: Przeciągając i upuszczając ikonę „iKeyboardS” do folderu 
„Applications”, można utworzyć skrót „iMap” na pulpicie komputera Mac. 

PlatformNano

30E8Q1

Platform Nano iMap Mac Setup V1.0.8

V1.0.8Platform Nano iMap Windows Setup

PlatformNano Manual - Caech

PlatformNano Manual - English

Download The Latest

Download The Latest

Download

Download
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Instalacja oprogramowania iMapTM dla 
systemu Windows

Aby zainstalować oprogramowanie iMapTM, należy postępować zgodnie z poniższymi 
procedurami krok po kroku. 
1. Włącz komputer. 

2. Pobierz sterownik systemu Windows z „Osobistej strony 
użytkownika pod adresem www.iconproaudio.com” 
(instrukcje znajdują się na Rysunek 1)

 � Po pobraniu pliku sterownika kliknij go, aby rozpocząć proces instalacji.
 �

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

kliknąć „Next”

4. Wybierz miejsce instalacji
 � Wybrać preferowaną lokalizację 

instalacji iMapTM lub użyć domyślnej 
lokalizacji i kliknąć „Next”.

PlatformNano

30E8Q1

Platform Nano iMap Mac Setup V1.0.8

V1.0.8Platform Nano iMap Windows Setup

PlatformNano Manual - Caech

PlatformNano Manual - English

Download The Latest

Download The Latest

Download

Download

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3
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8. Instalacja została zakończona
 � Kliknąć „Finish”, aby zakończyć instalację 

oprogramowania iMapTM. 

5. Wybierz skrót
 � Wybrać folder menu startowego, w którym 

ma zostać utworzony skrót iMapTM. 
Następnie kliknąć „Next”.

6. Utwórz skrót na pulpicie
 � Można odznaczyć to pole, jeśli nie 

chcemy umieścić ikony skrótu dla iMap™ 
na pulpicie; w przeciwnym razie kliknąć 
„Next”. 

7. Zaczyna się instalacja iMapTM

 � Instalacja iMapTM już się rozpoczęła, należy 
poczekać na jej zakończenie. Następnie 
kliknąć „Finish”. 

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6
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Przypisywanie trybu DAW (Mackie Control/
HUI) lub samodzielne definiowanie funkcji 
MIDI za pomocą iMapTM

 � Istnieją różne metody konfiguracji urządzenia PlatformNano w zależności 
od potrzeb użytkownika. W zasadzie byłoby dużo prościej i szybciej, gdyby 
urządzenie zostało skonfigurowane za pomocą protokołu Mackie Control, Logic 
lub HUI w zależności od programu DAW. 

 �
 � Można również zdefiniować każdy element sterowania na urządzeniu 

PlatformNano za pomocą własnych komunikatów MIDI, tak jak to pokazano 
na rozwijanym menu funkcji iMap. Jeśli jednak użytkownik nie w pełni rozumie 
strukturę MIDI programu DAW, konfiguracja może stanowić 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 potrzeby 
użytkownika. 

 �
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Automapowanie użytkownika za 
pomocą iMap
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 � Aby rozpocząć konfigurację trybu programu DAW, należy podłączyć 
urządzenie PlatformNano do iMap. Wykonać poniższe kroki:

 �

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

2. Uruchomić iMap i kliknąć przycisk „Connect Device”. 
 � Uwaga: Jeśli urządzenie PlatformNano nie jest podłączone do komputera 

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

3. Wybrać opcję „PlatformNano” w wyskakującym menu jako 
urządzenie wyjściowe MIDI. 

Panel programu iMapTM PlatformNano

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00

Przypisywanie trybu DAW (Mackie Control/
HUI) w iMapTM
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4. Wybrać odpowiedni tryb dla programu DAW w rozwijanym 
menu „Control Mode”.

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

 � Wskazówka: Można również posłużyć się sprzętem, aby wybrać tryb programu 
DAW, zamiast używać oprogramowania iMap. Instrukcje znajdują się na stronie 
9. 

5. Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknąć przycisk „Send 
Data”. 

6. Zamknij iMap. 
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Przypisywanie komunikatu MIDI za pomocą 
trybu definiowanego przez użytkownika w 
iMapTM

Panel programu iMapTM PlatformNano

 � Aby rozpocząć konfigurację trybu „zdefiniowanego przez użytkownika”, należy 
wykonać poniższe kroki:

 �

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

2. Uruchomić iMap i kliknąć przycisk „Connect Device”. 

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00
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3. Wybrać opcję „PlatformNano” w wyskakującym menu jako 
urządzenie wyjściowe MIDI. 

4. Zaznaczyć „User-Defined Mode” w rozwijanym menu „Control 
Mode”. 

5. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknąć przycisk „Send 
Data”. 

6. Zamknij iMap. 
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Konfiguracja elementów sterowania w trybie 
zdefiniowanym przez użytkownika
Panel programu iMapTM PlatformNano

2

1

 �
 � Na urządzeniu PlatformNano występują sterowniki, tj. suwaki, gałki, przyciski 

i pokrętło regulacyjne, w odniesieniu do których można ustawić swoje własne 
komunikaty MIDI. Można 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 sterującego. 
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Ponadto w zależności od używanego programu DAW, należy wybrać prawidłowy 
protokół sterowania (MCP/HUI/LogicPro) w celu utworzenia mostka komunikacyjnego 
pomiędzy PlatformNano a programem DAW. W poniższej tabeli znajdują się 
sugerowane protokoły sterowania dla różnych programów 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

Protokół 
sterowania

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

Definiowany 
przez 

użytkownika
Automapowanie użytkownika za pomocą iMap
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Inne funkcje w iMap™

123

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

PlatformNano. Plik ma format „.imap”. 

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

dla danego urządzenia PlatformNano. 

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

 � Kliknąć ten przycisk, aby wejść w okno aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego dla urządzenia PlatformNano. Procedura aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego znajduje się na stronie 45. 
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Aktualizacja oprogramowania firmowego
Procedura wgrywania funkcjonalnego oprogramowania sprzętowego 
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6

5  Platform M  Platform M+

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtsc
sysrq

pause
Break Lns Del

Home

Pgup

PgDN

End

$

~
`

！
1

··
2 3 4 5 6 7 78 9 0

）） * —
-

+
=

# ￥ % * # #

Q W E R T Y U I O P { } |

A S D F G H J K L :
;

Z X C V B N M < > ?

Tab

CapsLook

Shift

Ctrl Alt AltGr Ctrl

Backspace

[ ] |
Enter

Shift

Mac/PC ON

1

2

4

7

11

10

12
13

14

15

19

20

8

9

iCON Platform M+ V1.00

PlatformNano functional firmware upload procedure

16

18
Platform M+ V1.01.BIN

Platform M+ V1.01.BIN

17
Platform M+ V1.01.BIN

6

5  Platform M  Platform M+

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtsc
sysrq

pause
Break Lns Del

Home

Pgup

PgDN

End

$

~
`

！
1

··
2 3 4 5 6 7 78 9 0

）） * —
-

+
=

# ￥ % * # #

Q W E R T Y U I O P { } |

A S D F G H J K L :
;

Z X C V B N M < > ?

Tab

CapsLook

Shift

Ctrl Alt AltGr Ctrl

Backspace

[ ] |
Enter

Shift

Mac/PC ON

1

2

Ostrzeżenie:  Procedura pobierania oprogramowania sprzętowego MUSI zostać 
zakończona i nie może zostać przerwana podczas pobierania pliku. 
W przeciwnym razie oprogramowanie sprzętowe nie będzie mogło 
zostać ponownie zapisane. 
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Platform Nano V1.00

Krok 2: Kliknąć przycisk „Update”.

Krok 1:  Podłączyć urządzenie PlatformNano za pomocą złącza USB. Nacisnąć 
przycisk „MIDI Device” u góry, aby wybrać podłączone urządzenie 
PlatformNano jako urządzenie „MIDI In and Out” w rozwijanym menu. 

 � Uwaga: Jeśli nazwa podłączonego urządzenia „PlatformNano” nie wyświetla się w 
rozwijanym menu, wybrać opcję „USB Audio” jako urządzenie wejściowe i wyjściowe 
MIDI. 
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Krok 3:  Nacisnąć przycisk „MIDI Device” u góry, aby wybrać urządzenie 
PlatformNano jako urządzenie „MIDI In and Out” w rozwijanym menu. 

Krok 4: Kliknąć przycisk „Open File”, aby przejrzeć plik nowego oprogramowania 
sprzętowego. 

PlatformNano V1.00
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Krok 5: Kliknąć przycisk „Download”, aby załadować oprogramowanie sprzętowe. 
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Przywrócenie domyślnych ustawień 
fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia PlatformNano do domyślnych ustawień fabrycznych, 
wystarczy uruchomić iMap i zaimportować oryginalne ustawienie (tj. bez wprowadzania 
zmian) do urządzenia w następujących krokach. 

1. Podłączyć PlatformNano za pomocą dostarczonego kabla USB i uruchomić 
oprogramowanie iMap. 

2. Kliknąć przycisk „Connect” i wybrać „PlatformNano” jako urządzenie wejściowe i 
wejściowe MIDI. 

Uwaga: Jeżeli urządzenie PlatformNano nie pojawi się w rozwijanym menu, należy 
wybrać USB audio jako urządzenie We/Wy MIDI. 

3. Kliknąć „Send Data”, aby załadować ustawienia do PlatformNano. 

4. Zamknąć iMap, a następnie wyłączyć zasilanie i ponownie włączyć zasilanie 
PlatformNano. 
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Specyfikacje
Złącze: Do komputera USB 3. 3.0
Źródło zasilania: 5 V prądu stałego
Aktualne zużycie: 0, 9 A lub mniej
Waga: 1. 3 kg (2, 8 funta)
Wymiary: dł. 215 x szer. 198 x wys. 40 mm

8. dł. 5″ x szer. 7, 8″ x wys. 0, 2″
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Usługi
Jeśli urządzenie PlatformNano wymaga naprawy, należy postępować zgodnie z 

poniższymi instrukcjami.
Sprawdź nasze centrum pomocy online na stronie http://support.iconproaudio.
com/hc/en-us, gdzie można znaleźć więcej informacji, wiedzy i pliki do pobrania, 
takie jak:
1. Najczęściej zadawane pytania
2. Pobierz
3. Dowiedz się więcej
4. Forum
Bardzo często na tych stronach znajdują się rozwiązania. Jeśli nie znajdziesz 
rozwiązania, utwórz zgłoszenie do działu wsparcia w naszym internetowym systemie 
ACS (Auto Customer Support) pod poniższym linkiem, a nasz zespół wsparcia 
technicznego pomoże Ci jak najszybciej.
Przejdź na stronę http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, a następnie zaloguj 
się, aby wysłać zgłoszenie lub kliknij „Submit a ticket” bez konieczności logowania. 
Po 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 użytkownik znajduje się w 
Hongkongu

 � Wyślij produkt do:
 � SIEDZIBA W AZJI:
 � Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, 
 � No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, 

Fotan, 
 � Sha Tin, N.T., Hong Kong.
 �
 � Jeśli użytkownik znajduje się w Europie
 � Wyślij produkt do:
 � Sound Service 
 � GmbHEuropean 
 � HeadquarterMoriz-Seeler-Straße 
 � 3D-12489 Berlin 
 � Telephone: +49 (0)30 707 130-0
 �  Fax:  +49 (0)30 707 130-189
 �  E-Mail: info@sound-service.eu

 �
 � jeśli znajdujesz się w USA
 � Wyślij produkt na adres:
 � Ameryka północna
 � Mixware, LLC - dystrybutor w USA
 � 11070 Fleetwood Street - Jednostka F.
 � Sun Valley, CA 91352; USA
 � Tel .: (818) 578 4030
 � Kontakt: www.mixware.net/help

5. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod 
adresem: www.iconproaudio.com.
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QCon Pro X, QCon Pro XS, QCon Pro G2, QCon EX G2 Platform M+, 
Platform B+, Platform D2, Platform X+, Platform Nano

Wersja v0.71
Jest to instrukcja główna. Z tego materiału można stworzyć instrukcje obsługi do 
konkretnych urządzeń

Gratulujemy zakupu panelu kontrolnego Icon! Niniejsza instrukcja dokumentuje pełny 
zakres potencjalnych funkcji, gdy urządzenie jest zainstalowane w Cubase.

Panel kontrolny serii Icon QCon lub modułowy systemem sterowania Icon Platform 
oferują szeroki zakres możliwości sterowania programem Cubase, wykorzystując 
standardowy protokół MackieControl. Można dodać urządzenia banku rozszerzeń, 
aby uzyskać więcej praktycznych możliwości sterowania: Urządzania rozszerzające 
QCon dla serii QCon i rozszerzenia banku kanałów Platform X+. Moduł przycisków 
Platform B+ jest niezbędny do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji zawartych w 
niniejszej instrukcji, a wysoce zalecane jest dołączenie także systemu Platform M+ 
oraz wyświetlacza D2. Metalowe nakładki na suwaki Icon i metalowe nakładki na gałki 
Icon są dostępne jako estetyczne i dotykowe usprawnienie pozwalające osiągnąć jak 
najlepsze wrażenia podczas sterowania systemem.

Termin Mackie Control jest używany w odniesieniu do standardu protokołu sterującego 
używanego z panelem kontrolnym serii QCon i Platform, a skrót jego nazwy to MCP. 
Termin Cubase i cała terminologia właściwa dla programu Cubase stanowi własność 
marki Steinberg i nie jest powiązana z Icon Pro Audio.
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Konfiguracja zaawansowana ………………………………………………. -

Załącznik A
Instrukcja funkcjonalności panelu kontrolnego
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Rozwiązywanie problemów ………………………………………………. -

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ………………………………………………. -

Kalibracja suwaków ………………………………………………. -

Tabela wdrożenia MCP MIDI………………………………………………. -

Przyciski ze zmienioną nazwą ………………………………………………. -

<<<<<Klucz kolorów>>>>>

Funkcja panelu kontrolnego

Przycisk panelu kontrolnego

Termin DAW

Przycisk A + Przycisk B = przytrzymać Przycisk A i wcisnąć przycisk B

Przycisk A – Przycisk B = wcisnąć Przycisk A, a potem wcisnąć Przycisk B

<<<<<<<<< Konfiguracja>>>>>>>>>

Zanim będzie można korzystać z panelu kontrolnego, najpierw należy go skonfigurować 
w Cubase. Gdy konfiguracja się powiedzie, program Cubase domyślnie zapamięta 
ustawienia dla przyszłych sesji bez konieczności ponownej konfiguracji. Aby uzyskać 
maksymalną stabilność, należy najpierw uruchomić panel kontrolny i wybrać opcję tryb 
DAW, a następnie uruchomić oprogramowanie DAW.

Gdy panel kontrolny zostaje włączony, najpierw wyświetli się komunikat wyboru 
trybu DAW. Należy wybrać odpowiedni tryb za pomocą podświetlanych przycisków 
nawigacyjnych i potwierdzić wybór za pomocą podświetlonego przycisku trybu DAW. 
Na systemie Platform M+ zaświeci się mały wskaźnik kanału, aby pokazać aktualnie 
wybrany tryb DAW. Jeśli po uruchomieniu nie zostaną podjęte żadne działania, po kilku 
sekundach panel kontrolny wybierze ostatnio używany tryb.

Abyskonfigurować panel kontrolny Icon w Cubase, należy przejść do Devices -> 
Device Setup. Usunąć poprzednie konfiguracje Mackie Control, a następnie kliknąć 
„+” i wybrać Mackie Control. Na koniec należy wybrać nazwę urządzenia zarówno dla 
portu wyjściowego, jak i wejściowego, wyświetlaną na ekranie na prawo pod „Mackie 
Control”.

Należy powtórzyć ten proces dla innych modułów rozszerzających. Konfiguracja 
każdego urządzenia musi odpowiadać fizycznemu położeniu panelu kontrolnego 
od lewej do prawej strony. Teraz można używać panelu kontrolnego Icon do funkcji 
sterowania ruchem, miksowaniem i do rozszerzonych funkcji sterowania. Następnie: 
Przegląd podstawowych elementów do sterowania programem Cubase.
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<<<<<<<<< Pierwsze kroki >>>>>>>>>

Przy pierwszym otwarciu pustego projektu w Cubase widzimy okno projektu, czyli 
Project Window. Tutaj można dodać kanały do swojego projektu, wówczas suwaki z 
napędem wskakują na swoją pozycję. Każdy panel kontrolny Icon ma jeden fizyczny 
bank składający się z 8 paskowych elementów do sterowania kanałami. Każdy pasek 
kanału odpowiada elementom do sterowania jednym kanałem w programie DAW. 
Nazwa kanału pojawia się na wyświetlaczu nad każdym kanałem. Należy dotknąć 
suwaka i wyregulować głośność kanału. Należy zmienić głośność kanału w Cubase, a 
wówczas odpowiedni suwak z napędem samoczynnie dostosuje swoją pozycję. Można 
zrównoważyć głośność wielu suwaków na panelu kontrolnym jednocześnie — to już 
ogromna zaleta miksowania przy użyciu panelu kontrolnego. Nacisnąć przyciski góra/
dół Bank, aby przewijać kolejne kanały w projekcie w stałych blokach po 8. Przyciski 
góra/dółChannel przenoszą aktualnie wybrany kanał osobno, po jednym na raz.

Dziewiąty suwak na panelu kontrolnym to suwak główny, czyli Master Fader , który 
zawsze zarządza poziomem głównym, który załącza się wyjściowym etapie projektu, a 
więc po użyciu ewentualnych wtyczek efektów w odniesieniu do sumy wyjściowej. Jest 
to korzystne dla kilku klasycznych technik miksowania i skutecznie reguluje głośność 
monitora.
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Gałki enkodera edytują parametry zgodnie z aktualnym trybem przypisania. Należy je 
przekręcić, aby wyedytować parametr lub zmienić wybór. Każda gałka ma wpływ na 
kanał na danym pasku kanału, lub w zaawansowanych trybach enkodera, wszystkie 
gałki mają wpływ na aktualnie wybrany kanał. Nacisnąć gałkę, aby zresetować do 
wartości domyślnej lub potwierdzić wybór w zależności od trybu przypisania.

<<<<<<<<<Miksowanie i Transport>>>>>>>>>

Pokrętło regulacji:

Przekręcić pokrętło regulacji, aby szybko dopasować pozycję kursora projektu na siatce 
widocznej w Project Windoww Cubase. Wcisnąć Scrub, aby szybko przesunąć audio za pomocą 
pokrętła regulacji. (W przypadku Platform M+ funkcję scrubbingu aktywuje się, wciskając pokrętło 
regulacji).

Transport:

Sekcja Transport stosowana jest do odtwarzania.

Play = rozpoczęcie odtwarzania
Stop = zatrzymanie odtwarzania
Rec (transport) = rozpoczęcie nagrywania audio i wejścia MIDI
FastForward = przewijanie kursora projektu do przodu
Rewind = przewijanie kursora projektu wstecz
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Blokada suwaków:

Wcisnąć Lock Mix, aby wyłączyć dotykowe zmienianie pozycji suwaka. Automatyzacja pozostaje 
aktywna. Jest to przydatne do zabezpieczenia gotowego miksu.

Wcisnąć Motorsto, aby wyłączyć wszystkie ruchy suwaków z napędem. Przydaje się to do 
wyciszenia panelu kontrolnego. Gdy silniki są wyłączone, suwaki nadal reagują na dotyk i mogą 
edytować miks.

Tryb odsłuchu:

Shift + Project = aktywacja trybu odsłuchu:
Solo = włączenie opcji Listen dla jednego lub wielu kanałów
Shift + Project = wyłączenie opcji Listen dla wszystkich kanałów
W programie Cubase dostępne są ustawienia dla opcji Listen w Control Room, które można 
znaleźć w wyjściach w Connections Window. 

Select = zogniskowanie i wybór kanału, wyświetlenie pełnej nazwy kanału na ekranie LCD

Solo Defeat = wyłączenie solo dla wszystkich kanałów (domyślnie tylko QCon Pro X i B+)
Shift + Solo Defeat = wyłączenie wyciszenia wszystkich kanałów (domyślnie tylko dla QCon Pro X 
i B+)

Shift + ChannelUp/Down = zmiana banku o 1 kanał zamiast o 8
Shift + BankUp/Down = przełączanie pasma/kanału

Monitorowanie:
W ramach przypisywania panoramy wcisnąć gałkę enkodera, aby przełączyć monitoring kanału. 
Uaktywnia to monitorowanie wejścia zmiksowane z wyjściem odtwarzania dźwięku z Cubase.

Stop – Stop = kursor projektu przeskakuje do poprzedniej pozycji odtwarzania
Shift + FastForward = kursor projektu przeskakuje do końca projektu
Shift + Rewind = kursor projektu przeskakuje na początek projektu

Left = kursor projektu przeskakuje do lewego znacznika
Right = kursor projektu przeskakuje do prawego znacznika
Cycle = przełączenie pętli odtwarzania (ustawienie pomiędzy lewym a prawym znacznikiem)
Shift + Left = ustawienie lewego znacznika w pozycji kursora projektu
Shift + Right = ustawienie prawego znacznika w pozycji kursora projektu

Przyciski pasków kanałów:

Rec (kanał) = przygotowanie paska kanału do nagrywania
Solo = włączenie Solo dla jednego lub wielu kanałów
Mute = włączenie wyciszenia, czyli Mute dla jednego lub wielu kanałów
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<<<<<<<<<Widok>>>>>>>>>

Wyświetlacze:

Wyświetlacz LCD pokazuje nazwy kanałów i ich parametry, plus nawigację dla trybów 
przypisywania i ustawień. Wcisnąć Name/Value, aby zmieniać wartości parametrów na ekranie 
LCD.

Cyfrowy wyświetlacz czasuwyświetla aktualną pozycję kursora w projekcie, paskowo i w 
taktach lub w formacie kodu czasowego SMPTE. Wcisnąć SMPTE/Beats aby przełączyć format 
wyświetlania czasu.

Zoom i strzałki kursora:
Strzałki kursora (w lewo, w prawo, w górę, w dół) dzielą funkcje klawiszy strzałek klawiatury 
komputera. W trybach przypisywania zmieniają wybór parametrów gałki enkodera i przewijają 
strony parametrów podczas edycji wtyczek efektów.

W Project Window strzałki kursora w górę/w dół służą do wyboru poprzedniego/następnego 
kanału.
W Mixer Window strzałki kursora w lewo/prawo wybierają poprzedni/następny kanał.

Wcisnąć Zoom, aby aktywować sterowanie przybliżeniem/oddaleniem. Kiedy przycisk Zoom jest 
podświetlony, nacisnąć strzałki kursora, aby dostosować powiększenie widoku w różnych oknach 
Cubase. (W systemie Platform M+ funkcją Zoom zarządza się poprzez przełączanie przycisków 
Zoom i obracanie pokrętłem regulacji).

Opcje banku kanałów:
Bank góra/dół = przewijanie przez kanały w projekcie w stałych blokach po 8

Channe l góra/dół = zmiana aktualnego banku o jeden kanał na raz

Jeśli podłączone są urządzenia rozszerzające, przycisk bank w lewo/prawo nadal przewija o stałe 
bloki po 8 kanałów.

<<<<<<<<<Automatyzacja>>>>>>>>>>

Łatwość tworzenia i zarządzania automatyzacją to główne zalety stosowania panelu kontrolnego 
z suwakami z napędem. Nacisnąć przyciski Automation, aby zmienić zachowanie automatyzacji 
wybranego kanału. Wcisnąć Shift + Write, a potem Play , a wówczas można rozpocząć 
miksowanie z użyciem gałek i suwaków w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem automatyzacji. 

Read = ustawienie na Read, kanał odpowiada na istniejącą automatyzację w czasie rzeczywistym. 
Wszelkie parametry z automatyzacją przeskoczą do obecnych wartości automatycznych podczas 
odtwarzania.
Write = wszystkie parametry kanałów rejestrują automatyzację podczas odtwarzania
Shift + Read lub Write = zastosowanie trybu automatyzacji do wszystkich kanałów

Należy pamiętać, że za pomocą przycisku Flip parametry przypisane do gałek enkodera mogą 
być edytowane automatycznie za pomocą suwaków.
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<<<<<Panorama>>>>>

Przypisywanie panoramy: (Pan)
Wcisnąć Pan, aby wyregulować panoramowanie stereo za pomocą gałek enkodera na ich 
odpowiednich kanałach. Wcisnąć Page Up/Down, aby wybrać między panoramowaniem w lewo/
prawo lub z przodu/tyłu.

Przypisywanie efektu surround: (Shift +Pan)
Edycja wielu parametrów efektu surround dla wybranego kanału. Każda gałka enkodera jest 
ustawiona na inną funkcję w zależności od aktualnej panoramy kanału ustawionej w Cubase: 
Stereo Dual Panner, Stereo Combined Panner, Stereo Balanced Panner i inne.

Parametry:
L-R Standard, L-R Panner, Mode (standardowo lewa-prawa, panorama lewa-prawa, tryb)

<<<<<Wstawki>>>>>

Tryb przypisywania wstawek: (Plug-In)

Wcisnąć Inserts, aby otworzyć i edytować wtyczki efektów dla wybranego kanału. Przypisać 
wtyczki efektów na Stronie 01 i edytować na Stronie 02. Wcisnąć przyciski góra/dółChannel, aby 
przeglądać strony. Parametry wtyczek efektów pojawiają się na wyświetlaczu LCD i są przypisane 
do poszczególnych gałek enkodera.

<<<<<<<<<Przypisywanie gałek enkodera>>>>>>>>>

Wcisnąć jeden z przycisków przypisywania, aby wybrać kategorię parametrów aktualnie 
przypisanych do gałek enkodera. Tryby przypisywania stosują sterowanie do aktualnie wybranego 
kanału — z kilkoma wyjątkami. Należy użyć przycisku góra/dół Channel, aby przeglądać strony 
z opcjami i parametrami. Należy obrócić gałki enkodera, aby dostosować parametry lub dokonać 
wyboru z listy.

Tryby przypisywania:
Pan = aktywacja przypisywania panoramy. Edycja standardowej panoramy lub przedniego/tylnego 
panoramowania.

Inserts = aktywacja przypisywania wstawek. Otwarcie wtyczek efektów i uzyskanie dostępu do 
parametrów wtyczek efektów.

EQ = aktywacja przypisywania korektora. Otwarcie i edycjaCubase EQna wybranym kanale.
FX Aux = aktywacja przypisywania FX Aux. Otwarcie i edycja Channel Strip Rack.
Instrument = aktywacja przypisywania instrumentów. Otwarcie i edycja podłączonych 
instrumentów.

SendPage Down = aktywacja przypisywania wysyłki FX. Konfiguracja i edycja wysyłek FX.
Master FX = aktywacja przypisania Master FX. Konfiguracja i edycja wysyłek FX.
Page Up, Routing = Aktywacja przypisywania przekierowań. Konfiguracja i edycja wysyłek FX.

Zmiana pozycji suwaków:

Wcisnąć Flip, aby przejść do aktualnych parametrów gałek enkodera na suwakach dotykowych 
z napędem. Jest to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego dostosowania wielu kanałów/
parametrów i zarządzania automatyzacją.
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Wzmocnienie pasma 1 Wzmocnienie pasma 2
Częstotliwość pasma 1 Częstotliwość pasma 2
Wzmocnienie pasma 3 Wzmocnienie pasma 4
Częstotliwość pasma 3 Częstotliwość pasma 4

Współczynnik Q pasma 1 Współczynnik Q pasma 2
Pominięcie pasma 1 Pominięcie pasma 2
Współczynnik Q pasma 3 Współczynnik Q pasma 4
Pominięcie pasma 3 Pominięcie pasma 4

<<<<<FX Aux>>>>>

Tryb przypisywania FX Aux:
W trybie przypisywania FX Aux wyedytować ustawienia dla modułów Channel Strip Rack. 
Parametry można przeglądać za pomocą przycisków góra/dół Channel.

<<<<<Instrument>>>>>

Tryb przypisywania instrumentów:

Wcisnąć Instrument, aby otworzyć i edytować wtyczki efektów instrumentów dla wybranego 
kanału. Przypisać wtyczki efektów na Stronie 01 i edytować na Stronie 02. Wcisnąć przyciski góra/
dółChannel, aby przeglądać strony. Parametry wtyczek efektów pojawiają się na wyświetlaczu 
LCD i są przypisane do poszczególnych gałek enkodera.

Aby szybko wstawić i edytować wtyczkę efektów, należy wcisnąć Insert, a następnie przekręcić 
gałkę enkodera 3, wcisnąć przycisk w dół Channel, a potem wyedytować parametry za pomocą 
wszystkich gałek enkodera.

Strona 01

Nr slotu wstawki Pominięcie wstawki Wybrana wtyczka efektów

Strona 02+
Parametry wstawki pojawiają się automatycznie przypisane do gałek enkodera

<<<<<Korektor>>>>>

Tryb przypisywania korektora: (EQ)
Wcisnąć EQ, aby otworzyć (lub dodać) korektor Cubase EQ. Tryb przypisywania korektora można 
edytować tylko w standardowym korektorze Cubase EQ. Wcisnąć Flip, aby sterować Korektorem 
za pomocą suwaków, a przycisków w górę/w dół Channel  użyć do przeglądania parametrów. 
Wyedytować wiele pasm korektora na raz dla wybranego kanału. Nacisnąć gałkę częstotliwości 
Freq, aby przełączyć na regulację współczynnika Q i nacisnąć gałkę wzmocnienia Gain, aby 
przełączyć pominięcie.

Częstotliwość pasma 1 Częstotliwość pasma 2
Wzmocnienie pasma 1 Wzmocnienie pasma 2
Częstotliwość pasma 3 Częstotliwość pasma 4
Wzmocnienie pasma 3 Wzmocnienie pasma 4
Zaawansowany tryb przypisywania korektora: (Shift + EQ)
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Aby szybko załadować i edytować instrument, należy wcisnąć Instrument, następnie przekręcić 
gałkę enkodera 3, wcisnąć przycisk w dół Channel, a potem wyedytować parametry za pomocą 
wszystkich gałek enkodera.

Strona 01
Nr slotu instrumentu Pominięcie instrumentu Wybrany instrument 

Strona 02+
Parametry wstawki pojawiają się automatycznie przypisane do gałek enkodera

<<<<<Wysyłanie>>>>>

Tryb przypisywania wysyłki FX: (Page Up, FX Send)

Należy użyć trybu przypisywania wysyłki FX, aby ustawić wielkość wysyłki, pominięcie, 
przełączanie suwaka przed/po i ustawić efekty wstawek kanałów FX.

Aby szybkoutworzyć i wyedytowaćwysyłkę FX, wcisnąć  FX Send, potem przekręcić gałkę 
enkodera 3, wcisnąć przycisk w dół Channel, a potem wyedytować parametry za pomocą 
wszystkich gałek enkodera.

Strona 01
Nr kanału FX Pominięcie wysyłki Wybrana wtyczka efektów

Strona 02+
Parametry wstawki pojawiają się automatycznie przypisane do gałek enkodera

Tryb zogniskowania wysyłki: (Przycisk Select kanału – Send – Page Down)

Wyedytować parametry wysyłki 8 wysyłek na raz dla wybranego kanału. Wcisnąć przyciski góra/
dółChannel aby przeglądać parametry:

Wielkość wysyłki
Pominięcie wysyłki
Suwak przed/po wysyłki
Miejsce przeznaczenia magistrali wysyłki

Tryb miksera wysyłki: (Send – Select dla kanału – Shift + Page Down)

Wyedytować zaawansowane parametry za pomocą gałek enkodera na odpowiednich kanałach. 
Klika razy wcisnąć Shift + Page Down, aby przełączać ustawienia w zakresie FX Send 1–8. 
Każda gałka enkodera jest ustawiona na inną funkcję. Parametry można przeglądać za pomocą 
przycisków góra/dół Channel:

Wielkość wysyłki
Pominięcie
Suwak przed/po
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Panoramowanie wysyłki
Miejsce przeznaczenia magistrali
Pominięcie wszystkich wysyłek

Tryb wysyłki sygnałów: (Shift + Send)

Przejść do ustawień dla wysyłek sygnałów za pomocą gałek enkodera na ich odpowiednich 
kanałach. Wcisnąć Shift + Send, aby przełączać ustawienie w zakresie Cue Send 1–8. Parametry 
można przeglądać za pomocą przycisków góra/dół Channel:

Wielkość wysyłki
Pominięcie
Suwak przed/po
Panoramowanie wysyłki
Pominięcie wszystkich wysyłek

Tryb miksera wysyłki sygnałów: (Shift + Send – Select dla kanału – Shift + Page 
Down)

Wyedytować zaawansowane parametry dla wielu kanałów. Klika razy wcisnąć Shift + Page Down, 
aby przełączać ustawienia w zakresie FX Send 1–8. Każda gałka enkodera jest ustawiona na inną 
funkcję. Parametry można przeglądać za pomocą przycisków góra/dół Channel:

Wielkość wysyłki
Pominięcie
Suwak przed/po
Panoramowanie wysyłki
Miejsce przeznaczenia magistrali
Pominięcie wszystkich wysyłek

<<<<<Master FX>>>>>

Tryb przypisywania Master FX: (Master FX)

Użyć trybu przypisywania Master FX, aby wyedytować i dostosowywać efekty załadowane na 
głównych slotach wstawek. Aby szybko utworzyć i wyedytować wysyłkę FX, należy nacisnąć 
przycisk Send, następnie obrócić gałkę enkodera 3, wcisnąć przycisk w dół Channel, a następnie 
wyedytować parametry za pomocą wszystkich gałek enkodera.

Strona 01
Numer slotu Master FX Pominięcie FX Wybrana wtyczka efektów

Strona 02+

Parametry wstawki pojawiają się automatycznie przypisane do gałek enkodera
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Magistrala wejściowa
Wzmocnienie wejścia
Faza wejściowa

Tryb przypisywania bezpośrednich przekierowań: (Shift + Page Up) (tylko Nuendo, 
nie Cubase)

Wyedytować parametry przekierowań za pomocą gałek enkodera na odpowiednich kanałach. 
Przyciski góra/dół Channel służą do wyboru slotów bezpośrednich przekierowań od 1 do 8. 
Aktywować slot bezpośrednich przekierowań, przekręcając odpowiednią gałkę enkodera. Włączyć 
tryb sumowania na stronie parametrów 09/09 (do której przechodzi się za pomocą przycisku w dół 
Channel)

<<<<<Narzędzia>>>>>

Narzędzia projektu:

Lewo = XYZXYZXYZ
Prawo = XYZXYZXYZ
Shift + Lewo = XYZXYZXYZ
Shift + Prawo = XYZXYZXYZ

Undo = funkcja cofnij Undo w Cubase
Redo = funkcja ponów Redo w Cubase
Shift + Undo = otwarcie historii cofania

Save = zapisanie projektu Cubase
Shift + Save = Zapisz jako: zapisanie projektu pod nową nazwą
Revert = ?????

Znacznik:
XYZXYZXYZ

Add = XYZXYZXYZ
Prev = XYZXYZXYZ
Next = XYZXYZXYZ
Shift + Add = XYZXYZXYZ
Shift + Prev = XYZXYZXYZ
Shift + Next = XYZXYZXYZ

<<<<<Przekierowania>>>>>

Tryb przypisywania przekierowań: (Page Down, Routing)

Wyedytować parametry przekierowań za pomocą gałek enkodera na odpowiednich kanałach. 
Parametry można przeglądać za pomocą przycisków góra/dół Channel:

Magistrala wyjściowa
Monitor
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F1 = kliknięcie wł./wył.
F2 = MagicA
F3 = MagicA
F4 = MagicA
F5 = MagicA
F6 = MagicA
F7 = MagicA
F8 = MagicA

Shift + F1 = MagicA
Shift + F2 = MagicA
Shift + F3 = MagicA
Shift + F4 = MagicA
Shift + F5 = MagicA
Shift + F6 = MagicA
Shift + F7 = MagicA
Shift + F8 = MagicA

Tryby widoczności kanałów: (domyślne tylko w Platform B+)

Shift + tryby widoczności od 1 do 8, aby pokazać widok stałych wstępnie ustawionych typów 
kanałów. Same przyciski od 1 do 8 przywołują niestandardowe konfiguracje widoczności kanałów 
wcześniej ustawione w MixConsole.

Tryby widoczności:
Shift + 1 = wszystkie kanały
Shift + 2 = kanały audio
Shift + 3 = grupy
Shift + 4 = kanały FX
Shift + 5 = kanały instrumentów 
Shift + 6 = kanały MIDI 
Shift + 7 = magistrale We/Wy 
Shift + 8 = wszystkie kanały

Przykładowe tryby widoczności użytkownika:

1 = kanały projektu 1–8

Kasowanie:

Kasowanie to nagranie, które nadpisuje istniejące audio lub MIDI w określonym obszarze 
kasowania. Kliknąć Punch do XYZXYZXYZXYZXYZXYZ. Jest to kluczowe narzędzie przepływu 
pracy ze względu na czas zaoszczędzony dzięki połączeniu tworzenia kanałów i głównych 
edycji. Bez kasowania kolejne zapisy muszą zostać indywidualnie wyedytowane, aby utworzyć 
ostateczne kanały. Stosowanie funkcji Punch pomaga w produkcji muzyki, zwiększając 
kreatywność iproduktywność.

Przyciski funkcyjne:
Przyciski funkcyjne oznakowane od F1 do F8 mogą mieć przypisane niestandardowe polecenia 
użytkownika, co odbywa się w Cubase -> Device Setup.

Zalecane niestandardowe polecenia użytkownika:
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User B = nagrywanie

<<<<<<<<< Rozwiązywanie problemów >>>>>>>>>

Dziwne zachowanie w programie DAW, nieoczekiwane funkcje, urządzenie 
nierozpoznane, zawieszone:
Odłączyć wszystkie urządzenia MIDI-USB. W programie Cubase należy skasować wszystkie 
konfiguracje panelu kontrolnego (w tym inne urządzenia MIDI) w polu Controller Assignments 
i Control Surface Setupand, a następnie zamknąć program Cubase. W celu przeprowadzenia 
testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora USB lub przedłużacza 
USB. Włączyć panel kontrolny Icon i wybrać tryb MCP Cubase.

OSX – przejść do Audio-MIDI-Setup, otworzyć MIDI Studio i usunąć nieużywane konfiguracje 
i urządzenia Icon. Ponownie uruchomić panel kontrolny Icon, aby automatycznie nastąpiła 
ponowna konfiguracja.

Windows — Otworzyć Menedżer urządzeń w systemie Windows, wybrać panel kontrolny Icon, a 
następnie usunąć urządzenie. Następnie ponownie uruchomić panel kontrolny, aby automatycznie 
nastąpiła ponowna konfiguracja. Jeśli nadal występują problemy związane z połączeniem USB, 
aktualizacja systemu Windows może naprawić niektóre z nich.

Windows — jeśli urządzenie nie pojawia się w Panelu sterowania Windows, może być konieczne 
odinstalowanie urządzeń MIDI. Aby móc to łatwo zrobić, potrzebna będzie aplikacja narzędziowa 
innej firmy. System Windows ma pewne ograniczenia w odniesieniu do urządzeń MIDI, które 
zostały pomyślnie w pełni zainstalowane, a urządzenia MIDI pozostają zainstalowane po 
odłączeniu.

Na koniec należy uruchomić Cubase i skonfigurować panel kontrolny w Devices -> Device Setup. 
Nacisnąć „+” i wybrać Mackie Control. Wybrać urządzenie zarówno dla portu wyjściowego, jak i 
wejściowego, wyświetlanego w polu „Device: Mackie Control”

Suwaki nie mają napędu:
Źródło zasilania nie jest podłączone. Sprawdzić źródło zasilania, odłączając USB i włączając 
panel kontrolny. Jeśli zasilanie jest dobrze podłączone, urządzenie uruchomi się normalnie.

Suwaki są głośne podczas pracy lub poruszają się nieprawidłowo:
Wymagana jest kalibracja suwaków. Należy zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą kalibracji 

2 = kanały projektu 9–16
3 = kanały projektu 17–24
4 = kanały projektu 25–32
5 = kanały projektu 33–40
6 = kanały projektu 41–48
7 = kanały projektu 49–56
8 = kanały projektu 57–64

Zewnętrzne elementy sterujące:

W urządzeniach QCon Pro X, QCon Pro G2 i QCon Pro należy podłączyć standardowy chwilowy 
przełącznik nożny do złącza User A lub User B, a następnie włączyć zasilanie panelu kontrolnego 
Icon.

User A = przełączanie odtwarzania/zatrzymywania
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Chcę dodać funkcję niestandardową:
Aby zmienić i dostosować sterowanie poza standardowym protokołem MCP, prosimy o 
zapoznanie się z materiałami pomocy dla programistów DAW w zakresie dostosowywania 
przypisanych zadań kontrolera z punktu widzenia ekspertów. W Cubase możliwe jest przypisanie 
Key Commands (zamiast funkcji MCP) do wejścia MIDI obsługiwanych za pomocą przycisków na 
panelu kontrolnym Icon. W typowym stylu implementacji MCP specyficzne dla urządzenia wejście 
MIDI używane przez DAW dla MCP jest zablokowane do innych zastosowań.

Chcę przeskalować suwaki:
Krzywa głośności suwaka, pozycja zero dB i zakres wartości są wstępnie ustawione w 
implementacji MCP w DAW i nie można ich regulować. Istnieje różnica pomiędzy różnymi 
programami DAW.

Chcę zmienić rozdzielczość pokrętła regulacji:
Zachowaniepokrętła regulacji jest wstępnie ustawione w implementacji MCP w programie 
DAW. Istnieje różnica pomiędzy różnymi programami DAW. Można tu dokonać pewnych korekt, 
przynajmniej poprzez zmianę ustawień siatki. Wciśnięcie przycisku Scrub aktywuje drobne ruchy 
pokrętła regulacji.

<<<<<<<<< Aktualizacja oprogramowania sprzętowego>>>>>>>>>

Aby uwzględnić przyszłe zmiany w implementacji MCP w nowych wersjach DAW oraz rozszerzyć 
funkcje operacyjne Icon dostarcza aktualizacje programowania sprzętowego dla aktualnie 
produkowanych i starszych paneli kontrolnych.

Przestroga:
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zachować szczególną ostrożność, aby 

Styl i komponenty funkcji są stałe i opierają się o implementację MCP w DAW. Nie można ich 
zmienić, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zachowanie jest inne w różnych programach 
DAW i może zmieniać się wraz z aktualizacjami wersji programu DAW.

Chcę zobaczyć niestandardowe wartości na wyświetlaczu:
Komunikaty i wartości na wyświetlaczu są generowane z wartości wysyłanych przez DAW jako 
odpowiedzi MIDI. Odczyty wyświetlacza w odpowiedziach MIDI są sterowane przez implementację 
MCP w programie DAW, więc nie da się ich konfigurować, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
Szybkość, z jaką ekran aktualizuje niektóre parametry, jest kontrolowana przez częstotliwość 
odpowiednich komunikatów MIDI w DAW. Ta szybkość aktualizacji ulega zmianie wraz z różnymi 
aktualizacjami Cubase.

suwaków, aby uzyskać więcej szczegółów.

Chcę kontrolować i zautomatyzować pewne parametry:
Należy przejść do parametrów poprzez tryby przypisywania i użyć trybów automatyzacji, aby 
zacząć tworzyć automatyzację na żywo. Wcisnąć Flip , aby sterować tymi parametrami za 
pomocą suwaków. Użyć MIDI Learn, aby dodatkowo przypisać parametry lub polecenia klawiszy 
do elementów sterujących.

Chcę zmienić zachowanie funkcji:
Panel kontrolne Icon z MCP oferują dogłębne i złożone możliwości sterowania, należy tylko 
pamiętać, że panel kontrolny jedynie wysyła/odbiera komunikaty MIDI. Funkcje realizowane są 
przez program DAW. 
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postępować zgodnie z właściwą procedurą. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zawsze łączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora lub przedłużacza USB, 
a podczas aktualizacji do komputera należy podłączyć tylko jedno urządzenie. Należy również 
zrezygnować z wszelkiego innego oprogramowania, które ma dostęp do wejść/wyjść MIDI, 
takiego jak DAW lub programy narzędziowe.

Należy sprawdzić, czy źródło zasilania jest dobrze podłączone do panelu kontrolnego. Można to 
sprawdzić, uruchamiając kontroler bez podłączonego kabla USB. Jeśli uruchamianie urządzenia 
przebiega normalnie, zewnętrzne zasilanie wydaje się być w porządku.

Aby dokonać aktualizacji:
OSX — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program iMap. Należy użyć opcji 
„Connect”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update i postępować zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. (W przypadku urządzenia XS lub EX należy najpierw przełączyć tryb iMap, klikając 
ikonę QCon w iMap).

Windows/przestarzałe systemy — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program 
iMap, użyć opcji „MIDI Devices”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update. Nowsze wersje 
iMap automatycznie pobierają odpowiednie oprogramowanie sprzętowe online.

! Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy ponownie zainstalować urządzenie w 
swoim programie DAW poprzez usunięcie poprzedniej konfiguracji urządzenia i powtórzenie 
konfiguracji urządzenia z użyciem MCP.

! Nigdy nie wolno próbować instalować starszej wersji oprogramowania sprzętowego panelu 
kontrolnego Icon.

! Należy stosować tylko wersję iMap i oprogramowanie sprzętowe specyficzne dla wersji danego 
sprzętu. Należy również koniecznie pobrać najnowszą wersję programu iMap ze strony Icon Pro 
Audio.

! Nigdy nie wolno rozpakowywać pliku .bin z oprogramowaniem sprzętowym

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — seria QCon >>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel QCon wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze wartości różnią się 
w zależności od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie DAW) 
wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą faktycznie 
przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne dostosowanie 
do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Rec na kanale drugim i uruchomić urządzenie. Wyświetlona 
zostanie kalibracja suwaków. Przekręcić każdą gałkę enkodera, aby dokładnie dostroić wartość 
dla każdego kanału. Wyższa wartość skutkuje bardziej płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość 
skutkuje większą prędkością ruchu. Każdy suwak może zostać dostrojony indywidualnie. Aby 
wyregulować suwak główny, należy użyć przycisków wyboru kanału 7 i 8. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

W przypadku Cubase 10 należy zacząć od wartości ustawionych na 165, ocenić pracę suwaków, 
a następnie dostosować indywidualnie do własnych preferencji.
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Wersja v1.13
Jest to instrukcja główna. Z tego materiału można stworzyć instrukcje obsługi do 
konkretnych urządzeń.

Instrukcja funkcjonalności panelu kontrolnego

QCon Pro X, QCon Pro XS, QCon Pro G2, QCon EX G2 Platform M+, 
Platform B+, Platform D2, Platform X+, Platform Nano

Gratulujemy zakupu panelu kontrolnego Icon! Niniejsza instrukcja dokumentuje pełny 
zakres potencjalnych funkcji, gdy urządzenie jest zainstalowane w Logic Pro X.

Panel kontrolny serii Icon QCon lub modułowy systemem sterowania Icon Platform 
oferują szeroki zakres możliwości sterowania programem Logic Pro X, wykorzystując 
standardowy protokół MackieControl. Można dodać urządzenia banku rozszerzeń, 
aby uzyskać więcej praktycznych możliwości sterowania:Urządzania rozszerzające 
QCon dla serii QCon i rozszerzenia banku kanałów Platform X+. Moduł przycisków 
Platform B+ jest niezbędny do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji zawartych w 
niniejszej instrukcji, a wysoce zalecane jest dołączenie także systemu Platform M+ 
oraz wyświetlacza D2. Metalowe nakładki na suwaki Icon i metalowe nakładki na gałki 
Icon są dostępne jako estetyczne i dotykowe usprawnienie pozwalające osiągnąć jak 
najlepsze wrażenia podczas sterowania systemem.

Termin Mackie Control jest używany w odniesieniu do standardu protokołu sterującego 
używanego z panelem kontrolnym serii QCon i Platform, a skrót jego nazwy to MCP. 
Nazwa Logic i terminologia tego programu stanowi własność marki Apple i nie jest 
powiązana z Icon Pro Audio

Logic Pro X

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — Platform (v2.00 i wyższe)>>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel urządzenia Platform wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze 
ustawienie zależy od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie 
DAW) wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą 
faktycznie przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne 
dostosowanie do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on 
polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać gałkę enkodera na kanale pierwszym i uruchomić urządzenie. 
Obrócić gałkę enkodera 8, aby wyregulować całkowitą reakcję suwaka. Możliwe jest również 
wyregulowanie pojedynczego suwaka poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku Rec na 
kanale trzecim podczas regulacji enkodera każdego z kanałów. Wyższa wartość skutkuje bardziej 
płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość skutkuje większą prędkością ruchu. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

Zalecam zacząć od wolniejszego ruchu, przetestować działanie suwaka w swoim programie DAW 
i dokonać oceny, a następnie dostosować indywidualnie do osobistych preferencji.
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<<<<<Klucz kolorów>>>>>

Funkcja panelu kontrolnego

Przycisk panelu kontrolnego

Termin DAW

Przycisk A + Przycisk B = przytrzymać Przycisk A i wcisnąć przycisk B

Przycisk A – Przycisk B = wcisnąć Przycisk A, a potem wcisnąć Przycisk B
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<<<<<<<<< Konfiguracja>>>>>>>>>

Zanim będzie można korzystać z panelu kontrolnego, najpierw należy go skonfigurować 
w Logic Pro X. Gdy konfiguracja się powiedzie, program Logic Pro X domyślnie 
zapamięta ustawienia dla przyszłych sesji bez konieczności ponownej konfiguracji. Aby 
uzyskać maksymalną stabilność, należy najpierw uruchomić panel kontrolny i wybrać 
opcję tryb DAW, a następnie uruchomić oprogramowanie DAW.

Gdy panel kontrolny zostaje włączony, najpierw wyświetli się komunikat wyboru 
trybu DAW. Należy wybrać odpowiedni tryb za pomocą podświetlanych przycisków 
nawigacyjnych i potwierdzić wybór za pomocą podświetlonego przycisku trybu DAW. 
Na systemie Platform M+ zaświeci się mały wskaźnik kanału, aby pokazać aktualnie 
wybrany tryb DAW. Jeśli nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, po kilku sekundach 
panel kontrolny wybierze ostatnio używany tryb.

W najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego (może wymagać aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego):
1: Ogólny MCP 2: Logic Pro 3: Pro Tools HUI 4: Zdefiniowany przez 

użytkownika

W Logic Pro X należy włączyć zaawansowaną konfigurację. Otworzyć Logic Pro X --> 
Preferences -> General -> Advanced, wybrać Show Advanced Tools i sprawdzić, czy 
wszystkie dodatkowe opcje są zaznaczone. (Audio, Surround, MIDI, Score, Control 
Surface, Advanced Edit)

Aby skonfigurować panel kontrolny Icon, należy przejść do Logic Pro X -> Control 
Surfaces -> Setup. Usunąć poprzednie konfiguracje Mackie Control, a następnie 
przejść do New -> Install, wybrać Mackie Control i kliknąć Add. Na koniec należy 
wybrać nazwę urządzenia zarówno dla portu wyjściowego, jak i wejściowego, 
wyświetlaną pod „Device: Mackie Control”.

Powtórzyć ten proces dla ewentualnych modułów rozszerzających, a następnie kliknąć 
i przeciągnąć grafikę konsoli w lewo/prawo, aby dopasować ją do fizycznej konfiguracji 
banków suwaków panelu kontrolnego. Teraz można używać panelu kontrolnego Icon 
do funkcji sterowania ruchem, miksowaniem i do rozszerzonych funkcji sterowania. 
Następnie: Przegląd podstawowych elementów do sterowania w programie Logic Pro X.



59

<<<<<<<<< Pierwsze kroki >>>>>>>>>

Przy pierwszym otwarciu pustego projektu w Logic Pro X widzimy Arrange Window. 
Tutaj należy dodać ścieżki do swojego projektu, można będzie zobaczyć, że suwaki 
z napędem przeskakują na określone pozycje. Każdy panel kontrolny Icon ma jeden 
fizyczny bank składający się z 8 paskowych elementów do sterowania kanałami. 
Każdy pasek kanału odpowiada elementom sterującym dla jednej ścieżki w programie 
DAW. Nazwa ścieżki pojawia się na wyświetlaczu nad każdym kanałem. Można 
dotknąć suwaka i dostosować głośność ścieżki. Zmienić głośność kanału w Logic Pro 
X, a odpowiedni suwak z napędem samoczynnie dostosuje swoją pozycję. Można 
zrównoważyć głośność wielu suwaków na panelu kontrolnym jednocześnie — to już 
ogromna zaleta miksowania przy użyciu panelu kontrolnego. Nacisnąć przycisk Bank 
w górę / dół, aby przewijać kolejne kanały w projekcie w stałych blokach po 8. Przyciski 
Channel w górę/w dół ustawiają zogniskowanie aktualnego banku po jednym kanale na 
raz.

Dziewiąty suwakna panelu kontrolnym to suwak główny, czyli Master Fader, który 
zawsze zarządza poziomem głównym, który załącza się po wyjściowym etapie 
projektu, a więc po użyciu ewentualnych wtyczek efektów w odniesieniu do sumy 
wyjściowej. Jest to korzystne dla kilku klasycznych technik miksowania i skutecznie 
reguluje głośność monitora.

Gałki enkodera edytują parametry zgodnie z aktualnym trybem przypisania. Należy je 
przekręcić, aby wyedytować parametr lub zmienić wybór. Każda gałka ma wpływ na 
kanał na danym pasku kanału lub w zaawansowanych trybach enkodera, wszystkie 
gałki mają wpływ na aktualnie wybrany kanał. Nacisnąć gałkę, aby zresetować do 
wartości domyślnej lub potwierdzić wybór w zależności od trybu przypisania. 
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<<<<<<<<<Miksowanie i Transport>>>>>>>>>

Pokrętło regulacji:
Obrócić pokrętło regulacji, aby szybko dostosować pozycję wskaźnika odtwarzania na siatce 
widoczną w polu Windows Arrange  w Logic Pro X.

Scrub = przełączanie funkcji szybkiego przesuwu Scrub: stosuje się to do pokrętła regulacji
Shift + Scrub = przełączanie funkcji przewijania Shuttle: obrócić pokrętło regulacji, aby dostosować 
prędkość odtwarzania
Play – Scrub = spauzowanie odtwarzania

W programie Logic Pro X dostępne są opcje szybkiego przesuwu (scrubbingu):
Preferences -> Audio -> Editing
Aby włączyć szybki przesuw audio w Logic Pro X, należy wybrać opcję „Scrubbing with audio...”
(W przypadku Platform M+ funkcję scrubbingu aktywuje się, wciskając pokrętło regulacji).

Transport:
Sekcja Transport  stosowana jest do odtwarzania.

Play = rozpoczęcie odtwarzania
Stop = zatrzymanie odtwarzania
Rec (transport) = rozpoczęcie nagrywania audio i wejścia MIDI
FastForward = przewijanie do przodu. Nacisnąć ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania 
do przodu

Rewind = przewijanie do tyłu. Nacisnąć ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania do tyłu

Stop – Stop = wskaźnik odtwarzania przeskakuje do 1 taktu 1 słupka lub pozycji aktywnego cyklu
Play – Play = wskaźnik odtwarzania przeskakuje wstecz do najbliższego słupka lub pozycji 
aktywnego cyklu

Shift + Play = spauzowanie odtwarzania

Przyciski paska kanału:
Rec (kanał) = przygotowanie paska kanału do nagrywania
Solo = włączenie Solo dla jednej lub wielu ścieżek
Mute = włączenie wyciszenia, czyli Mute dla jednej lub wielu ścieżek
Select = zogniskowanie i wybór ścieżki, wyświetlenie pełnej nazwy ścieżki ma ekranie LCD
Shift + Select = ustawienie suwaka głośności kanału na 0 dB
Option + Select = dodanie Slave Track: dodatkowej ścieżki ze wspólnym paskiem kanału – do 
tworzenia ścieżek/edycji

Shift + Option + Select = utworzenie nowej ścieżki (stosuje typ ścieżki wybranej ścieżki)

Option + Rec (pasek kanału) = przygotowanie/cofnięcie przygotowania w odniesieniu do 
wszystkich pasków kanałów

Option + Solo (pasek kanału) = przełączenie Solo Scene dla wszystkich pasków kanałów:
(Wcisnąć raz, aby wyłączyć Solo, wcisnąć ponownie, aby przywrócić wszystkie wcześniejsze 
ścieżki ustawione w trybie solo)

Option + Mute = wyłączanie wyciszenia, czyli Mute dla wszystkich pasków kanałów
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Cykl:
Przycisk Cycle włącza i wyłącza cykl pętli odtwarzania. Przytrzymać przycisk Cycle wciśnięty i 
przekręcić pokrętło regulacji, aby szybko zdefiniować obszar cyklu. Przytrzymać przycisk Cycle 
wciśnięty i przekręcić pokrętło regulacji wstecz, aby zdefiniować obszar pominięcia. 0

Cycle + Rewind = ustawienie rozpoczęcia cyklu w pozycji wskaźnika odtwarzania
Cycle + FastForward = ustawienie końca cyklu w pozycji wskaźnika odtwarzania

Wcisnąć Shift + Cycle, aby wyświetlić menu edycji cyklu. Gałki enkodera ustawiają obszar cyklu:

Nacisnąć gałkę enkodera 2 = ustawienie obszaru cyklu w wybranych regionach w Arrange 
Window

Obrócić gałkę enkodera 3 = przesunięcie obszaru cyklu o słupek
Nacisnąć gałkę enkodera 5 = ustawienie rozpoczęcia cyklu w pozycji wskaźnik odtwarzania
Obrócić gałkę enkodera 5 = przesunięcie rozpoczęcia cyklu w słupkach
Obrócić gałkę enkodera 6 = przesunięcie rozpoczęcia cyklu w taktach
Nacisnąć gałkę enkodera 7 = ustawienie końca cyklu w pozycji wskaźnika odtwarzania
Obrócić gałkę enkodera 7 = przesunięcie końca cyklu w słupkach
Obrócić gałkę enkodera 8 = przesunięcie końca cyklu w taktach

Blokada suwaków:
Wcisnąć Lock Mix, aby wyłączyć dotykowe zmienianie pozycji suwaka. Automatyzacja pozostaje 
aktywna. Jest to przydatne do zabezpieczenia gotowego miksu.

Wcisnąć Control + Flip, aby ustawić wszystkie suwaki na zero i wyłączyć wszystkie ruchy 
suwaków z napędem. Przydaje się to do wyciszenia panelu kontrolnego. (Tylko Platform B+)

<<<<<<<<<Grupa>>>>>>>>>

Wcisnąć Group, aby zarządzać członkostwem w grupie. Nacisnąć przyciski Select kanałów, aby 
dodać ścieżki do wybranej grupy. Podświetlone przyciskiSelect wskazują przynależność do grupy 
dla wybranej grupy. Strzałki kursora w górę / dół zmieniają aktualnie wybraną grupę.

Strzałki kursora w lewo/prawo pozwalają przeglądać parametry grupy przypisane do gałek 
enkodera. Ustawienie dotyczące tego, czy parametry są powiązane z grupą, przełącza się za 
pomocą następujących gałek:

Grupa aktywna, Edycja (wybór), Automatyzacja, Głośność, Panorama, Wyciszenie, Solo, Wejście, 
Przygotowanie do nagrywania, Wysyłka 1–8, Kolor, Powiększenie ścieżki, Ukrycie, Audio z 
blokadą fazową (kwantyzacja), Alternatywy ścieżek

Przytrzymać Control, aby dokonać zmian w miksowaniu, pomijając ustawienia grupy.(domyślne 
tylko w Platform B+)

<<<<<<<<<Widok>>>>>>>>>

Wyświetlacze:

Wyświetlacz LCD pokazuje nazwy ścieżek i ich parametry, plus nawigację dla trybów 
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przypisywania i ustawień. Nacisnąć przycisk Name/Value, aby przełączyć tytuły parametrów na 
wyświetlaczu LCD.

Cyfrowy wyświetlacz czasuwyświetla aktualną pozycję wskaźnika odtwarzania, słupkowo i w 
taktach lub w formacie kodu czasowego SMPTE. Wcisnąć SMPTE/Beats, aby przełączyć formaty 
odczytu na wyświetlaczu czasu.

Przyciski funkcyjne:

Przyciskifunkcyjne oznakowane od F1 do F8 wywołują zdefiniowane przez użytkownika zestawy 
ekranowe, czyli Screensets od 1 do 8. Aby ustawić przydatny przykład, należy wcisnąć F1, a 
następnie otworzyć Arrange Windoww Logic Pro X. Następnie wcisnąć F2 i otworzyć Mixer 
Window. Teraz można przełączać się między tymi widokami za pomocą F1 oraz F2.Konfiguracje 
okien oraz opcje widoku dla każdego zestawu Screenset są zapisywane za pomocą projektu 
Logic Pro X. Zaleca się zapisać użyteczne zestawy Screensets w swoich szablonach projektów.

Zalecane zestawy Screensets dla studia z dwoma monitorami ekranowymi:
F1 = wyświetlacz główny: Arrange Window, wyświetlacz dodatkowy: Mixer Window
F2 = wyświetlacz główny: Mixer Window, wyświetlacz dodatkowy: Arrange Window
F3 = wyświetlacz główny: Audio Editor Window, wyświetlacz dodatkowy: Arrange Window
F4 = wyświetlacz główny: Score Editor, wyświetlacz dodatkowy: Arrange Window
F5 = wyświetlacz główny: Piano Roll, wyświetlacz dodatkowy: Arrange Window
F6 = wyświetlacz główny: Arrange Window, wyświetlacz dodatkowy: Piano Roll
F7 = wyświetlacz główny: Arrange Window (alternatywne ustawienia), wyświetlacz dodatkowy: Mixer Window
F8 = wyświetlacz główny: Arrange Window, wyświetlacz dodatkowy: Tempo ListEditor

Otwieranie okien:

Shift + F1 = otwieranie okna Arrange Window
Shift + F2 = otwieranie okna Mixer Window
Shift + F3 = otwieranie okna Event Editor
Shift + F4 = otwieranie okna Score Editor
Shift + F5 = otwieranie okna Step Editor
Shift + F6 = otwieranie okna Piano Roll
Shift + F7 = otwieranie okna Transport Window
Shift + F8 = otwieranie okna List Editors

Zoom i strzałki kursora:
Strzałki kursora  (w lewo, w prawo, w górę, w dół) zmieniają wybór lub modyfikują powiększenie/
pomniejszenie w  Arrange Window. W trybach przypisywania zmieniają wybór parametrów gałki 
enkodera i przewijają strony parametrów podczas edycji wtyczek efektów.

Wcisnąć Zoom, aby aktywować sterowanie przybliżeniem/oddaleniem za pomocą strzałek 
kursora. Sterowanie przybliżeniem/oddaleniem działa tylko w Arrange Window. Kiedy przycisk 
Zoom jest podświetlony, nacisnąć przycisk Option + strzałki kursora, aby dostosować indywidualne 
powiększenie/oddalenie ścieżki.

W oknie Arrange Window strzałki kursora góra/dół wybierają poprzedni/następny kanał.
W oknie Mixer Window strzałki kursora w lewo / prawo wybierają poprzedni/następny kanał.
(W systemie Platform M+ funkcją Zoom zarządza się poprzez przełączanie przycisków Zoom i 
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obracanie pokrętłem regulacji).

Opcje banku kanałów:
Bank góra/dół = przewijanie przez ścieżki w projekcie w stałych blokach po 8
Channel góra/dół = zmiana aktualnego banku o jedną ścieżkę
Option + Bank góra/dół = przewijanie banku do pierwszej lub ostatniej ścieżki
Option + Channel góra/dół = przewijanie do pierwszej lub ostatniej ścieżki

Jeśli podłączone są urządzenia rozszerzające, przycisk bank w lewo/prawo przewija o całkowitą 
liczbę banków suwaków.

Widok globalny:

W oknieMixer Window, wcisnąć Global View. Można wówczas użyć przycisków funkcji, aby 
wyświetlić paski kanałów w projekcie według kategorii. Przytrzymać wiele przycisków funkcji, aby 
wyświetlić wiele typów pasków kanałów. Wcisnąć Global View, aby przywrócić normalny widok. 
Jest to przydatne do miksowania lub edycji dużych sesji, na przykład w przypadku projektów ze 
złożonym przekierowywaniem sygnału lub zaawansowanymi konfiguracjami MIDI.

F1 = ścieżki Midi
F2 = wejścia
F3 = ścieżki Audio
F4 = wtyczki efektów instrumentów 
F5 = aux
F6 = magistrala
F7 = wyjścia

<<<<<<<<< Przypisywanie gałek enkodera>>>>>>>>>

Wcisnąć jeden z przycisków przypisywania, aby wybrać kategorię parametrów aktualnie 
przypisanych do gałek enkodera. Należy użyć strzałek kursora w lewo / w prawo, aby wybrać 
parametr oraz w górę / w dół, aby przejść do pozycji pasków kanałów. Kiedy za pomocą gałki 
enkodera dokonamy wyboru z listy, jak np. wtyczka efektów lub miejsce przeznaczenia wysyłki, 
należy nacisnąć na enkoder, aby potwierdzić wybór.

Tryby przypisywania:

Track = aktywacja przypisywania ścieżki, wyświetlanie i edycja jednego wybranego parametru:
Głośność, Panorama, Format, Wejście, Wyjście, Automatyzacja, Grupa, Niestandardowe (parametr 
automatyki)
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Pan = aktywacja przypisywania panoramy, edycja parametrów panoramy stereo lub panoramy 
efekty surround

Kanały efektu surround: Kąt, Różnorodność, Poziom LFE, Rozpiętość

EQ = aktywacja przypisywania korektora, otwarcie i edycja korektora Logic Channel EQ dla 
wybranego kanału

Parametry: Częstotliwość, Wzmocnienie, Współczynnik Q, Pominięcie pasma
Strzałki kursora w górę / w dół wybierają pasmo korektora

Send = aktywacja przypisywania wysyłki, ustawienie poziomów wysyłki magistrali i parametry 
przekierowywania:

Miejsce przeznaczenia wysyłki, Poziom wysyłki, Przed/Po, Pominięcie

Plug-in = aktywacja przypisywania wtyczek efektów, otwarcie wtyczek efektów i przejście do 
parametrów wtyczek efektów

Instrument = aktywacja przypisywania instrumentów, otwarcie i sterowanie wtyczkami efektów 
instrumentów

Zmiana pozycji suwaków:
Wcisnąć Flip, aby przejść do aktualnych parametrów gałek enkodera na suwakach dotykowych 
z napędem. Jest to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego dostosowania wielu kanałów/
parametrów i zarządzania automatyzacją. Nacisnąć Shift + Flip, aby zamienić przypisanie funkcji 
enkoderom na przypisanie funkcji suwakom.

Cmd + przekręcenie gałki enkodera = dokładna regulacja parametrów (tylko parametry w wysokiej 
rozdzielczości)

Option + przekręcenie gałki enkodera = przełączanie wartości min., maks., domyślnej
Cmd + strzałki kursora w lewo / w prawo = przeglądanie stron według pojedynczych parametrów
Option + strzałki kursora = przejście od razu do pierwszego/ostatniego wyboru

<<<<<<<<<Automatyzacja>>>>>>>>>>

Łatwość tworzenia i zarządzania automatyzacją to główne zalety stosowania panelu kontrolnego 
z suwakami z napędem. Nacisnąć przyciski Automation, aby zmienić zachowanie automatyzacji 
wybranego kanału. Wcisnąć Play i zacząć miksowanie z użyciem gałek i suwaków w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem automatyzacji. Rozpocząć wprowadzanie automatyzacji w 
przepływ pracy, zaczynając od automatyzacji funkcji dotykowych Touch.

Option + Read, Write, Touch, lub Latch = włączenie trybu automatyzacji dla wszystkich ścieżek

Główne tryby automatyzacji:
Read = przełączanie między opcją odczytu Read a opcją wyłączenia Off:
Ustawić na Read, kanał będzie wówczas reagował na istniejącą automatyzację w czasie 
rzeczywistym. Wszelkie parametry z automatyzacją przeskoczą do obecnych wartości 
automatycznych podczas odtwarzania.
Ustawić na Off, wówczas kanał będzie ignorować całą automatyzację.
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Write = wszystkie parametry kanałów rejestrują automatyzację podczas odtwarzania. Nadpisuje to 
i zastępuje całą automatyzację. Funkcja służy do tworzenia ścieżek i samodzielnego wykonywania 
miksowania.

Dotknąć = kanał odczytuje istniejącą automatyzację, a także zapisuje automatyzację dla 
określonych parametrów regulowanych podczas odtwarzania. Tworzy to automatyzację tylko 
podczas edycji parametrów.

Latch = odczyt istniejącej automatyzacji plus zapisanie automatyzacji dla określonych parametrów 
regulowanych podczas odtwarzania. Funkcja ta powoduje dalsze zapisywanie automatyzacji dla 
wszystkich parametrów, które zostały zmienione podczas odtwarzania.

Automatyzacja przycinania:
Trim = przełączanie zachowania funkcji Trim w kanale z włączoną automatyzacją Touch lub Latch. 
Kiedy funkcja Trim jest aktywna, pozwala na modyfikację automatyzacji zamiast nadpisywania. 
Regulacja gałek i suwaków podczas odtwarzania spowoduje zmianę w odniesienia do istniejącej 
automatyzacji.

Touch + Trim = T-Touch: Natychmiastowe ustawianie automatyzacji podczas edycji parametrów
Latch + Trim = T-Latch: Ustawianie automatyzacji w sposób ciągły poprzez zmianę parametru 

<<<<<<<<<Zaawansowane tryby przypisywania enkodera>>>>>>>>>

Każdy tryb przypisywania ma wiele trybów do sterowania. Są to wyspecjalizowane tryby 
sterowania, które są korzystne dla konkretnych zadań i stylów projektu.

<<<<<<<<<Ścieżka>>>>>>>>>

Skróty przypisywania ścieżek:
Przytrzymać przycisk Track, aby wyświetlić menu skrótów. W tym miejscu można wybrać, który 
parametr pojawi się na wyświetlaczu LCD i który parametr będzie można edytować za pomocą 
gałek enkodera w trybie przypisywania ścieżki.

Gałka enkodera 1 lub F1 = głośność
Gałka enkodera 2 lub F2  = panorama
Gałka enkodera 3 lub F3 = format wejściowy (Mono, Stereo, L/R, Surround)
Gałka enkodera 4 lub F4 = przypisanie wejścia
Gałka enkodera 5 lub F5 = przypisanie wyjścia
Gałka enkodera 6 lub F6 = tryb automatyzacji
Gałka enkodera 7 lub F7 = niestandardowy (wybrać parametr automatyzacji kanału w Logic Pro X)
Gałka enkodera 8 lub F8 = aktywacja trybu ogniskowania konfiguracji
Track + Group = przypisanie grupy

Tryb ogniskowania ścieżki: (Track – Track)
Wcisnąć Track dwa razy. Pozwala to na edycję wielu parametrów pasków kanałów dla wybranego 
kanału. Parametry pojawiają się na całym wyświetlaczu LCD, a każda  gałka enkodera jest 
ustawiona na inną funkcję. Nacisnąć przycisk Select kanału, aby wybrać tę ścieżkę do edycji.
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Tryb ogniskowania konfiguracji: (Track + F8)
Gałka enkodera 1 = format pasków kanałów (Mono, Stereo, L/R, Surround)
Gałka enkodera 2 = parametr rozpraszania (tylko kanały efektu surround)
Gałka enkodera 3 = przyporządkowanie wejść pasków kanałów
Gałka enkodera 4 = przyporządkowanie wyjść pasków kanałów
Gałka enkodera 5 = tryb automatyzacji
Gałka enkodera 6 = szybka edycja należności do grupy Wybrać Grupę od 1 do 32 lub Wył.

<<<<<Panorama>>>>>

Skróty przypisywania panoramy:
Przytrzymać Pan, aby wyświetlić menu skrótów. W tym miejscu można wybrać, który parametr 
pojawi się na wyświetlaczu LCD i będzie mógł być edytowany za pomocą gałek enkodera w trybie 
przypisywania panoramy.

Gałka enkodera 1 lub F1 = kąt
Gałka enkodera 2 lub F2 = zróżnicowanie
Gałka enkodera 3 lub F3 = poziom LFE
Gałka enkodera 4 lub F4 = rozpraszanie
Gałka enkodera 5 lub F5  = —
Gałka enkodera 6 lub F6 = aktywacja tryb ogniskowania efektu surround
Gałka enkodera 7 lub F7 = aktywacja trybu miksera Kąta/Zróżnicowania
Gałka enkodera 8 lub F8 = aktywacjatrybu miksera X/Y

Tryb ogniskowania efektu surround: (Pan – Pan)
Wcisnąć Pan dwa razy, aby przejść do trybuogniskowania efektu surround i edytować wiele 
parametrów efektu surround dla wybranego kanału. Każda gałka enkodera jest ustawiona na inną 
funkcję. Kanały stereo mają zawsze przypisany parametr Pan.

Gałka enkodera 1 = kąt
Gałka enkodera 2 = zróżnicowanie
Gałka enkodera 3 = poziom LFE
Gałka enkodera 4 = rozpraszanie
Gałka enkodera 5 = efekt surround X
Gałka enkodera 6 = efekt surround Y

Tryb miksera Kąta/Zróżnicowania: (Pan + F7)
Można stworzyć dramatyczny i spolaryzowany styl panoramowania efektu surround dla wielu 

Gałka enkodera 1 = głośność
Gałka enkodera 2 = panorama
Gałka enkodera 3 = instrument programowy
Gałka enkodera 4 = edycja wtyczki efektów na slocie 1 Wcisnąć Shift + Mute 4, aby przełączyć 
pominięcie.

Gałka enkodera 5 = edycja wtyczki efektów na slocie 2 Wcisnąć Shift + Mute 5, aby przełączyć 
pominięcie.

Gałka enkodera 6 = poziom Wysyłki 1 Wcisnąć Shift + Mute 6, aby przełączyć pominięcie.
Gałka enkodera 7 = poziom Wysyłki 2 Wcisnąć Shift + Mute 7, aby przełączyć pominięcie.
Gałka enkodera 8 = poziom Wysyłki 1 Wcisnąć Shift + Mute 8, aby przełączyć pominięcie.
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ścieżek jednocześnie. Ten styl sterowania efektem surround jest najlepszy do tworzenia głęboko 
zanurzonych efektów surround i automatyzacji płynnych ruchów kołowych. Przekręcenie gałki 
enkodera zmienia kąt efektu surround i edytuje zróżnicowanie efektu surround Suwaków.

Kąt i Zróżnicowanie współdziałają ze sobą w celu ustalenia wirtualnej pozycji dźwięku. Kąt to 
pozycja źródła dźwięku w stosunku do słuchacza w zakresie 360 stopni. Zróżnicowanie to jak 
odległość źródła od słuchacza, gdzie niższe wartości znajdują się dalej.

Tryb miksera X/Y: (Pan + F8)
Można stworzyć dramatyczny siatkowy styl efektu surround dla wielu ścieżek jednocześnie. Ten 
styl sterowania efektem surround jest najlepszy do umieszczania dźwięków na wirtualnej scenie 
lub do automatyzacji obiektów dźwiękowych, które będą poruszać się głównie po ścieżkach 
liniowych względem słuchacza. Przekręcenie gałki enkodera zmienia wartość X efektu surround 
oraz pozwala edytować wartość Y efektu surround suwakami.

Parametry X/Y są jak współrzędne źródła dźwięku w stosunku do słuchacza, gdzie 0, 0 to pozycja 
wyśrodkowana, natomiast współrzędne można ustawić pomiędzy +/–1000 na siatce.

<<<<<Korektor>>>>>

Tryb przypisywania korektora: (EQ)

Wcisnąć EQ, aby otworzyć (lub dodać) Logic Channel EQ. Tryb przypisywania korektora służy 
jedynie do edytowania standardowego korektora typu Logic Channel EQ lub Logic Linear Phase 
EQ. Wcisnąć Shift + Mute, aby przełączyć pominięcie pasma korektora. Wcisnąć Flip aby 
sterować korektorem za pomocą suwaków i przełączyć pominięcie pasma za pomocą przycisku 
Mute.

Skróty przypisywania korektora:

PrzytrzymaćEQ , aby wyświetlić menu skrótów. W tym miejscu można wybrać, który parametr 
pojawi się na wyświetlaczu LCD i będzie mógł być edytowany za pomocą gałek enkodera w trybie 
przypisywania korektora.

Gałka enkodera 1 lub F1 = częstotliwość
Gałka enkodera 2 lub F2 = wzmocnienie
Gałka enkodera 3 lub F3 = współczynnik Q
Gałka enkodera 4 lub F4 = pominięcie pasma
Gałka enkodera 5 lub F5 = --
Gałka enkodera 6 lub F6 = aktywacjatrybu ogniskowania korektora
Gałka enkodera 7 lub F7 = aktywacjatrybu miksera częstotliwości/wzmocnienia
Gałka enkodera 8 lub F8 = aktywacjatrybu kanału częstotliwości/wzmocnienia

Tryb ogniskowania korektora: (EQ– EQ)

Wcisnąć EQ drugi raz, aby otworzyć Logic Channel EQ  i edytować wiele parametrów korektora 
dla wybranego kanału. Strzałki kursora w lewo/w prawo pozwalają przeglądać strony pasm 
korektora.
Gałka enkodera 1 = częstotliwość pasma 1
Gałka enkodera 2 = wzmocnienie pasma 1
Gałka enkodera 3 = współczynnik Q pasma 1
Gałka enkodera 4 = pominięcie pasma 1
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<<<<<Wysyłanie>>>>>

Tryb przypisywania wysyłki: (Send)

Użyć trybu przypisywania wysyłki, aby ustawić miejsca przeznaczenia wysyłki i dostosować 
wielkość wysyłki dla wybranego kanału. Strzałki kursora w górę/w dół zmieniają wybrany numer 
slotu wysyłki. Strzałki kursora w lewo/w prawo wybierają parametr. Nacisnąć Shift +Mute, aby 
przełączyć pominięcie wysyłki. Nacisnąć Flip, aby sterować wybranymi parametrami za pomocą 
suwaków, a gdy przycisk Flip jest włączony, nacisnąć przycisk Mute, aby przełączyć pominięcie 
wysyłki. Wcisnąć Solo (kanał), aby przełączyć parametr Przed/Po wysyłki.

Tryb zogniskowania wysyłki: (Send– Send)

Wcisnąć przycisk Send dwa razy, aby przejść do trybu ogniskowania wysyłki i wyedytować wiele 
parametrów dla wybranego kanału. Każda gałka enkodera jest ustawiona na inną funkcję. Strzałki 
kursora w lewo/w prawo pozwalają przeglądać strony slotów wysyłki. Pierwsza strona wyświetla 
sloty wysyłki 1 i 2, strona 2 wyświetla sloty wysyłki 3 i 4, i tak dalej.

Wysyłka 1:
Gałka enkodera 1 = wybór miejsca przeznaczenia wysyłki
Gałka enkodera 2 = ustawienie wielkości wysyłki
Gałka enkodera 3 = ustawienie suwaka przed/po wysyłki
Gałka enkodera 4 = przełączanie pominięcia wysyłki

Wysyłka 2:
Gałka enkodera 5 = wybór miejsca przeznaczenia wysyłki
Gałka enkodera 6 = ustawienie wielkości wysyłki
Gałka enkodera 7 = ustawienie suwaka przed/po wysyłki
Gałka enkodera 8 = przełączanie pominięcia wysyłki

Gałka enkodera 5 = częstotliwość pasma 2
Gałka enkodera 6 = wzmocnienie pasma 2
Gałka enkodera 7 = współczynnik Q pasma 2
Gałka enkodera 8 = pominięcie pasma 2

Tryb miksera częstotliwości/wzmocnienia: (EQ+ F7)

Jest to miejsce, w którym można skutecznie zarządzać rozdzielaniem częstotliwości pomiędzy 
instrumentami do miksowania. Po zgrubnym zmiksowaniu należy użyć tego trybu, aby szybko 
przypisać ścieżkom odpowiednie właściwości na scenie dźwiękowej. Wyświetlacz LCD pokazuje 
nazwy pasków kanałów i częstotliwość wybranego pasma korektora. Gałki enkodera zmieniają 
częstotliwość korektora, a suwaki regulują wzmocnienie korektora. Przycisk Mute przełącza 
pominięcie wybranego pasma korektora. Strzałki kursora w górę/w dół wybierają pasmo korektora.

Tryb zogniskowania częstotliwości/wzmocnienia: (EQ+ F8)

Wyedytować częstotliwość i wzmocnienie dla wszystkich 8 pasm korektora na wybranym pasku 
kanału. Oferuje to bardzo szybki dostęp do potężnych możliwości regulowania zawartości 
częstotliwości ścieżki, optymalnego dla zgrubnego miksowania. Przekręcenie gałki enkodera 
zmienia częstotliwość korektora, a suwaki regulują wzmocnienie korektora. Przycisk Mute 
każdego kanału przełącza pominięcie korektora pasma. Wcisnąć przycisk Select kanału, aby 
wyedytować korektor danej ścieżki.
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Skróty przypisywania wysyłki:

Przytrzymać Send, aby wyświetlić menu skrótów. W tym miejscu można wybrać, który parametr 
pojawi się na wyświetlaczu LCD i będzie mógł być edytowany za pomocą gałek enkodera w trybie 
przypisywania wysyłki.

Gałka enkodera 1 lub F1 = miejsce przeznaczenia wysyłki
Gałka enkodera 2 lub F2 = wielkość wysyłki
Gałka enkodera 3 lub F3 = suwak przed/po wysyłki
Gałka enkodera 4 lub F4 = przełączanie pominięcia wysyłki
Gałka enkodera 5 lub F5 = aktywacjatrybu ogniskowania wysyłki
Gałka enkodera 6 lub F6 = aktywacja trybu ogniskowania wielokrotnych wysyłek
Gałka enkodera 7 lub F7 = aktywacjatrybu miksera miejsca przeznaczenia/poziomu
Gałka enkodera 8 lub F8 = aktywacjatrybu ogniskowania miejsca przeznaczenia/poziomu

Tryb ogniskowania wielokrotnych wysyłek: (Send + F6)

Ten tryb jest przeznaczony do integracji złożonego przekierowywania magistrali podczas 
zgrubnego miksowania lub produkcji, dostosowując jednocześnie zarówno balans głośności, jak i 
złożone wysyłki.

Gałki enkodera od 1 do 8 edytują wybrany parametr wysyłki dla wysyłek od 1 do 8 na wybranej 
ścieżce. Strzałki kursora w lewo/w prawo zmieniają wybrany parametr:

Miejsce przeznaczenia wysyłki, Poziom wysyłki, Przed/Po, Pominięcie

W hybrydowej konfiguracji analogowej/cyfrowej wykorzystującej opcję  I/O Utility w magistralach, 
można zarządzać sygnałami do sprzętu zewnętrznego bez dotykania ręcznego systemu 
przekierowywania. Po przygotowaniu przekręcić gałkę na panelu kontrolnym, aby wysłać ścieżkę 
przez sprzęt zewnętrzny. Przykładowe ścieżki korzystające ze sprzętu będą ustawione na brak 
wyjścia, osiągając wyjście jedynie za pomocą wysyłek przez magistrale. Wymaga to renderowania 
końcowego miksu przez sprzęt: Logic Pro X -> Bounce -> Mode: należy tu wybrać opcję trybu 
czasu rzeczywistego, czyli „Realtime”

Przykład: Ścieżki nie mają wyjścia i mają gotowe wysyłki z przypisaną magistralą 10–12.
Magistrala 10 = wyjście bez zasilania do sumy cyfrowej
Magistrala 11 = wtyczka We/Wy (z przesunięciem opóźnienia) do sprzętu 1, wyjście DAW 1–2
Magistrala 12 = wtyczka We/Wy (z przesunięciem opóźnienia) do sprzętu 2, wyjście DAW 1–2

Tryb miksera miejsca przeznaczenia/poziomu: (Send + F7)
Ten tryb służy do miksowania wielkości wysyłki i wybierania magistrali dla wielu ścieżek. Dzięki 
przygotowanym magistralom efektów jest to miejsce na stworzenie całego miksu efektów do 
zmiksowania.

Gałki enkodera wybierają miejsce przeznaczenia wysyłki, a suwaki regulują wielkość wysyłki. 
Przycisk Mute przełącza pominięcie wysyłki, a Solo przełącza parametr przed/po. Strzałki 
kursora w górę/w dół wybierają slot wysyłki.

Tryb ogniskowania miejsca przeznaczenia/poziomu: (Send + F8)

Należy użyć tego trybu, aby zmiksować balans efektów magistrali dla pojedynczych złożonych 
ścieżek. Jest to optymalne narzędzie do tworzenia miksu z głębokimi efektami na wyróżnionych 
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<<<<<Wtyczki efektów>>>>>

Tryb przypisywania wtyczek efektów: (Plug-In)

Wcisnąć Plug–In, aby otworzyć i wyedytować wtyczki efektów dowolnej ścieżki. Aby szybko 
zmodyfikować istniejącą wtyczkę efektów, nacisnąć gałkę enkodera dla odpowiedniej nazwy 
wtyczki efektów, widocznej na wyświetlaczu LCD. Parametry wtyczek efektów pojawiają się na 
wyświetlaczu LCD i są przypisane do poszczególnych gałek enkodera Wcisnąć klawisze strzałek 
w lewo/w prawo, aby przeglądać i edytować dalsze strony parametrów. Wcisnąć przycisk Plug–
In, aby wyjść. Wcisnąć Shift + Mute, aby pominąć wtyczkę efektów. Przekręcić gałkę enkodera, 
aby wybrać wtyczkę efektów i wcisnąć, aby potwierdzić i wyedytować. Strzałki kursora w górę/dół 
zmieniają wybrany numer slotu.

Tryb ogniskowania wtyczek efektów: (Plug-In – Plug-In)

Wcisnąć przycisk Plug–In ponownie, aby przeglądać i edytować pierwsze 8 slotów wybranej 
ścieżki. Wcisnąć Shift + Mute, aby pominąć wtyczkę efektów. Przekręcić i wcisnąć gałkę 
enkodera, aby wybrać wtyczkę efektów dla odpowiedniego numeru slotu. Dostosować parametry 
za pomocą gałek i użyć strzałek kursora w prawo/w lewo, aby wyświetlić i wyedytować kolejne 
strony parametrów.

<<<<<Instrument>>>>>

Tryb przypisywania instrumentów:

Wcisnąć Instrument, aby otworzyć i wyedytować wtyczki efektów instrumentów w ścieżkach 
instrumentów oprogramowania MIDI. Obrócić i nacisnąć gałkę enkodera, aby wybrać instrument. 
Parametry pojawiają się na wyświetlaczu LCD i można je edytować za pomocą gałek enkodera. 
Należy użyć strzałki kursora w lewo/w prawo, aby wyświetlić i wyedytować kolejne strony 
parametrów. Wcisnąć przycisk Plug–In, aby wyjść. Wcisnąć Shift + Mute, aby pominąć wtyczkę 
efektów.

<<<<<Przypisywanie użytkownika>>>>>

Opcja MIDI Learn ma być używana podczas obsługi gałek enkodera , kiedy aktywowane są 
układy przypisania użytkowników. Po przypisaniu parametrów należy nacisnąć przycisk Flip, aby 
dokonać regulacji i automatyzacji za pomocą suwaków z napędem. Każdy parametr nadający się 
do automatyzacji może zostać zmapowany na panelu kontrolnym za pomocą opcji MIDI Learn 
w Logic Pro X. Można użyć pięciu pojedynczych układów przypisania użytkownika na potrzeby 
unikalnych zestawów przypisania MIDI Learn.

Shift + Track = układ przypisania użytkownika 1
Shift + Pan = układ przypisania użytkownika 2
Shift + EQ = układ przypisania użytkownika 3
Shift + Send = układ przypisania użytkownika 4
Shift + Plug–in = układ przypisania użytkownika 5
Shift + Instrument = sterowanie Smart Controls

ścieżkach, takich jak główny wokal i dźwięki wiodące. Dzięki temu trybowi oraz automatyzacji 
można użyć suwaków do odmalowania 8 efektów przy użyciu tej artystycznej palety, aby stworzyć 
kolor, wielkość, dynamikę i złożoność. Wyedytować miejsce docelowe wysyłki i poziom wysyłki 
dla 8 slotów wysyłki na wybranym pasku kanału. Gałki enkoderawybierają miejsce przeznaczenia 
wysyłki, a suwaki regulują wielkość wysyłki. Przycisk Mute każdego kanału przełącza pominięcie 
wysyłki. Wcisnąć przycisk Solo kanału, aby przełączyć parametr przed/po.
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Aby utworzyć układ przypisania w jednym z trybów użytkownika, należy użyć MIDI Learn w Logic 
Pro X, aby zmapować parametry na gałki enkodera:

1. Po włączeniu trybu przypisania użytkownika ekran LCD jest pusty
2. Przesunąć parametr, który chcemy przypisać za pomocą myszy w programie Logic Pro X
3. Nacisnąć skrót klawiaturowy „Command + L”, a wówczas pojawi się okno Controller 

Assignments Window.
4. Przekręcić gałkę enkodera, aby przypisać.
5. Przesunąć następny parametr za pomocą myszy w Logic Pro X.
6. Przekręcić następną gałkę enkodera, aby przypisać.
7. Kliknąć przycisk Learn w Controller Assignments Window, żeby zakończyć. Wówczas układu 

przypisania użytkownika będzie można używać i wywołać później.

Nazwy parametrów i wartości ustawione za pomocą MIDI Learn w układach przypisania 
użytkowników pojawiają się na wyświetlaczu LCD. Wcisnąć Flip, aby przejść do tych parametrów 
niestandardowych na suwakach. W ten sposób suwaki z napędem będą również podążać za 
poleceniami automatyzacji.

<<<<<Zaawansowane narzędzia>>>>>

Przyciski narzędzi, czyli Utilities umożliwiają dostęp do dodatkowych operacji przepływu pracy, a 
wiele kombinacji przycisków zapewnia dostęp do rozszerzonych funkcji i opcji.

Klikanie:

Click = aktywacja/deaktywacja klikania metronomu (oddzielnie dla odtwarzania i nagrywania)
Shift + Click = aktywacja/deaktywacja zewnętrznej synchronizacji i transmisji MMC 
(MMC służy do sterowania kompatybilnymi urządzeniami taśmowymi z programu DAW)

Klikanie metronomu jest odniesieniem do tempa produkcji i nagrywania.
W Logic Pro X dostępne są opcje i ustawienia dla klikania:
File -> Project Settings -> Metronome

Solo:
Solo (transport) = aktywacja Solo Regions: wybranych obszarów w Arrange Window ustawionych 
w trybie solo

Shift + Solo = ustawienie Solo Lock: wybrane obszary ustawione na tryb solo, bez względu na 
kolejne wybory

Solo Regions jest użytecznym narzędziem do oceny przy produkcji muzyki, a ponadto pomaga 
przy edycji dźwięku. Pozwala to na zastosowanie wydajnych technik dostępnych wyłącznie w 
konfiguracji cyfrowej. Należy użyć przyciskówSolo (kanałów), aby ustawić poszczególne ścieżki w 
trybie solo w bardziej tradycyjny sposób.

Znacznik:

Należy użyć przycisku Marker, aby zarządzać znacznikami w Arrange Window. Wcisnąć 
przyciski Marker + Nudge, aby utworzyć znacznik w pozycji wskaźnika odtwarzania. Należy użyć 
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Wcisnąć Shift +Nudge, aby wyświetlić menu posunięcia, lub po prostu przytrzymać przycisk 
Nudge. Każda gałka enkodera ma inne polecenie posunięcia dla wybranego obszaru:

Gałka enkodera 1 = ustawienie wielkości posunięcia dla funkcji Rewind oraz FastForward
Gałka enkodera 2 = przejście do pozycji wskaźnika odtwarzania
Gałka enkodera 3 = przesunięcie o takt
Gałka enkodera 4 = przejście o bit
Gałka enkodera 5 = przejście o sekcje
Gałka enkodera 6 = przejście o uderzenie metronomu
Gałka enkodera 7 = przejście o 1 ramkę
Gałka enkodera 8 = przejście o ½ ramki

Ustawienia posunięcia dla Rewind i FastForward:

Nudge + F1 = uderzenia metronomu
Nudge + F2 = sekcje
Nudge + F3 = bity
Nudge + F4 = takty

przycisków Rewind lub FastForward, aby przesunąć wskaźnik odtwarzania i cykl do poprzedniego/
następnego istniejącego znacznika.
Wcisnąć Shift + Marker, aby wyświetlić menu znaczników, lub po prostu przytrzymać przycisk 
Marker. Gałki enkodera obsługująponiższe polecenia:

Gałka enkodera 1 = przeskoczenie do znacznika 1
Gałka enkodera 2 = przeskoczenie do znacznika 2
Gałka enkodera 3 = przeskoczenie do znacznika 3
Gałka enkodera 4 = przeskoczenie do znacznika 4
Gałka enkodera 5 = przeskoczenie do znacznika 5
Gałka enkodera 6 = tworzenie znacznika w pozycji wskaźnika odtwarzania
Gałka enkodera 7 = tworzenie znacznika na najbliższym takcie
Gałka enkodera 8 = skasowanie znacznika w pozycji wskaźnika odtwarzania

Skróty znaczników:

Marker + F1 = przeskoczenie do znacznika 1
Marker + F2 = przeskoczenie do znacznika 2
Marker + F3 = przeskoczenie do znacznika 3
Marker + F4 = przeskoczenie do znacznika 4
Marker + F5 = przeskoczenie do znacznika 5
Marker + F6 = przeskoczenie do znacznika 6
Marker + F7 = przeskoczenie do znacznika 7
Marker + F8 = przeskoczenie do znacznika 8

Posunięcie:
Wcisnąć przycisk Nudge, aby przesunąć obszary i zdarzenia audio lub MIDI. Przy aktywnej 
opcji posunięcia strzałki kursora  w lewo/w prawo wybierają obszary. Wcisnąć przycisk Rewind 
lub FastForward, aby posunąć wybrany obszar. Należy użyć opcji posunięcia do regulacji 
synchronizacji czasu lub wybrania wielu obszarów i zorganizowania ustawienia.
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Nudge + F5 = ramki
Nudge + F6 = półramki

Porzucenie – automatyczne kasowanie:

Przycisk Drop przełącza funkcję Autopunch. Funkcja automatycznego kasowania, czyli 
Autopunch, to nagrywanie, które nadpisuje istniejące audio lub MIDI w określonym obszarze 
kasowania. Jest to kluczowe narzędzie przepływu pracy ze względu na czas zaoszczędzony 
dzięki połączeniu tworzenia ścieżek i głównych edycji. Bez automatycznego kasowania kolejne 
zapisy muszą zostać indywidualnie wyedytowane, aby utworzyć ostateczne ścieżki. Stosowanie 
funkcji Drop pomaga w produkcji muzyki, zwiększając kreatywność i produktywność.
Przytrzymać przycisk Drop wciśnięty i przekręcić pokrętło regulacji, aby szybko zdefiniować 
obszar kasowania.

Drop + Rewind = ustawienie lokalizacji rozpoczęcia kasowania na pozycję wskaźnika odtwarzania
Drop + FastForward = ustawienie lokalizacji zakończenia kasowania na pozycję wskaźnika 
odtwarzania

Wcisnąć Shift + Drop, aby wyświetlić menu edycji kasowania. Gałki enkodera regulują obszar 
kasowania:

Obrócić gałkę enkodera 3 = przesunięcie wybranego obszaru kasowania o takt
Nacisnąć gałkę enkodera 5 = ustawienie lokalizatora początku kasowania w pozycji wskaźnika 
odtwarzania

Obrócić gałkę enkodera 5 = przesunięcie lokalizatora początku kasowania w taktach
Obrócić gałkę enkodera 6 = przesunięcie lokalizatora początku kasowania w bitach
Nacisnąć gałkę enkodera 7 = ustawienie lokalizatora końca kasowania w pozycji wskaźnika 
odtwarzania

Obrócić gałkę enkodera 7 = przesunięcie lokalizatora końca kasowania w taktach
Obrócić gałkę enkodera 8 = przesunięcie lokalizatora końca kasowania w bitach

Wymiana:
Wcisnąć Replace, aby umożliwić nadpisywanie nagrań, jak nagrywanie na taśmie. Funkcja 
Replace nie jest destrukcyjna, ale inspiruje produktywność poprzez prostotę i utrzymanie porządku 
na ekranie Arrange Window w projekcie. Gdy funkcja Replace jest wyłączona, nagrywanie 
nadpisujące istniejące obszary tworzy folderu zapisu. Jeśli jest włączona, nowe nakładające się 
na siebie nagrania audio przecinają istniejące obszary.

Ustawienia dla funkcji Replace znajdują się w Logic Pro X –>Preferences –> Recording –> 
Replace:

Region Erase = wycięcie obszarów MIDI i audio podczas nagrywania
Region Punch = wycięcie obszarów MIDI i audio podczas nagrywania z wejściem
Content Erase = nadpisanie MIDI i audio wewnątrz obszarów podczas nagrywania
Content Punch = nadpisanie MIDI i audio wewnątrz obszarów podczas nagrywania z wejściem

Operacje na obszarach:

Za pomocą przycisków Cmd+ Function można zarządzać obszarami audio i MIDI w oknie Arrange 
Window.

Cmd + F1 = wycięcie
Cmd + F2 = kopiowanie
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Funkcje dodatkowe: (domyślne tylko QCon Pro X, Platform B+)
Save = zapis projektu Logic Pro X
Option + Save = zapis jako: zapisanie projektu pod nową nazwą
Cancel = anulowanie wstępnego zaznaczana, zamknięcie folderu ścieżki
Enter = wykonanie, OK, otwarcie folderu wybranej ścieżki
Undo = funkcja cofania Logic Pro X Undo 
Shift + Undo = ponowienie
Option + Undo = otwarcie historii cofania

Zewnętrzne elementy sterujące:
W urządzeniach QCon Pro X, QCon Pro G2 i QCon Pro należy podłączyć standardowy chwilowy 
przełącznik nożny do złącza User A lub User B, a następnie włączyć zasilanie panelu kontrolnego 
Icon.

User A = przełączanie odtwarzania/zatrzymywania

User B = nagrywanie

<<<<<<<<<Konfiguracja zaawansowana>>>>>>>>>

Po pomyślnym skonfigurowaniu panelu kontrolnego wraz z panelem kontrolnym Icon i bankami 
rozszerzeń należy przejść do Logic Pro X –>Control Surfaces –> Setup, aby dokonać konfiguracji 
ręcznej.

Dotknąć suwaka, aby wybrać ścieżkę:

Zaznaczyć opcję „Activate touch faders activates track”, aby umożliwić natychmiastowy wybór 
ścieżki po dotknięciu suwaka. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona, a przyciski Select służą do 
wyboru kanału.

Czułość dotykowa suwaków:

W oknie ustawień pod „Mackie Control” znajduje się ustawienie czułości suwaka na dotyk. 0 
sprawia, że suwaki są nieco mniej czułe, a 5 to maksymalna czułość.

Parametry grupy paneli kontrolnych:
Te ustawienia mają wpływ na wszystkie banki suwaków. Jest to zalecana domyślna konfiguracja:

Cmd + F3 = wklejenie
Cmd + F4 = czyszczenie
Cmd + F5 = wybór wszystkich
Cmd + F6 = wybór wszystkiego naprzód
Cmd + F7 = wybór podobnych obszarów/zdarzeń
Cmd + F8 = wybór lokalizatorów wewnętrznych

Tryb ustawień: (Cmd + Name/Value)

Gałka enkodera 5 = przełączanie numeru ścieżki na głównym ekranie LCD = Option + Name/Value
Gałka enkodera 6 = włączanie blokady ogniskowania kanału: w trybach ogniskowania, wybrana 
ścieżka pozostaje na gałce enkodera nawet po wybraniu dalszych kanałów.

Gałka enkodera 7 = przełączenie stylu głównego ekranu LCD = Name/Value
Gałka enkodera 8 = przełączenie cyfrowego wyświetlania czasu = SMPTE/Beats
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Tryb zamiany: Wyłączony (przycisk „Mute” wyłącza silniki suwaków. Wcisnąć Flip, aby przywrócić)
Tryb wyświetlania: Wartość
Wyświetlanie zegara: SMPTE
Tryb widoku paska kanału: Ustawienie
Bank suwaków dla widoku ścieżki: 0
Bank suwaków dla widoków wszystkich: 0
Parametr paska kanału: Automatyzacja
Parametr efektu surround: Kąt
Pasmo korektora: 3
Parametr korektora: Wzmocnienie
Strona wszystkich parametrów korektora: 0
Slot wysyłki: 1
Parametr wysyłki: Miejsce przeznaczenia
Strona parametrów wszystkich wysyłek: 0
Podział: liczba górnych parametrów: 0
Strona parametrów instrumentów: 0
Strona parametrów instrumentów (Dolne podzielenie): 0
Typ wstawki: Audio („MIDI” zmienia przypisanie wtyczek efektów, aby w zamian uzyskać dostęp 
do MIDI FX)

Slot wstawki: 1
Typ wstawki (Dolne podzielenie): Audio
Strona parametrów wtyczek efektów: 0
Ścieżka paska kanału: 262145
Ścieżka paska kanału (Dolne podzielenie): 262145
Blokada ścieżki: (Brak)
Format nazwy ścieżki: Nazwa
Tryb zmiany strony parametrów: Według strony (ustawienie „wg parametru” zmienia styl menu strzałek kursora)
Tryb zmiany względnej: Zgrubna („Pełna”, „Dokładna” zmienia styl edycji gałek enkodera)
Grupa miksowania: 1
Strona parametrów grupy: 0

<<<<<<<<< Rozwiązywanie problemów >>>>>>>>>

Dziwne zachowanie w programie DAW, nieoczekiwane funkcje, urządzenie 
nierozpoznane, zawieszone:

Odłączyć wszystkie urządzenia MIDI-USB. W programie Logic należy skasować wszystkie 
konfiguracje panelu kontrolnego i strefy (w tym inne urządzenia MIDI) w polu Controller 
Assignments i Control Surface Setup, a następnie zamknąć program Logic. W celu 
przeprowadzenia testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora USB 
lub przedłużacza USB. Włączyć panel kontrolny Icon i wybrać tryb MCP Logic Pro X.

OSX — przejść do Audio-MIDI-Setup, otworzyć MIDI Studio i usunąć nieużywane konfiguracje 
i wszystkie urządzenia Icon. Ponownie uruchomić panel kontrolny Icon, aby automatycznie 
nastąpiła ponowna konfiguracja.

Na koniec należy uruchomić Logic Pro X i skonfigurować panel kontrolny w Control Surfaces –> 
Setup.
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Chcę zmienić zachowanie funkcji:

Panel kontrolne Icon z MCP oferują dogłębne i złożone możliwości sterowania, należy tylko 
pamiętać, że panel kontrolny jedynie wysyła/odbiera komunikaty MIDI. Funkcje realizowane są 
przez program DAW. Styl i komponenty funkcji są stałe i opierają się o implementację MCP w 
DAW. Nie można ich zmienić, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zachowanie jest inne w 
różnych programach DAW i może zmieniać się wraz z aktualizacjami wersji programu DAW.

Chcę zobaczyć niestandardowe wartości na wyświetlaczu:

Komunikaty i wartości na wyświetlaczu są generowane z wartości wysyłanych przez DAW jako 
odpowiedzi MIDI. Odczyty wyświetlacza w odpowiedziach MIDI są sterowane przez implementację 
MCP w programie DAW, więc nie da się ich konfigurować, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
Szybkość, z jaką ekran aktualizuje niektóre parametry, jest kontrolowana przez częstotliwość 
odpowiadających mu komunikatów MIDI w DAW. Ta szybkość aktualizacji ulega zmianie wraz z 
różnymi aktualizacjami Logic Pro X.

Chcę dodać funkcję niestandardową:

Możliwe jest użycie trybów przypisania użytkowników z MIDI Learn, aby swobodnie przypisać 
parametry do gałek enkodera i nacisnąć Flip, aby zastosować te funkcje sterowania do suwaków. 
Aby zmienić i dostosować sterowanie poza standardowym protokołem MCP, prosimy o zapoznanie 
się z materiałami pomocy dla programistów DAW w zakresie dostosowywania przypisanych zadań 
kontrolera z punktu widzenia ekspertów. W wielu programach DAW możliwe jest przypisanie Key 
Commands (zamiast funkcji MCP) do wejścia MIDI obsługiwanych za pomocą przycisków na 
panelu kontrolnym Icon. W typowym stylu implementacji MCP specyficzne dla urządzenia wejście 
MIDI używane przez DAW dla MCP jest zablokowane dla innych zastosowań.

Chcę przeskalować suwaki:

Przejść do New –> Install – wybrać Mackie Control – kliknąć Add
Wybrać urządzenie zarówno dla portu wyjściowego, jak i wejściowego, wyświetlanego w polu 
„Device: Mackie Control”

Suwaki nie mają napędu:
Źródło zasilania nie jest podłączone. Sprawdzić źródło zasilania, odłączając USB i włączając 
panel kontrolny. Jeśli zasilanie jest dobrze podłączone, urządzenie uruchomi się normalnie.

Suwaki są głośne podczas pracy lub poruszają się nieprawidłowo:
Wymagana jest kalibracja suwaków. Należy zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą kalibracji 
suwaków, aby uzyskać więcej szczegółów.

Chcę kontrolować i zautomatyzować pewne parametry:
Stosować układy przypisania użytkownika 1–5 i MIDI Learn, aby przypisać parametry do 
sterowania. Wcisnąć Shift + Track, aby aktywować układ przypisania użytkownika 1 i użyć MIDI 
Learn w Logic Pro X, aby zmapować parametry na gałki enkodera. Wówczas wcisnąć Flip, aby 
sterować tymi parametrami za pomocą suwaków.

Funkcja scrubbingu odtwarza bez audio:

W Logic Pro X funkcja scrubbingu domyślnie nie odtwarza dźwięku. Aby włączyć funkcję 
scrubbing z dźwiękiem, należy przejść do Preferences –> Audio –> Editing i wybrać „Scrubbing 
with audio...”
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Krzywa głośności suwaka, pozycja zero dB i zakres wartości są wstępnie ustawione w 
implementacji MCP w DAW i nie mogą być regulowane. Istnieje różnica pomiędzy różnymi 
programami DAW.

Chcę zmienić rozdzielczość pokrętła regulacji:

Zachowanie pokrętła regulacji jest wstępnie ustawione w implementacji MCP w programie DAW. 
W Logic Pro X jego rozdzielczość ruchu jest powiązana z siatką w Arrange Window. Istnieje 
różnica pomiędzy różnymi programami DAW. Może być możliwa pewna regulacja, przynajmniej 
poprzez zmianę ustawień siatki. Wciśnięcie przycisku Scrub umożliwia precyzyjny ruch za pomocą 
pokrętła regulacji.

<<<<<<<<< Aktualizacja oprogramowania sprzętowego>>>>>>>>>

Aby uwzględnić przyszłe zmiany w implementacji MCP w nowych wersjach DAW oraz rozszerzyć 
funkcje operacyjne, Icon dostarcza aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla aktualnie 
produkowanych i starszych paneli kontrolnych.

Przestroga:

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zachować szczególną ostrożność, aby 
postępować zgodnie z właściwą procedurą. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zawsze łączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora lub przedłużacza USB, 
a podczas aktualizacji do komputera należy podłączyć tylko jedno urządzenie. Należy również 
zrezygnować z wszelkiego innego oprogramowania, które ma dostęp do wejść/wyjść MIDI, 
takiego jak DAW lub programy narzędziowe.

Należy sprawdzić, czy źródło zasilania jest dobrze podłączone do panelu kontrolnego. Można to 
sprawdzić, uruchamiając kontroler bez podłączonego kabla USB. Jeśli uruchamianie urządzenia 
przebiega normalnie, zewnętrzne zasilanie wydaje się być w porządku.

Aby dokonać aktualizacji:

OSX — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program iMap. Należy użyć opcji 
„Connect”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update i postępować zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. (W przypadku urządzenia XS lub EX należy najpierw przełączyć tryb iMap, klikając 
ikonę QCon w iMap).

Windows/przestarzałe systemy — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program 
iMap, użyć opcji „MIDI Devices”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update. Nowsze wersje 
iMap automatycznie pobierają odpowiednie oprogramowanie sprzętowe online.

! Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy ponownie zainstalować urządzenie w 
swoim programie DAW poprzez usunięcie poprzedniej konfiguracji urządzenia i powtórzenie 
konfiguracji urządzenia z użyciem MCP.

! Nigdy nie wolno próbować instalować starszej wersji oprogramowania sprzętowego panelu 
kontrolnego Icon.

! Należy stosować tylko wersję iMap i oprogramowania sprzętowego specyficzne dla wersji 
danego sprzętu. Należy również koniecznie pobrać najnowszą mapę iMap ze strony Icon Pro 
Audio.

! Nigdy nie wolno rozpakowywać pliku .bin z oprogramowaniem sprzętowym
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Instrukcja funkcjonalności panelu kontrolnego
Pro Tools HUI
QCon Pro X, QCon Pro XS, QCon Pro G2, QCon EX G2 Platform M+, 
Platform B+, Platform D2, Platform X+, Platform Nano

Wersja v1.00
Jest to instrukcja główna. Z tego materiału można stworzyć instrukcje obsługi do 
konkretnych urządzeń.
Gratulujemy zakupu panelu kontrolnego Icon! Niniejsza instrukcja dokumentuje pełny 
zakres potencjalnych funkcji, gdy urządzenie jest zainstalowane w Pro Tools.

Panel kontrolny serii Icon QCon lub modułowy system sterowania Icon Platform 
oferują szeroki zakres możliwości sterowania programem Pro Tools, wykorzystując 

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — seria QCon >>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel QCon wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze wartości różnią się 
w zależności od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie DAW) 
wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą faktycznie 
przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne dostosowanie 
do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Rec na kanale drugim i uruchomić urządzenie. Wyświetlona 
zostanie kalibracja suwaków. Przekręcić każdą gałkę enkodera, aby dokładnie dostroić wartość 
dla każdego kanału. Wyższa wartość skutkuje bardziej płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość 
skutkuje większą prędkością ruchu. Każdy suwak może zostać dostrojony indywidualnie. Aby 
wyregulować suwak główny, należy użyć przycisków wyboru kanału 7 i 8. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

W przypadku Logic Pro X należy zacząć od wartości ustawionych na 190, ocenić pracę suwaków, 
a następnie dostosować indywidualnie do własnych preferencji.

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — Platform (v2.00 i wyższe)>>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel urządzenia Platform wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze 
ustawienie zależy od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie 
DAW) wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą 
faktycznie przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne 
dostosowanie do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on 
polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać gałkę enkodera na kanale pierwszym i uruchomić urządzenie. 
Obrócić gałkę enkodera 8, aby wyregulować całkowitą reakcję suwaka. Możliwe jest również 
wyregulowanie pojedynczego suwaka poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku Rec na 
kanale trzecim podczas regulacji enkodera każdego z kanałów. Wyższa wartość skutkuje bardziej 
płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość skutkuje większą prędkością ruchu. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

Zacząć od wolniejszego ruchu, przetestować działanie suwaka w swoim programie DAW i 
dokonać oceny, a następnie dostosować indywidualnie do osobistych preferencji.
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standardowy protokół MackieControl. Można dodać urządzenia banku rozszerzeń, 
aby uzyskać więcej praktycznych możliwości sterowania: Urządzania rozszerzające 
QCon dla serii QCon i rozszerzenia banku kanałów Platform X+. Moduł przycisków 
Platform B+ jest niezbędny do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji zawartych w 
niniejszej instrukcji, a wysoce zalecane jest dołączenie także systemu Platform M+ 
oraz wyświetlacza D2. Metalowe nakładki na suwaki Icon i metalowe nakładki na gałki 
Icon są dostępne jako estetyczne i dotykowe usprawnienie pozwalające osiągnąć jak 
najlepsze wrażenia podczas sterowania systemem.

Terminy Mackie Control i HUI są używane w odniesieniu do standardu protokołu 
sterującego używanego z panelami kontrolnymi serii QCon i Platform. Nazwa Pro Tools 
i cała terminologia specyficzna dla programu DAW stanowi własność właścicieli praw 
autorskich i nie jest powiązana z Icon Pro Audio.

<<<<< Spis treści >>>>>
Konfiguracja ………………………………………………. -

Pierwsze kroki ………………………………………………. -

Miksowanie i Transport ………………………………………………. -

Widok ………………………………………………. -

Przypisywanie gałek enkodera ………………………………………………. -

Narzędzia ………………………………………………. -

Funkcje użytkownika ………………………………………………. -

Rozwiązywanie problemów ………………………………………………. -

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ………………………………………………. -

Kalibracja suwaków ………………………………………………. -

Tabela implementacji MIDI ………………………………………………. -

Przyciski ze zmienioną nazwą ………………………………………………. -

<<<<<Klucz kolorów>>>>>

Funkcja panelu kontrolnego

Przycisk panelu kontrolnego

Termin DAW

Przycisk A + Przycisk B = przytrzymać  Przycisk A i wcisnąć Przycisk B

Przycisk A – Przycisk B = wcisnąć Przycisk A, a potem wcisnąć Przycisk B
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<<<<<<<<< Pierwsze kroki >>>>>>>>>

Przy pierwszym otwarciu pustego projektu w Pro Tools widzimy okno edycji, czyli Edit 
Window. Tutaj należy dodać ścieżki do swojego projektu, można będzie zobaczyć, że 
suwaki z napędem przeskakują na określone pozycje. Każdy panel kontrolny Icon ma 
jeden fizyczny bank składający się z 8 paskowych elementów do sterowania kanałami. 
Każdy pasek kanału odpowiada elementom sterującym dla jednej ścieżki w programie 
DAW. Nazwa ścieżki pojawia się na wyświetlaczu nad każdym paskiem kanału. 
Dotknąć suwaka i wyregulować głośność ścieżki. Zmienić głośność ścieżki w Pro 
Tools, a odpowiedni suwak z napędem samoczynnie dostosuje swoją pozycję. Można 
zrównoważyć głośność wielu suwaków na panelu kontrolnym jednocześnie — to już 
ogromna zaleta miksowania przy użyciu panelu kontrolnego. Nacisnąć przycisk Bank 
w górę/dół, aby przewijać kolejne ścieżki w projekcie w stałych blokach po 8. Przyciski 
Channel w górę/w dół ustawiają zogniskowanie aktualnego banku po jednej ścieżce na 
raz.
Suwak nr 9na panelu kontrolnym to suwak główny, czyli Master Fader. Pro Tools nie 
obsługuje każdego użycia głównego suwaka lub głównego miernika z HUI.

Gałki enkodera edytują parametry zgodnie z aktualnym trybem przypisania. Należy je 
przekręcić, aby wyedytować parametr lub zmienić wybór. Każda gałka ma wpływ na 

<<<<<<<<< Konfiguracja>>>>>>>>>

Zanim będzie można korzystać z panelu kontrolnego, najpierw należy go skonfigurować 
w Pro Tools. Gdy konfiguracja się powiedzie, program Pro Tools zapamięta ustawienia 
dla przyszłych sesji bez konieczności ponownej konfiguracji. Aby uzyskać maksymalną 
stabilność, należy najpierw uruchomić panel kontrolny i wybrać tryb DAW, a następnie 
uruchomić oprogramowanie DAW.

Gdy panel kontrolny zostaje włączony, najpierw wyświetli się komunikat wyboru 
trybu DAW. Należy wybrać odpowiedni tryb za pomocą podświetlanych przycisków 
nawigacyjnych i potwierdzić wybór za pomocą podświetlonego przycisku trybu DAW. 
Na systemie Platform M+ zaświeci się mały wskaźnik kanału, aby pokazać aktualnie 
wybrany tryb DAW. Jeśli nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, po kilku sekundach 
panel kontrolny wybierze ostatnio używany tryb.

W najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego (może wymagać aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego):

1: Ogólny MCP 2: Logic Pro 3: Pro Tools HUI 4: Zdefiniowany 
przez 
użytkownika

W Pro Tools należy przejść do Setup –> Peripherals –> MIDI Controllers. W wierszu nr 
1 wybrać Type: HUI i wybrać nazwę urządzenia zarówno dla odbierania Receive From, 
jak i wysyłania Send To i wybrać nr kanału: 8.

Dodatkowo przejść do Setup –> MIDI, Input Devices. Zaznaczyć pole obok panelu 
kontrolnego Icon i kliknąć OK.
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<<<<<<<<<Miksowanie i Transport>>>>>>>>>

Transport:
Play = rozpoczęcie odtwarzania
Stop = zatrzymanie odtwarzania
Rec (transport) = przygotowanie do nagrywania
FastForward = przewijanie do przodu w Edit Window
Rewind = przewijanie wstecz w Edit Window
Cycle = włączanie/wyłączanie pętli odtwarzania

Opcje banku kanałów:
Channel góra/dół = zmiana aktualnego banku o jedną ścieżkę
Bank góra/dół = przewijanie przez ścieżki w blokach po 8

Przyciski paska kanału:
Rec (kanał) = przygotowanie ścieżki do nagrywania.
Solo = włączenie Solo dla jednej lub wielu ścieżek
Mute = włączenie wyciszenia, czyli Mute dla jednej lub wielu ścieżek
Select = ogniskowanie i wybór ścieżki

ścieżkę na danym pasku kanału lub w zaawansowanych trybach enkodera wszystkie 
gałki mają wpływ na aktualnie wybrane ścieżki. Nacisnąć gałkę, aby zresetować do 
wartości domyślnej lub potwierdzić wybór w zależności od trybu przypisania.
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Pokrętło regulacji:
Wcisnąć Scrub, aby przełączyć funkcję pokrętła regulacji między szybkim przesuwem a 
wyłączeniem. Następnie obrócić pokrętło regulacji, aby dostosować pozycję wskaźnika 
odtwarzania widoczną w oknie Edit Window w Pro Tools. (W przypadku Platform M+ do funkcji 
scrubbingu można przejść, wciskając pokrętło regulacji).

Blokada suwaków:
Wcisnąć Lock Mix, aby wyłączyć dotykowe zmienianie pozycji suwaka.

<<<<<<<<<Widok>>>>>>>>>

Wyświetlacz czasu:
Cyfrowy wyświetlacz czasu pokazuje aktualną pozycję wskaźnika odtwarzania w taktach|bitach, 
Min: Sek., wg kodu czasowego SMPTE, jako Stopy + Ramki, lub Sample, w zależności od 
aktualnego wyboru w oknie Transport w Pro Tools.

Skróty okna:
Edit = włączanie/wyłączanie okna edycji, czyli Edit Window
Mix = włączanie/wyłączanie widoku miksu, czyli Mix View
Transport = pokazywanie/ukrywanie okna Transport Window
Mem Lock = pokazywanie/ukrywanie okna lokalizacji pamięci, czyli Memory Locations Window

Zoom i strzałki kursora:
Strzałki kursora (w lewo, w prawo, w górę, w dół) zmieniają wybór zarówno w Mix View, jak i Edit 
Window lub modyfikują przybliżenie/oddalenie w Edit Window. Wcisnąć Zoom, aby aktywować 
sterowanie przybliżeniem/oddaleniem za pomocą strzałek kursora. Sterowanie przybliżeniem/
oddaleniem działa tylko w Edit Window.

(W systemie Platform M+ funkcją Zoom zarządza się poprzez przełączanie przycisków Zoom i 
obracanie pokrętłem regulacji).

<<<<<<<<<Przypisywanie gałek enkodera>>>>>>>>>
Wcisnąć przyciski przypisywania, aby wybrać kategorię parametrów aktualnie przypisanych do 
gałek enkodera. Nacisnąć lub obrócić gałki enkodera, aby dokonać edycji parametrów.

Przypisywanie panoramy:
Pan = aktywacja przypisywania panoramy, wyświetlanie i edycja przekierowywania dla każdej 
ścieżki. Wcisnąć Pan ponownie, aby włączyć panoramowanie w lewo / w prawo na ścieżkach 
stereo.

Przypisywanie przekierowań: (tylko QCon Pro X i Platform B+)
Assign + Input = aktywacja przekierowywania We/Wy, edycja przekierowywania wejść dla każdej 
ścieżki za pomocą  gałek enkodera. Wcisnąć Assign, aby potwierdzić.

Assign + Output = aktywacja przekierowywania We/Wy, edycja przekierowywania wyjść dla każdej 
ścieżki za pomocą  gałek enkodera. Wcisnąć Assign, aby potwierdzić.
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Przypisywania wtyczek efektów:
Plug–In = wybór kanału przyciskiem Select, następnie wciśnięcie przycisku Plug–In. Potem 
nacisnąć Plug–In Assign, aby zobaczyć wybrane wstawki 1–4 kanału na wyświetlaczu LCD. 
Przekręcić gałki enkodera, aby dodać/wybrać efekty wtyczki efektów. Wcisnąć Plug–In Assign, 
aby potwierdzić. Przekręcić gałkę enkodera 5, aby uzyskać dostęp do wstawki 5 na gałce 1. 
Wcisnąć gałkę enkodera 1–4, aby wyedytować wybraną wtyczkę efektów. Parametry pojawiają się 
na wyświetlaczu LCD nad ścieżką 1–4. Obrócić gałki enkodera, aby wyedytować dolny parametr, 
wcisnąć gałki enkodera, aby przełączyć górny parametr. Obrócić gałkę enkodera 5, aby uzyskać 
dostęp do dalszych stron z parametrami na gałkach 1–4. Wcisnąć gałkę enkodera 5, aby powrócić 
do przeglądania wstawek dla wybranego kanału.

Kiedy wtyczka efektów jest otwarta:
Bypass = przełączanie pominięcia wtyczki efektów, czyli Plug–In Bypass
Compare = przełączanie poprzednich ustawień parametrów wtyczki efektów

Przypisywanie wysyłki:

Assign + Send A–E = aktywacja przekierowywania wysyłki, edycja miejsca przeznaczenia wysyłki 
dla każdej ścieżki za pomocą gałek enkodera. Wcisnąć Assign, aby potwierdzić.

Send A–E = aktywacja przypisywania wysyłki. Przekręcić gałki enkodera, aby ustawić poziom 
wysyłki na odpowiednie miejsce przeznaczenia wysyłki dla każdej ścieżki.

Wcisnąć Flip, aby uzyskać dostęp do aktualnych suwaków wysyłki na suwakach z napędem.

<<<<<<<<<Automatyzacja>>>>>>>>>>
Łatwość tworzenia i zarządzania automatyzacją to główne zalety stosowania panelu kontrolnego 
z suwakami z napędem. Nacisnąć przyciski Automation, aby zmienić zachowanie automatyzacji 
wybranej ścieżki.

Tryby automatyzacji:
Read = przełączanie między opcją odczytu Read a opcją wyłączenia Off:
Ustawić na Read, kanał będzie wówczas reagował na istniejącą automatyzację w czasie 
rzeczywistym. Wszelkie parametry z automatyzacją przeskoczą do obecnych wartości 
automatycznych podczas odtwarzania.
Ustawić na Off, wówczas kanał będzie ignorować całą automatyzację.

Write = wszystkie parametry kanałów rejestrują automatyzację podczas odtwarzania Nadpisuje to 
i zastępuje całą automatyzację. Funkcja służy do tworzenia ścieżek i samodzielnego wykonywania 
miksowania.

Touch = kanał odczytuje istniejącą automatyzację, a także zapisuje automatyzację dla określonych 
parametrów regulowanych podczas odtwarzania. Tworzy to automatyzację tylko podczas edycji parametrów.

Latch = odczyt istniejącej automatyzacji plus zapisanie automatyzacji dla określonych parametrów 
regulowanych podczas odtwarzania. Funkcja ta powoduje dalsze zapisywanie automatyzacji dla 
wszystkich parametrów, które zostały zmienione podczas odtwarzania.
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Trim = funkcja Trim pozwala na modyfikację automatyzacji zamiast nadpisywania. Regulacja gałek 
i suwaków podczas odtwarzania spowoduje zmianę w odniesieniu do istniejącej automatyzacji.

Off = wyłączenie automatyzacji ścieżki. Ustawić na Off, wówczas kanał będzie ignorować całą 
automatyzację.

Suspend = włączenie automatyzacji dla wszystkich ścieżek

<<<<<Narzędzia>>>>>

In = ustawienie lewego lokalizatora w pozycji wskaźnika odtwarzania
Out = ustawienie prawego lokalizatora w pozycji wskaźnika odtwarzania
Punch = aktywacja funkcji Quick Punch: podczas odtwarzania, kliknąć Record dla ścieżki i Play, 
aby wykasować

Undo = funkcja cofania Pro Tools Undo 
Shift + Cmd + Undo = funkcja ponawiania Pro Tools Redo 
Save = funkcja zapisywania projektu Save w Pro Tools
Enter = funkcja wprowadzania w Pro Tools Enter 
Esc/Cancel = funkcja anulowania w Pro Tools Cancel 

<<<<<<<<<Modyfikatory>>>>>>>>>

Cztery przyciski modyfikatorów można przytrzymać, aby zmienić funkcje innych komend, jak 
zdefiniowano w skrótach klawiaturowych Pro Tools. Niektóre zastosowania czterech przycisków 
modyfikatorów:

Option + strzałki kursora = przewijanie widoku okna w Edit Window lub Mix View
Shift + strzałki kursora = rozszerzenie wyboru w Edit Window
Control = Clutch: utrzymanie grupowania pominięć dla poziomów ścieżek (suwaki)
Option + strzałki kursora (w lewo / w prawo) = wyśrodkowanie wyboru w Edit Window
Option + strzałki kursora (w górę / w dół) = odjęcie wyboru ścieżki w Edit Window

<<<<<<<<< Rozwiązywanie problemów >>>>>>>>>

Dziwne zachowanie w programie DAW, nieoczekiwane funkcje, urządzenie 
nierozpoznane, zawieszone:
Odłączyć wszystkie urządzenia MIDI-USB. W Pro Tools należy usunąć wszystkie konfiguracje 
paneli kontrolnych w Setups –> Peripherals –> MIDI Controllers i zamknąć Pro Tools. W celu 
przeprowadzenia testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora USB 
lub przedłużacza USB. Włączyć panel kontrolny Icon i wybrać tryb HUI w Pro Tools.

Po pierwsze należy sprawdzić, czy określony kabel USB jest w dobrym stanie i jest dobrze 
podłączony. W celu przeprowadzenia testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez 
koncentratora USB lub przedłużacza USB.

OSX — przejść do Audio-MIDI-Setup, otworzyć MIDI Studio i usunąć nieużywane konfiguracje 
i urządzenia Icon. Ponownie uruchomić panel kontrolny Icon, aby automatycznie nastąpiła 
ponowna konfiguracja.
Windows — Otworzyć Menedżer urządzeń w systemie Windows, wybrać panel kontrolny Icon, a 
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następnie usunąć urządzenie. Następnie ponownie uruchomić panel kontrolny, aby automatycznie 
nastąpiła ponowna konfiguracja. Jeśli nadal występują problemy związane z połączeniem USB, 
aktualizacja systemu Windows może naprawić niektóre z nich.
Windows — jeśli urządzenie nie pojawia się w Panelu sterowania Windows, może być konieczne 
odinstalowanie urządzeń MIDI. Aby móc to łatwo zrobić, potrzebna będzie aplikacja narzędziowa 
innej firmy. System Windows ma pewne ograniczenia w odniesieniu do urządzeń MIDI, które 
zostały pomyślnie w pełni zainstalowane, a urządzenia MIDI pozostają zainstalowane po 
odłączeniu.

Na koniec należy uruchomić Pro Tools i ponownie skonfigurować panel kontrolny w Setups –> 
Peripherals –> MIDI Controllers.

Suwaki nie mają napędu:

Źródło zasilania nie jest podłączone. Sprawdzić źródło zasilania, odłączając USB i włączając 
panel kontrolny. Jeśli zasilanie jest dobrze podłączone, urządzenie uruchomi się normalnie.

Suwaki są głośne podczas pracy lub poruszają się nieprawidłowo:

Wymagana jest kalibracja suwaków. Należy zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą kalibracji 
suwaków, aby uzyskać więcej szczegółów.

Chcę kontrolować i zautomatyzować pewne parametry:

Należy przejść do parametrów poprzez tryby przypisywania i użyć trybów automatyzacji, aby 
zacząć tworzyć automatyzację na żywo. Wcisnąć Flip , aby sterować tymi parametrami za pomocą 
suwaków.

Chcę zmienić zachowanie funkcji:

Panel kontrolne Icon z MCP oferują dogłębne i złożone możliwości sterowania, należy tylko 
pamiętać, że panel kontrolny jedynie wysyła/odbiera komunikaty MIDI. Funkcje realizowane są 
przez program DAW. Styl i komponenty funkcji są stałe i opierają się o implementację MCP w 
DAW. Nie można ich zmienić, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zachowanie jest inne w 
różnych programach DAW i może zmieniać się wraz z aktualizacjami wersji programu DAW.

Chcę zobaczyć niestandardowe wartości na wyświetlaczu:

Komunikaty i wartości na wyświetlaczu są generowane z wartości wysyłanych przez DAW jako 
odpowiedzi MIDI. Odczyty wyświetlacza w odpowiedziach MIDI są sterowane przez implementację 
MCP w programie DAW, więc nie da się ich konfigurować, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
Szybkość, z jaką ekran aktualizuje niektóre parametry, jest kontrolowana przez częstotliwość 
odpowiadających mu komunikatów MIDI w DAW. Ta szybkość aktualizacji ulega zmianie wraz z 
różnymi aktualizacjami Pro Tools.

Chcę dodać funkcję niestandardową:

Aby zmienić i dostosować sterowanie poza standardowym protokołem MCP, prosimy o zapoznanie 
się z materiałami pomocy dla programistów DAW w zakresie dostosowywania przypisanych zadań 
kontrolera z punktu widzenia ekspertów. W niektórych programach DAW możliwe jest przypisanie 
Key 
Commands (zamiast funkcji MCP) do wejścia MIDI obsługiwanych za pomocą przycisków na 
panelu kontrolnym Icon. W typowym stylu implementacji MCP specyficzne dla urządzenia wejście 
MIDI używane przez DAW dla MCP jest zablokowane dla innych zastosowań.
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<<<<<<<<< Aktualizacja oprogramowania sprzętowego>>>>>>>>>

Aby uwzględnić przyszłe zmiany w implementacji MCP w nowych wersjach DAW oraz rozszerzyć 
funkcje operacyjne, Icon dostarcza aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla aktualnie 
produkowanych i starszych paneli kontrolnych.

Przestroga:

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zachować szczególną ostrożność, aby 
postępować zgodnie z właściwą procedurą. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zawsze łączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora USB lub przedłużacza 
USB, a podczas aktualizacji do komputera należy podłączyć tylko jedno urządzenie. Należy 
również wyjść z wszelkiego innego oprogramowania, które ma dostęp do wejść/wyjść MIDI, 
takiego jak DAW lub programy narzędziowe.

Należy sprawdzić, czy źródło zasilania jest dobrze podłączone do panelu kontrolnego. Można to 
sprawdzić, uruchamiając kontroler bez podłączonego kabla USB. Jeśli uruchamianie urządzenia 
przebiega normalnie, zewnętrzne zasilanie wydaje się być w porządku.

Aby dokonać aktualizacji:
OSX — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program iMap. Należy użyć opcji 
„Connect”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update i postępować zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. (W przypadku urządzenia XS lub EX należy najpierw przełączyć tryb iMap, klikając 
ikonę QCon w iMap).

Windows / przestarzałe systemy — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program 
iMap, użyć opcji „MIDI Devices”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update. Nowsze wersje 
iMap automatycznie pobierają odpowiednie oprogramowanie sprzętowe online.

! Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy ponownie zainstalować urządzenie w 
swoim programie DAW poprzez usunięcie poprzedniej konfiguracji urządzenia i powtórzenie 
konfiguracji urządzenia z użyciem MCP.

! Nigdy nie wolno próbować instalować starszej wersji oprogramowania sprzętowego panelu 
kontrolnego Icon.

! Należy stosować tylko wersję iMap i oprogramowanie sprzętowe specyficzne dla wersji danego 
sprzętu. Należy również koniecznie pobrać najnowszą wersję programu iMap ze strony Icon Pro 
Audio.

! Nigdy nie wolno rozpakowywać pliku .bin z oprogramowaniem sprzętowym

Chcę przeskalować suwaki:

Krzywa głośności suwaka, pozycja zero dB i zakres wartości są wstępnie ustawione w 
implementacji MCP w DAW i nie mogą być regulowane. Istnieje różnica pomiędzy różnymi 
programami DAW.

Chcę zmienić rozdzielczość pokrętła regulacji:

Zachowanie pokrętła regulacji jest wstępnie ustawione w implementacji MCP w programie 
DAW. Istnieje różnica pomiędzy różnymi programami DAW. Można tu dokonać pewnych korekt, 
przynajmniej poprzez zmianę ustawień siatki. Wciśnięcie przycisku Scrub aktywuje drobne ruchy 
pokrętła regulacji.
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<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — seria QCon >>>>>>>>>
Zalecamy, aby każdy właściciel QCon wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze wartości różnią się 
w zależności od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie DAW) 
wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą faktycznie 
przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne dostosowanie 
do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Rec na kanale drugim i uruchomić urządzenie. Wyświetlona 
zostanie kalibracja suwaków. Przekręcić każdą gałkę enkodera, aby dokładnie dostroić wartość 
dla każdego kanału. Wyższa wartość skutkuje bardziej płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość 
skutkuje większą prędkością ruchu. Każdy suwak może zostać dostrojony indywidualnie. Aby 
wyregulować suwak główny, należy użyć przycisków wyboru kanału 7 i 8. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

Zacząć od wartości ustawionych na 185, ocenić pracę suwaków, a następnie dostosować 
indywidualnie do własnych preferencji.

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — Platform (v2.00 i wyższe)>>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel urządzenia Platform wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze 
ustawienie zależy od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie 
DAW) wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą 
faktycznie przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne 
dostosowanie do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on 
polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać gałkę enkodera na kanale pierwszym i uruchomić urządzenie. 
Obrócić gałkę enkodera 8, aby wyregulować całkowitą reakcję suwaka. Możliwe jest również 
wyregulowanie pojedynczego suwaka poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku Rec na 
kanale trzecim podczas regulacji enkodera każdego z kanałów. Wyższa wartość skutkuje bardziej 
płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość skutkuje większą prędkością ruchu. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

Zacząć od wolniejszego ruchu, przetestować działanie suwaka w swoim programie DAW i 
dokonać oceny, a następnie dostosować indywidualnie do osobistych preferencji.

Wersja v0.81
Jest to instrukcja główna. Z tego materiału można stworzyć instrukcje obsługi do 
konkretnych urządzeń.

Instrukcja funkcjonalności panelu kontrolnego

QCon Pro X, QCon Pro XS, QCon Pro G2, QCon EX G2 Platform M+, 
Platform B+, Platform D2, Platform X+, Platform Nano

Gratulujemy zakupu panelu kontrolnego Icon! Niniejsza instrukcja dokumentuje pełny 
zakres potencjalnych funkcji, gdy urządzenie jest zainstalowane w Ableton Live.

Panel kontrolny serii Icon QCon lub modułowy systemem sterowania Icon Platform 
oferują szeroki zakres możliwości sterowania programem Ableton Live, wykorzystując 
standardowy protokół MackieControl. Można dodać urządzenia banku rozszerzeń, 
aby uzyskać więcej praktycznych możliwości sterowania: Urządzania rozszerzające 
QCon dla serii QCon i rozszerzenia banku kanałów Platform X+. Moduł przycisków 

Ableton Live 10
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<<<<<Klucz kolorów>>>>>

Funkcja panelu kontrolnego

Przycisk panelu kontrolnego

Termin DAW

Platform B+ jest niezbędny do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji zawartych w 
niniejszej instrukcji, a wysoce zalecane jest dołączenie także systemu Platform M+ 
oraz wyświetlacza D2. Metalowe nakładki na suwaki Icon i metalowe nakładki na gałki 
Icon są dostępne jako estetyczne i dotykowe usprawnienie pozwalające osiągnąć jak 
najlepsze wrażenia podczas sterowania systemem.

Termin Mackie Control jest używany w odniesieniu do standardu protokołu sterującego 
używanego z panelem kontrolnym serii QCon i Platform, a skrót jego nazwy to MCP. 
Nazwa Ableton Live i cała terminologia specyficzna dla programu DAW stanowi 
własność właścicieli praw autorskich i nie jest powiązana z Icon Pro Audio.



89

Przycisk A + Przycisk B = przytrzymać Przycisk A i wcisnąć przycisk B

Przycisk A – Przycisk B = wcisnąć Przycisk A, a potem wcisnąć Przycisk B

<<<<<<<<< Konfiguracja>>>>>>>>>

Zanim będzie można korzystać z panelu kontrolnego, najpierw należy go skonfigurować 
w Ableton Live. Gdy konfiguracja się powiedzie, program Ableton Live zapamięta 
ustawienia dla przyszłych sesji bez konieczności ponownej konfiguracji. Aby uzyskać 
maksymalną stabilność, należy najpierw uruchomić panel kontrolny i wybrać tryb DAW, 
a następnie uruchomić oprogramowanie DAW.

Gdy panel kontrolny zostaje włączony, najpierw wyświetli się komunikat wyboru 
trybu DAW. Należy wybrać odpowiedni tryb za pomocą podświetlanych przycisków 
nawigacyjnych i potwierdzić wybór za pomocą podświetlonego przycisku trybu DAW. 
Na systemie Platform M+ zaświeci się mały wskaźnik kanału, aby pokazać aktualnie 
wybrany tryb DAW. Jeśli nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, po kilku sekundach 
panel kontrolny wybierze ostatnio używany tryb.

W najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego (może wymagać aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego):

1: Ogólny MCP 2: Logic Pro 3: Pro Tools HUI 4: Zdefiniowany przez 
użytkownika

W Ableton Live należy włączyć zaawansowaną konfigurację. Otworzyć Ableton Live –> 
Preferences –> General –> Advanced, wybrać Show Advanced Tools i sprawdzić, czy 
wszystkie dodatkowe opcje są zaznaczone. (Audio, Surround, MIDI, Score, Control 
Surface, Advanced Edit)

Aby skonfigurować panel kontrolny Icon, należy przejść do Ableton Live –> Control 
Surfaces –> Setup. Usunąć poprzednie konfiguracje Mackie Control, a następnie 
przejść do New -> Install, wybrać Mackie Control i kliknąć Add. Na koniec należy 
wybrać nazwę urządzenia zarówno dla portu wyjściowego, jak i wejściowego, 
wyświetlaną w polu „Device: Mackie Control”.

Należy powtórzyć ten proces dla dowolnych modułów rozszerzających poza Mackie 
Control XT. Teraz można używać panelu kontrolnego Icon do funkcji sterowania 
ruchem, miksowaniem i do rozszerzonych funkcji sterowania. Następnie: Przegląd 
podstawowych elementów do sterowania programem Ableton Live.

<<<<<<<<< Pierwsze kroki >>>>>>>>>

Przy pierwszym otwarciu pustego projektu w Ableton Live widzimy Session View. 
Tutaj należy dodać ścieżki do swojego projektu, można będzie zobaczyć, że suwaki 
z napędem przeskakują na określone pozycje. Każdy panel kontrolny Icon ma jeden 
fizyczny bank składający się z 8 paskowych elementów do sterowania kanałami. Każdy 
pasek kanału odpowiada elementom sterującym dla jednej ścieżki w programie DAW. 
Nazwa ścieżki pojawia się na wyświetlaczu nad każdym paskiem kanału. Dotknąć 
suwaka i wyregulować głośność ścieżki. Należy zmienić głośność kanału w Ableton 
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Live, a wówczas odpowiedni suwak z napędem samoczynnie dostosuje swoją pozycję. 
Można zrównoważyć głośność wielu suwaków na panelu kontrolnym jednocześnie — 
to już ogromna zaleta miksowania przy użyciu panelu kontrolnego. Nacisnąć przyciski 
Bank góra/dół, aby przewijać kolejne kanały w projekcie w stałych blokach po 8. 
Przyciski góra/dół Channel przenoszą zogniskowanie aktualnego banku po jednym 
kanale na raz.

Dziewiąty suwak na panelu kontrolnym to suwak główny, czyli Master Fader, który 
zawsze zarządza poziomem głównym, który załącza się po wyjściowym etapie 
projektu, a więc po użyciu ewentualnych wtyczek efektów w odniesieniu do sumy 
wyjściowej. Jest to korzystne dla kilku klasycznych technik miksowania i skutecznie 
reguluje głośność monitora.

Gałki enkodera edytują parametry zgodnie z aktualnym trybem przypisania. Należy je 
przekręcić, aby wyedytować parametr lub zmienić wybór. Każda gałka ma wpływ na 
kanał na danym pasku kanału lub w zaawansowanych trybach enkodera, wszystkie 
gałki mają wpływ na aktualnie wybrany kanał. Nacisnąć gałkę, aby zresetować do 
wartości domyślnej lub potwierdzić wybór w zależności od trybu przypisania.

<<<<<<<<<Miksowanie i Transport>>>>>>>>>

Pokrętło regulacji:

Obrócić pokrętło regulacji, aby szybko dostosować pozycję wskaźnika odtwarzania na 
siatce, widoczną w Arrangement View w Ableton Live. Scrub przełącza zachowanie pokrętła 
regulacji . (W przypadku Platform M+ funkcję scrubbingu aktywuje się, wciskając pokrętło 
regulacji).
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!! Domyślnie w Ableton Live funkcja scrubbingu jest wyłączona w ustawieniach. Aby włączyć 
funkcję scrubbingu w Arrangement View w Ableton Live, należy przejść do Preferences –> 
Look/Feel i aktywować stałe obszary funkcji scrubbingu, czyli „Permanent Scrub Areas”.

Transport:
Play = rozpoczęcie odtwarzania

Stop = zatrzymanie odtwarzania

Rec (transport) = rozpoczęcie nagrywania audio i wejścia MIDI

FastForward = przewijanie do przodu w Arrangement View

Rewind = przewijanie do tyłu w Arrangement View

Cycle = włączanie/wyłączanie cyklu pętli odtwarzania

Opcje banku kanałów:

Bank góra/dół = przewijanie przez ścieżki w projekcie w stałych blokach po 8

Channel góra/dół = zmiana aktualnego banku o jedną ścieżkę

Shift + Bank góra/dół = przewijanie banku do pierwszej lub ostatniej ścieżki

Shift + Channel góra/dół = przewijanie banku do pierwszej lub ostatniej ścieżki

Przyciski pasków kanałów:

Rec (kanał) = przygotowanie pojedynczej ścieżki do nagrywania.

!! Aby umożliwić nagrywanie wielu ścieżek, w Ableton Live należy przejść do Preferences –> 
Misc i dezaktywować opcję „Exclusive Track Arming”

Solo = włączenie trybu Solo dla pojedynczej ścieżki

!! Aby umożliwić odtwarzanie wielu ścieżek w trybie solo, w Ableton Live należy przejść do 
Preferences –> Misc i dezaktywować opcję „Exclusive Track Soloing”

Mute = włączenie wyciszenia, czyli Mute dla jednej lub wielu ścieżek

Select = ogniskowanie i wybór ścieżki

Blokada suwaków:

Wcisnąć Lock Mix, aby wyłączyć dotykowe zmienianie pozycji suwaka. Automatyzacja 
pozostaje aktywna. Jest to przydatne do zabezpieczenia gotowego miksu.

<<<<<<<<<Widok>>>>>>>>>

Wyświetlacz czasu:

Cyfrowy wyświetlacz czasu wyświetla aktualną pozycję odtwarzania w taktach i bitach lub w 
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Follow = aktywacja trybu Follow, aby automatycznie przewijać podczas odtwarzania w 
widoku Arrangement View

Zoom i strzałki kursora:

Strzałki kursora (w lewo, w prawo, w górę, w dół) zmieniają wybór lub modyfikują 
przybliżenie/oddalenie w widoku Arrangement View. W trybach przypisywania zmieniają 
wybór parametrów gałek enkodera i przewijają strony parametrów podczas edycji wtyczek 
efektów.

Wcisnąć Zoom, aby aktywować sterowanie przybliżeniem/oddaleniem za pomocą strzałek 
kursora. Sterowanie przybliżeniem/oddaleniem działa tylko w Arrangement View. Kiedy 
przycisk Zoom jest podświetlony, nacisnąć przycisk Option + strzałki kursora i dostosować 
indywidualne powiększenie/oddalenie ścieżki.

(W systemie Platform M+ funkcją Zoom zarządza się poprzez przełączanie przycisków 
Zoom i obracanie pokrętłem regulacji).

Pokazanie ścieżek powrotnych: (Returns)

Aktywować pokazywanie ścieżek powrotnych, aby wyświetlić ścieżki powrotne na paskach 
kanałów i móc nimi sterować.

(W QCon Pro G2: Shift + F8)

<<<<< <<<< Przypisywanie gałek enkodera >>>> >>>>>

Wcisnąć jeden z przycisków przypisywania, aby wybrać kategorię parametrów aktualnie 
przypisanych do gałek enkodera. Obrócić gałki enkodera, aby edytować parametry, a 
następnie nacisnąć, aby przełączyć wybór z listy. Naciśnięcie gałki podczas edycji parametru 
przywraca wartość domyślną. Należy użyć opcji Previous/Next do przeglądania dalszych i 
wcześniejszych stron z parametrami.

Tryby przypisywania:

I/O = aktywacja przypisywania przekierowań , wyświetlanie i edycja przekierowywania dla 
każdej ścieżki. Wcisnąć I/O, aby przełączyć przeglądanie Typu wejść, Kanału wejść, Typu 
wyjść, Kanału wyjść

formacie kodu czasowego SMPTE. Wcisnąć SMPTE/Beats, aby przełączyć formaty odczytu 
na wyświetlaczu czasu.

Skróty widoku:

Session/Arrange = przełączanie widoku pomiędzy Arrangement View i Session View

Track/Clip = przełączanie widoku pomiędzy Clip View i Track View

Browser = pokazanie/ukrycie przeglądarki, czyli Browser

Clip Detail = pokazanie/ukrycie widoku  Clip/Track View
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Send = aktywacja przypisywania wysyłki, ustawienie wielu poziomów wysyłki dla wybranej 
ścieżki

Pan = aktywacja przypisywania panoramy, edycja panoramy stereo dla każdej ścieżki

Rack = aktywacja przypisywania stelaża , tworzenie i ustawianie efektów wtyczki efektów i 
instrumentów: Wcisnąć Rack, aby wyświetlić urządzenia dla aktualnie wybranej ścieżki. Za 
pomocą przycisków Page góra/dół można przeglądać strony urządzeń, a wciśniecie gałki 
enkodera wybiera urządzenie. Parametry są wyświetlane na wyświetlaczu LCD nad gałkami 
enkodera do edycji.

Zmiana pozycji suwaków:

Wcisnąć Flip, aby przejść do aktualnych parametrów gałek enkodera na suwakach 
dotykowych z napędem. Głośność kanału można następnie wyregulować za pomocą 
gałek enkodera. Jest to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego ustawiania parametrów i 
zarządzania automatyzacją.

<<<<<Narzędzia>>>>>

Można użyć przycisku Marker, aby utworzyć lokalizator na pozycji odtwarzania. Wcisnąć 
Stop, a potem Marker, aby usunąć aktualnie wybrany lokalizator. Wcisnąć Next/Previous, 
aby przeskakiwać pomiędzy ustawionymi lokalizatorami.

Wcisnąć Draw Mode, aby utworzyć automatyzację w widoku Arrangement View. Należy użyć 
suwaków, aby zautomatyzować głośność i gałki enkodera, aby zautomatyzować aktualnie 
przypisane parametry.

Undo = funkcja cofania Undo w Ableton Live

Redo = funkcja ponawiania Redo w Ableton Live

Shift + Session/Arrange = Set focus to Arrangement View or Session View

Shift + Track/Clip = ustawienie zogniskowania na widok Track View lub Clip View

Shift + Browser = ustawienie zogniskowania na przeglądarkę, czyli Browser

<<<<<<<<<Funkcje użytkownika>>>>>>>>>

Osiem przycisków funkcyjnych, od F1 do F8, jest przypisanych do niestandardowych 
komend użytkownika do stosowania w trybie mapowania MIDI map mode w Ableton Live. 
Mapowania MIDI zapisywane są w projektach, a ulubione ustawienia użytkownika najlepiej 
zapisać w szablonie projektu.

Zalecane niestandardowe polecenia użytkownika:

F1 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 1 (Główny, widok Session View)
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F2 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 2

F3 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 3

F4 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 4

F5 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 5

F6 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 6

F7 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 7

F8 = odtworzenie wszystkich klipów w Scenie 8

W Ableton Live przypisywanie mapowania MIDI nadpisuje funkcje panelu kontrolnego. 
Pozwala to na przypisanie użytecznych funkcji także innym przyciskom oprócz przycisków 
funkcji. Mapowania MIDI zapisywane są w projektach, a ulubione ustawienia użytkownika 
najlepiej zapisać w szablonie projektu.

Dodatkowe zalecane polecenia użytkownika:

G2 i Pro X

(Name/Value) = Tap Tempo – wcisnąć kilka razy, aby ustawić BPM projektu

(DAWmode1) = Punch In – rozpoczęcie nagrywania w pozycji początku pętli

(DAWmode2) = Punch Out – zatrzymanie nagrywania w pozycji zakończenia pętli

(DAWmode3) = Capture – utworzenie klipu z ostatniego podanego wejścia MIDI

(2ndBot–Left) = Metronome – (wł./wył.)

Dodatkowe dla Pro X

(AssignmentRight) = MIDI Arrangement Overdub– nagranie MIDI dodawane do obecnych 
klipów

(MarkerFarRight1) = NEW – otwiera nową scenę dla wszystkich ścieżek przygotowanych do 
nagrywania

(MarkerFarRight2) = Automation Arm – umożliwia automatyczne nagrywanie

Shift + F1 to F8 = funkcje użytkownika od F9 do F16 (sprawdzić w nowym oprogramowaniu 
sprzętowym)

Zewnętrzne elementy sterujące:

W urządzeniach QCon Pro X, QCon Pro G2 i QCon Pro należy podłączyć standardowy 
chwilowy przełącznik nożny do złącza User A lub User B, a następnie włączyć zasilanie 
panelu kontrolnego Icon.

Złącze User A i User B = można im przypisać funkcję za pomocą mapowania MIDI 

<<<<<<<<< Rozwiązywanie problemów >>>>>>>>>

Dziwne zachowanie w programie DAW, nieoczekiwane funkcje, urządzenie nierozpoznane, 
zawieszone:

Odłączyć wszystkie urządzenia MIDI-USB. W programie Logic należy skasować wszystkie 
konfiguracje panelu kontrolnego i strefy (w tym inne urządzenia MIDI) w polu Controller 
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Assignments i Control Surface Setup, a następnie zamknąć program Logic. W celu 
przeprowadzenia testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora USB 
lub przedłużacza USB. Włączyć panel kontrolny Icon i wybrać tryb MCP Ableton Live.

Po pierwsze należy sprawdzić, czy określony kabel USB jest w dobrym stanie i jest dobrze 
podłączony. W celu przeprowadzenia testów należy połączyć się bezpośrednio z komputerem bez 
koncentratora USB lub przedłużacza USB.
OSX – przejść do Audio-MIDI-Setup, otworzyć MIDI Studio i usunąć nieużywane konfiguracje 
i urządzenia Icon. Ponownie uruchomić panel kontrolny Icon, aby automatycznie nastąpiła 
ponowna konfiguracja.

Windows — Otworzyć Menedżer urządzeń w systemie Windows, wybrać panel kontrolny Icon, a 
następnie usunąć urządzenie. Następnie ponownie uruchomić panel kontrolny, aby automatycznie 
nastąpiła ponowna konfiguracja. Jeśli nadal występują problemy związane z połączeniem USB, 
aktualizacja systemu Windows może naprawić niektóre z nich.

Windows — jeśli urządzenie nie pojawia się w Panelu sterowania Windows, może być konieczne 
odinstalowanie urządzeń MIDI. Aby móc to łatwo zrobić, potrzebna będzie aplikacja narzędziowa 
innej firmy. System Windows ma pewne ograniczenia w odniesieniu do urządzeń MIDI, które 
zostały pomyślnie w pełni zainstalowane, a urządzenia MIDI pozostają zainstalowane po 
odłączeniu.

Na koniec należy uruchomić Ableton Live i skonfigurować panel kontrolny w Control Surfaces –> 
Setup.

Przejść do New –> Install – wybrać Mackie Control – kliknąć Add

Wybrać urządzenie zarówno dla portu wyjściowego, jak i wejściowego, wyświetlanego w polu 
„Device: Mackie Control”

Powtórzyć proces dla modułów rozszerzających, ale zamiast tego wybrać Mackie Control XT.

Suwaki nie mają napędu:

Źródło zasilania nie jest podłączone. Sprawdzić źródło zasilania, odłączając USB i włączając 
panel kontrolny. Jeśli zasilanie jest dobrze podłączone, urządzenie uruchomi się normalnie.

Suwaki są głośne podczas pracy lub poruszają się nieprawidłowo:

Wymagana jest kalibracja suwaków. Należy zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą kalibracji 
suwaków, aby uzyskać więcej szczegółów.

Chcę kontrolować i zautomatyzować pewne parametry:

Należy przejść do parametrów poprzez tryby przypisywania i użyć trybów automatyzacji, aby 
zacząć tworzyć automatyzację na żywo. Wcisnąć Flip, aby sterować tymi parametrami za 
pomocą suwaków. Dodatkowo użyć MIDI Learn , aby przypisać parametry do wolnych elementów 
sterujących użytkownika.

Chcę zmienić zachowanie funkcji:

Panele kontrolne Icon z MCP oferują dogłębne i złożone możliwości sterowania, należy tylko 
pamiętać, że panel kontrolny jedynie wysyła/odbiera komunikaty MIDI. Funkcje realizowane są 
przez program DAW. Styl i komponenty funkcji są stałe i opierają się o implementację MCP w 
DAW. Nie można ich zmienić, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zachowanie jest inne w 
różnych programach DAW i może zmieniać się wraz z aktualizacjami wersji programu DAW.

Chcę zobaczyć niestandardowe wartości na wyświetlaczu:
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Komunikaty i wartości na wyświetlaczu są generowane z wartości wysyłanych przez DAW jako 
odpowiedzi MIDI. Odczyty wyświetlacza w odpowiedziach MIDI są sterowane przez implementację 
MCP w programie DAW, więc nie da się ich konfigurować, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
Szybkość, z jaką ekran aktualizuje niektóre parametry, jest kontrolowana przez częstotliwość 
odpowiadających mu komunikatów MIDI w DAW. Ta szybkość aktualizacji ulega zmianie wraz z 
różnymi aktualizacjami Ableton Live.

Chcę dodać funkcję niestandardową:

Aby zmienić i dostosować sterowanie poza standardowym protokołem MCP, prosimy o zapoznanie 
się z materiałami pomocy dla programistów DAW w zakresie dostosowywania przypisanych zadań 
kontrolera z punktu widzenia ekspertów. W niektórych programach DAW możliwe jest przypisanie 
Key 
Commands (zamiast funkcji MCP) do wejścia MIDI obsługiwanych za pomocą przycisków na 
panelu kontrolnym Icon. W typowym stylu implementacji MCP specyficzne dla urządzenia wejście 
MIDI używane przez DAW dla MCP jest zablokowane dla innych zastosowań.

Chcę przeskalować suwaki:

Krzywa głośności suwaka, pozycja zero dB i zakres wartości są wstępnie ustawione w 
implementacji MCP w DAW i nie mogą być regulowane. Istnieje różnica pomiędzy różnymi 
programami DAW.

Chcę zmienić rozdzielczość pokrętła regulacji:

Zachowanie pokrętła regulacji jest wstępnie ustawione w implementacji MCP w programie 
DAW. Istnieje różnica pomiędzy różnymi programami DAW. Można tu dokonać pewnych korekt, 
przynajmniej poprzez zmianę ustawień siatki. Wciśnięcie przycisku Scrub aktywuje drobne ruchy 
pokrętła regulacji.

<<<<<<<<< Aktualizacja oprogramowania sprzętowego>>>>>>>>>

Aby uwzględnić przyszłe zmiany w implementacji MCP w nowych wersjach DAW oraz rozszerzyć 
funkcje operacyjne, Icon dostarcza aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla aktualnie 
produkowanych i starszych paneli kontrolnych.

Przestroga:

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zachować szczególną ostrożność, aby 
postępować zgodnie z właściwą procedurą. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zawsze łączyć się bezpośrednio z komputerem bez koncentratora lub przedłużacza USB, 
a podczas aktualizacji do komputera należy podłączyć tylko jedno urządzenie. Należy również 
zrezygnować z wszelkiego innego oprogramowania, które ma dostęp do wejść/wyjść MIDI, 
takiego jak DAW lub programy narzędziowe.

Należy sprawdzić, czy źródło zasilania jest dobrze podłączone do panelu kontrolnego. Można to 
sprawdzić, uruchamiając kontroler bez podłączonego kabla USB. Jeśli uruchamianie urządzenia 
przebiega normalnie, zewnętrzne zasilanie wydaje się być w porządku.

Aby dokonać aktualizacji:

OSX — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program iMap. Należy użyć opcji 
„Connect”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update i postępować zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. (W przypadku urządzenia XS lub EX należy najpierw przełączyć tryb iMap, klikając 
ikonę QCon w iMap).

Windows/przestarzałe systemy — zainstalować i otworzyć odpowiedni dla urządzenia program 
iMap, użyć opcji „MIDI Devices”, aby wybrać urządzenie, kliknąć przycisk Update. Nowsze wersje 



97

iMap automatycznie pobierają odpowiednie oprogramowanie sprzętowe online.

! Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy ponownie zainstalować urządzenie w 
swoim programie DAW poprzez usunięcie poprzedniej konfiguracji urządzenia i powtórzenie 
konfiguracji urządzenia z użyciem MCP.

! Nigdy nie wolno próbować instalować starszej wersji oprogramowania sprzętowego panelu 
kontrolnego Icon.

! Należy stosować tylko wersję iMap i oprogramowanie sprzętowe specyficzne dla wersji danego 
sprzętu. Należy również koniecznie pobrać najnowszą wersję programu iMap ze strony Icon Pro 
Audio.

! Nigdy nie wolno rozpakowywać pliku .bin z oprogramowaniem sprzętowym

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — seria QCon >>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel QCon wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze wartości różnią się 
w zależności od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie DAW) 
wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą faktycznie 
przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne dostosowanie 
do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on polecenie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Rec na kanale drugim i uruchomić urządzenie. Wyświetlona 
zostanie kalibracja suwaków. Przekręcić każdą gałkę enkodera, aby dokładnie dostroić wartość 
dla każdego kanału. Wyższa wartość skutkuje bardziej płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość 
skutkuje większą prędkością ruchu. Każdy suwak może zostać dostrojony indywidualnie. Aby 
wyregulować suwak główny, należy użyć przycisków wyboru kanału 7 i 8. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

W przypadku Live 10 należy zacząć od wartości ustawionych na 185, ocenić pracę suwaków, a 
następnie dostosować indywidualnie do własnych preferencji.

<<<<<<<<<Kalibracja suwaków — Platform (v2.00 i wyższe)>>>>>>>>>

Zalecamy, aby każdy właściciel urządzenia Platform wykonał kalibrację suwaków. Najlepsze 
ustawienie zależy od wybranego programu DAW i preferencji. W domenie cyfrowej (w programie 
DAW) wartości mogą poruszać się od 0 do 100 w jednej chwili, ale fizyczne suwaki muszą 
faktycznie przesunąć się z punktu A do punktu B. Kalibracja suwaków pozwala na dokładne 
dostosowanie do właściwości sposobu reakcji każdego suwaka z napędem, gdy otrzyma on 
polecenie ruchu.
Nacisnąć i przytrzymać gałkę enkodera na kanale pierwszym i uruchomić urządzenie. 
Obrócić gałkę enkodera 8, aby wyregulować całkowitą reakcję suwaka. Możliwe jest również 
wyregulowanie pojedynczego suwaka poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku Rec na 
kanale trzecim podczas regulacji enkodera każdego z kanałów. Wyższa wartość skutkuje bardziej 
płynną, cichszą reakcją. Niższa wartość skutkuje większą prędkością ruchu. Aby zapisać nowe 
zmiany i wyjść, należy nacisnąć gałkę enkodera 8.

Zalecam zacząć od wolniejszego ruchu, przetestować działanie suwaka w swoim programie DAW 
i dokonać oceny, a następnie dostosować indywidualnie do osobistych preferencji.
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Załącznik B
Cubase

<<<<<<<<<Implementacja MCP MIDI>>>>>>>>>

Jest to lista standardowych funkcji MCP w Cubase i ich wartości kontrolnych MIDI CC.

MIDI  Funkcja Informacje Funkcja Informacje
Kan.1 Cubase Kan.1 Cubase

C1 Wybór 1 Wybór kanału G#1 Enkoder 1 Wcisnąć enkoder
C#1 Wybór 2 Wybór kanału A1 Enkoder 2 Wcisnąć enkoder
D1 Wybór 3 Wybór kanału A#1 Enkoder 3 Wcisnąć enkoder
D#1 Wybór 4 Wybór kanału B1 Enkoder 4 Wcisnąć enkoder
E1 Wybór 5 Wybór kanału C2 Enkoder 5 Wcisnąć enkoder
F1 Wybór 6 Wybór kanału C#2 Enkoder 6 Wcisnąć enkoder
F#1 Wybór 7 Wybór kanału D2 Enkoder 7 Wcisnąć enkoder
G1 Wybór 8 Wybór kanału D#2 Enkoder 8 Wcisnąć enkoder

C-1 Rec 1 Nagrywanie kanału E2 Strona w górę
C#-1 Rec 2 Nagrywanie kanału F2 Strona w dół
D-1 Rec 3 Nagrywanie kanału F#2 Panorama Przypisanie
D#-1 Rec 4 Nagrywanie kanału G2 Wtyczka 

efektów
Przypisanie

E-1 Rec 5 Nagrywanie kanału G#2 EQ Przypisanie
F-1 Rec 6 Nagrywanie kanału A2 Wysyłka FX Przypisanie
F#-1 Rec 7 Nagrywanie kanału A#2 Bank w górę Bank 8 kanałów
G-1 Rec 8 Nagrywanie kanału B2 Bank w dół Bank 8 kanałów

G#-1 Solo 1 Kanał Solo C3 Kanał w górę Bank jeden kanał
A-1 Solo 2 Kanał Solo C#3 Kanał w dół Bank jeden kanał
A#-1 Solo 3 Kanał Solo D3 Zmiana pozycji Tryb zmiany pozycji 

suwaka 
B-1 Solo 4 Kanał Solo D#3 -
C0 Solo 5 Kanał Solo A#4 Cofnięcie
C#0 Solo 6 Kanał Solo B4 Ponowienie
D0 Solo 7 Kanał Solo C5 Zapisanie
D#0 Solo 8 Kanał Solo C#5 -

E0 Wyciszenie 1 Wyciszenie kanału C6 W lewo
F0 Wyciszenie 2 Wyciszenie kanału C#6 W prawo
F#0 Wyciszenie 3 Wyciszenie kanału D6 Pętla
G0 Wyciszenie 4 Wyciszenie kanału D#6 -
G#0 Wyciszenie 5 Wyciszenie kanału E6 Poprzedni (Warstwa 2)
A0 Wyciszenie 6 Wyciszenie kanału F6 Dodanie (Warstwa 2)
A#0 Wyciszenie 

7
Wyciszenie kanału F#6 Następny (Warstwa 2)

B0 Wyciszenie 
8

Wyciszenie kanału F7 Szybki 
przesuw

A6 Zatrzymanie D5 Odczyt Automatyzacja
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A#6 Odtwórz D#5 Zapis Automatyzacja
B6 Nagranie Główne nagranie E5 Wysyłki Automatyzacja
C7 Kursor w 

górę
˄ F5 Projekt Automatyzacja

D7 Kursor w 
lewo

< F#5 Mikser Automatyzacja

E7 Przybliżenie/
oddalenie

G5 Silniki

D#7 Kursor w 
prawo

> E3 Nazwa/
wartość

Wyświetlacz

C#7 Kursor w dół ˅ F3 SMOTE/Bity Wyświetlacz

G6 Przewinięcie 
do tyłu

<< F#3 F1 Funkcja

G#6 Przewinięcie 
do przodu

>> G3 F2 Funkcja

G#3 F3 Funkcja
G#5 Instrument A3 F4 Funkcja
A5 Główny A#3 F5 Funkcja
A#5 Wyłączenie 

Solo
B3 F6 Funkcja

B5 Zapis C4 F7 Funkcja
C#4 F8 Funkcja

D4 Grupa 1 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

F#4 Grupa 5 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

D#4 Grupa 2 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

G4 Grupa 6 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

E4 Grupa 3 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

G#4 Grupa 7 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

F4 Grupa 4 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

A4 Grupa 8 Warstwa 2 (grupy 
suwaków)

MIDI  Funkcja Informacje Funkcja Informacje
Kan.1 Cubase Kan.1 Cubase

Logic Pro X
<<<<<<<<< Implementacja MCP MIDI >>>>>>>>>

Jest to lista obsługiwanych standardowych funkcji MCP w Logic Pro X i ich wartości kontrolnych 
MIDI CC. Każde CC wyzwala wskazaną funkcję, gdy urządzenie jest skonfigurowane jako 
urządzenie MCP w DAW. Przyciskom można przypisać niestandardową wartość CC przy użyciu 
oprogramowania iMap.

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Logic Pro X Kan.1 Logic Pro X

C1 Wybór 1 Wybór kanału G#1 Enkoder 1 Wcisnąć enkoder
C#1 Wybór 2 Wybór kanału A1 Enkoder 2 Wcisnąć enkoder
D1 Wybór 3 Wybór kanału A#1 Enkoder 3 Wcisnąć enkoder
D#1 Wybór 4 Wybór kanału B1 Enkoder 4 Wcisnąć enkoder
E1 Wybór 5 Wybór kanału C2 Enkoder 5 Wcisnąć enkoder
F1 Wybór 6 Wybór kanału C#2 Enkoder 6 Wcisnąć enkoder
F#1 Wybór 7 Wybór kanału D2 Enkoder 7 Wcisnąć enkoder
G1 Wybór 8 Wybór kanału D#2 Enkoder 8 Wcisnąć enkoder
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C-1 Rec 1 Nagrywanie kanału E2 Ścieżka Przypisanie
C#-1 Rec 2 Nagrywanie kanału F2 Wysyłka Przypisanie
D-1 Rec 3 Nagrywanie kanału F#2 Panorama Przypisanie
D#-1 Rec 4 Nagrywanie kanału G2 Wtyczka 

efektów
Przypisanie

E-1 Rec 5 Nagrywanie kanału G#2 EQ Przypisanie
F-1 Rec 6 Nagrywanie kanału A2 Instrument Przypisanie
F#-1 Rec 7 Nagrywanie kanału A#2 Bank w górę Bank 8 kanałów
G-1 Rec 8 Nagrywanie kanału B2 Bank w dół Bank 8 kanałów

G#-1 Solo 1 Kanał Solo C3 Kanał w górę Bank jeden kanał
A-1 Solo 2 Kanał Solo C#3 Kanał w dół Bank jeden kanał
A#-1 Solo 3 Kanał Solo D3 Zmiana pozycji Tryb zmiany pozycji 

suwaka
B-1 Solo 4 Kanał Solo D#3 Widok globalny
C0 Solo 5 Kanał Solo A#4 Zmiana
C#0 Solo 6 Kanał Solo B4 Opcja
D0 Solo 7 Kanał Solo C5 Sterowanie Tylko B +
D#0 Solo 8 Kanał Solo C#5 Cmd Tryb DAW

E0 Wyciszenie 1 Wyciszenie kanału C6 Znacznik
F0 Wyciszenie 2 Wyciszenie kanału C#6 Posunięcie
F#0 Wyciszenie 3 Wyciszenie kanału D6 Cykl
G0 Wyciszenie 4 Wyciszenie kanału D#6 Porzucenie
G#0 Wyciszenie 5 Wyciszenie kanału E6 Zastąpienie
A0 Wyciszenie 6 Wyciszenie kanału F6 Kliknięcie
A#0 Wyciszenie 7 Wyciszenie kanału F#6 Solo Tryb Solo obszaru
B0 Wyciszenie 8 Wyciszenie kanału D7 Szybki przesuw

A6 Zatrzymanie D5 Odczyt Automatyzacja
A#6 Odtwórz D#5 Zapis Automatyzacja
B6 Nagranie Główne nagranie E5 Przycięcie Automatyzacja
C7 Kursor w górę ˄ F5 Obsługa 

dotykowa
Automatyzacja

C#7 Kursor w lewo < F#5 Zaczepienie Automatyzacja
D#7 Przybliżenie/

oddalenie
G5 Grupa

E7 Kursor w prawo > E3 Nazwa/wartość Wyświetlacz
F7 Kursor w dół ˅ F3 SMOTE/Bity Wyświetlacz

G6 Przewinięcie 
do tyłu

<< F#3 F1 Funkcja

G#6 Przewinięcie 
do przodu

>> G3 F2 Funkcja

G#5 Zapisanie Tylko QCon Pro X, B+ G#3 F3 Funkcja
A5 Cofnięcie Tylko QCon Pro X, B+ A3 F4 Funkcja
A#5 Anulowanie Tylko QCon Pro X, B+ A#3 F5 Funkcja
B5 Wprowadzanie Tylko QCon Pro X, B+ B3 F6 Funkcja

C4 F7 Funkcja
C#4 F8 Funkcja

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Logic Pro X Kan.1 Logic Pro X
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D4 Ścieżki Clobal ! Niezmapowane F#4 Pomocnicze 
Clobal

! Niezmapowane

D#4 Wejścia Clobal ! Niezmapowane G4 Magistrala 
Clobal

! Niezmapowane

E4 Audio Clobal ! Niezmapowane G#4 Wyjście Clobal ! Niezmapowane
F4 Instrument 

Clobal
! Niezmapowane A4 Użytkownik 

Clobal
! Niezmapowane

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Logic Pro X Kan.1 Logic Pro X

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Logic Pro X Kan.1 Logic Pro X

Pro Tools HUI

<<<<<<<<< Implementacja MCP MIDI >>>>>>>>>

Jest to lista obsługiwanych standardowych funkcji MCP w Pro Tools i ich wartości kontrolnych 
MIDI CC. Każde CC wyzwala wskazaną funkcję, gdy urządzenie jest skonfigurowane jako 
urządzenie MCP w DAW. Przyciskom można przypisać niestandardową wartość CC przy użyciu 
oprogramowania iMap.

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Pro Toole Kan.1 Cubase

C1 Wybór 1 Wybór kanału G#1 Enkoder 1 Wcisnąć enkoder
C#1 Wybór 2 Wybór kanału A1 Enkoder 2 Wcisnąć enkoder
D1 Wybór 3 Wybór kanału A#1 Enkoder 3 Wcisnąć enkoder
D#1 Wybór 4 Wybór kanału B1 Enkoder 4 Wcisnąć enkoder
E1 Wybór 5 Wybór kanału C2 Enkoder 5 Wcisnąć enkoder
F1 Wybór 6 Wybór kanału C#2 Enkoder 6 Wcisnąć enkoder
F#1 Wybór 7 Wybór kanału D2 Enkoder 7 Wcisnąć enkoder
G1 Wybór 8 Wybór kanału D#2 Enkoder 8 Wcisnąć enkoder

C-1 Rec 1 Nagrywanie kanału E2 Panorama Przypisanie
C#-1 Rec 2 Nagrywanie kanału F2 Wtyczka 

efektów
Przypisanie

D-1 Rec 3 Nagrywanie kanału F#2 Przypisywanie Przypisanie
D#-1 Rec 4 Nagrywanie kanału G2 Wysyłka Przypisanie
E-1 Rec 5 Nagrywanie kanału G#2 Wejście
F-1 Rec 6 Nagrywanie kanału A2 Wyjście
F#-1 Rec 7 Nagrywanie kanału A#2 Bank w górę Bank 8 kanałów
G-1 Rec 8 Nagrywanie kanału B2 Bank w dół Bank 8 kanałów

G#-1 Solo 1 Kanał Solo C3 Kanał w górę Bank jeden kanał
A-1 Solo 2 Kanał Solo C#3 Kanał w dół Bank jeden kanał
A#-1 Solo 3 Kanał Solo D3 V-sel
B-1 Solo 4 Kanał Solo D#3 Wstawka
C0 Solo 5 Kanał Solo A#4 Zmiana Dodanie
C#0 Solo 6 Kanał Solo B4 Opcja Wszystko
D0 Solo 7 Kanał Solo C5 Sterowanie Uchwycenie
D#0 Solo 8 Kanał Solo C#5 Cmd Alt

E0 Wyciszenie 1 Wyciszenie kanału C6 Wej. RTZ
F0 Wyciszenie 2 Wyciszenie kanału C#6 Wyj. Koniec
F#0 Wyciszenie 3 Wyciszenie kanału D6 Cykl Przed
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Ableton Live 10
<<<<<<<<< Implementacja MCP MIDI >>>>>>>>>

Jest to lista obsługiwanych standardowych funkcji MCP w Ableton Live i ich wartości kontrolnych 
MIDI CC. Każde CC wyzwala wskazaną funkcję, gdy urządzenie jest skonfigurowane jako 
urządzenie MCP w DAW. Przyciskom można przypisać niestandardową wartość CC przy użyciu 
oprogramowania iMap.

D7 Kursor w lewo < A#3 F5 Funkcja
E7 Przybliżenie/

oddalenie
B3 F6 Funkcja

D#7 Kursor w prawo > C4 F7 Funkcja
C#7 Kursor w dół ˅ C#4 F8 Funkcja

D4 Odczyt Wysyłka A G6 Przewinięcie do 
tyłu

<<

D#4 Zapis Wysyłka B G#6 Przewinięcie do 
przodu

>>

E4 Obsługa 
dotykowa

Wysyłka C

F4 Zaczepienie Wysyłka D G#5 Zapisanie
F#4 Przycięcie Wysyłka E A5 Cofnięcie
G4 Wył. Zmiana A#5 Wyjście Anulowanie
E3 Nazwa/wartość Wyświetlacz B5 Wprowadzanie
F3 SMPTE/Bity Wyświetlacz

D5 Automatyczne 
włączenie

Suwak F#5 Automatyczne 
włączenie

Wysyłka

D#5 Automatyczne 
włączenie

Wyciszenie G5 Automatyczne 
włączenie

Wyciszenie wysyłki

E5 Automatyczne 
włączenie

Wtyczka efektów G#4 Puste Wyciszenie

F5 Automatyczne 
włączenie

Panorama A4 Domyślne Pominięcie

G0 Wyciszenie 4 Wyciszenie kanału D#6 Online Po
G#0 Wyciszenie 5 Wyciszenie kanału E6 Kasowanie 

QPunch
A0 Wyciszenie 6 Wyciszenie kanału F6 Sygnał Mgr
A#0 Wyciszenie 7 Wyciszenie kanału F#6 Zawieszenie
B0 Wyciszenie 8 Wyciszenie kanału D7 Szybki przesuw

A6 Zatrzymanie F#3 F1 Funkcja
A#6 Odtwórz G3 F2 Funkcja
B6 Nagranie Główne nagranie G#3 F3 Funkcja
C7 Kursor w górę ˄ A3 F4 Funkcja

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Pro Tools Kan.1 Pro Tools
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MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Ableton Kan.1 Ableton

E-1 Rec 5 Nagrywanie kanału G#2 Strona w górę Przypisanie
F-1 Rec 6 Nagrywanie kanału A2 Strona w dół Przypisanie
F#-1 Rec 7 Nagrywanie kanału A#2 Bank w górę Bank 8 kanałów

G-1 Rec 8 Nagrywanie kanału B2 Bank w dół Bank 8 kanałów

G#-1 Solo 1 Kanał Solo C3 Kanał w górę Bank jeden kanał
A-1 Solo 2 Kanał Solo C#3 Kanał w dół Bank jeden kanał
A#-1 Solo 3 Kanał Solo D3 Zmiana pozycji Tryb zmiany pozycji 

suwaka
B-1 Solo 4 Kanał Solo D#3 Powroty
C0 Solo 5 Kanał Solo A#4 Zmiana
C#0 Solo 6 Kanał Solo B4 - Opcja
D0 Solo 7 Kanał Solo C5 - Sterowanie
D#0 Solo 8 Kanał Solo C#5 - Alt

E0 Wyciszenie 1 Wyciszenie kanału C6 Poprzedni Znacznik
F0 Wyciszenie 2 Wyciszenie kanału C#6 Następny Znacznik
F#0 Wyciszenie 3 Wyciszenie kanału D6 Cykl
G0 Wyciszenie 4 Wyciszenie kanału D#6 Początek 

kasowania
G#0 Wyciszenie 5 Wyciszenie kanału E6 Koniec 

kasowania
A0 Wyciszenie 6 Wyciszenie kanału F6 Rozpoczęcie
A#0 Wyciszenie 7 Wyciszenie kanału F#6 Koniec
B0 Wyciszenie 8 Wyciszenie kanału F7 Szybki przesuw

A6 Zatrzymanie F#3 F1 Funkcja użytkownika
A#6 Odtwórz G3 F2 Funkcja użytkownika
B6 Nagranie Główne nagranie G#3 F3 Funkcja użytkownika
C7 Kursor w górę ˄ A3 F4 Funkcja użytkownika
D7 Kursor w lewo < A#3 F5 Funkcja użytkownika
E7 Przybliżenie/

oddalenie
B3 F6 Funkcja użytkownika

D#7 Kursor w prawo > C4 F7 Funkcja użytkownika

MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Ableton Kan.1 Ableton

C1 Wybór 1 Wybór kanału G#1 Enkoder 1 Wcisnąć enkoder
C#1 Wybór 2 Wybór kanału A1 Enkoder 2 Wcisnąć enkoder
D1 Wybór 3 Wybór kanału A#1 Enkoder 3 Wcisnąć enkoder
D#1 Wybór 4 Wybór kanału B1 Enkoder 4 Wcisnąć enkoder
E1 Wybór 5 Wybór kanału C2 Enkoder 5 Wcisnąć enkoder
F1 Wybór 6 Wybór kanału C#2 Enkoder 6 Wcisnąć enkoder
F#1 Wybór 7 Wybór kanału D2 Enkoder 7 Wcisnąć enkoder
G1 Wybór 8 Wybór kanału D#2 Enkoder 8 Wcisnąć enkoder

C-1 Rec 1 Nagrywanie kanału E2 We/Wy Przypisanie
C#-1 Rec 2 Nagrywanie kanału F2 Wysyłka Przypisanie
D-1 Rec 3 Nagrywanie kanału F#2 Panorama Przypisanie
D#-1 Rec 4 Nagrywanie kanału G2 Wtyczka 

efektów
Przypisanie
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MIDI  Funkcja Informacje MIDI Funkcja Informacje
Kan.1 Ableton Kan.1 Ableton

C#7 Kursor w dół ˅ C#4 F8 Funkcja użytkownika

D5 Sesja/Aranżacja Automatyzacja G6 Przewinięcie do 
tyłu

<<

D#5 Ścieżka/klip Automatyzacja G#6 Przewinięcie do 
przodu

>>

E5 Cofnięcie Automatyzacja
F5 Przeglądarka Automatyzacja G#5 Powrót do 

aranżacji
Automatyzacja

F#5 Szczegóły klipu Automatyzacja A5 Rysowanie Automatyzacja
G5 Ponowienie A#5 Znacznik
E3 Miernik Wyświetlacz B5 Podążanie
F3 SMPTE/Bity Wyświetlacz

D4 F9 Warstwa 2 (funkcja) F#4 F13 Warstwa 2 (funkcja)
D#4 F10 Warstwa 2 (funkcja) G4 F14 Warstwa 2 (funkcja)
E4 F11 Warstwa 2 (funkcja) G#4 F15 Warstwa 2 (funkcja)
F4 F12 Warstwa 2 (funkcja) A4 F16 Warstwa 2 (funkcja)
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Załącznik C
Cubase

Tabela funkcji trybu sterownika Mackie Control (Nuendo/Cubase – 
nakładka PCW)

Sterownik Funkcja
Pasek kanału

Enkoder 1 – 8 (obrót)
Zastosowanie z przyciskami Pan, 
EQ, Inserts, Master, FX Sen i Pro 
Drive III

Regulacja parametrów kanałów 1–8 zgodnie z wybraną funkcją 
(Panorama, Korektor, Wstawki, Główny, Wysyłka FX i Pro Drive 
III)
Wcisnąć wybraną funkcję i obrócić gałkę kanału

Enkoder 1 – 8 (wprowadzanie)
Zastosowanie z przyciskami Pan, 
EQ, Inserts, Master, FX Sen i Pro 
Drive III

Regulacja parametrów kanałów 1–8 zgodnie z wybraną funkcją 
(Panorama, Korektor, Wstawki, Główny, Wysyłka FX oraz Pro 
Drive III)
Wcisnąć wybraną funkcję i wcisnąć gałkę kanału

Suwak 1–8 Regulacja głośności odpowiedniego kanału
Suwak M Regulacja głośności kanału głównego
Przycisk „(Explorer)” 1–8 Odpowiedni wybór ścieżki

Przycisk „M” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji wyciszenia „Mute” odpowiedniej 
ścieżki

Przycisk „S” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji „Solo” odpowiedniej ścieżki

Przycisk „(kropka)” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji nagrywania „Record” 
odpowiedniej ścieżki

Sterowanie kanałami i suwakami
Przycisk silnika „Motor”
Przycisk blokady „Lock” Blokada wszystkich suwaków
Przycisk „Flip” Zamiana sterowania suwaków i gałek enkodera obrotowego

Przycisk ścieżki „Track <” Przełączenie jednego kanału w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk ścieżki „Track >” Przełączenie jednego kanału w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk „Bank <” Przełączenie ośmiu kanałów w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk „Bank >” Przełączenie ośmiu kanałów w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Transport
Przycisk pętli „(Loop)” Aktywacja funkcji pętli
Przycisk „<<” Aktywacja funkcji przewijania do tyłu
Przycisk „>>” Aktywacja funkcji przewijania do przodu
Przycisk „(Stop)” Aktywacja funkcji zatrzymania
Przycisk „(Play)” Aktywacja funkcji odtwarzania
Przycisk „(Rec)” Aktywacja funkcji nagrywania
Funkcja definiowana przez 
użytkownika
Przycisk „Shift” (używać z 
przyciskami F1–F8) Nacisnąć, aby użyć przycisków F1–F8 odpowiednio jako F9–F16

Przycisk „F1–F8” Funkcja definiowana samodzielnie
Przypisanie
Przycisk „Pan” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”

Przycisk „EQ” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”
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Logic Pro X
Tabela funkcji trybu sterownika Mackie Control (Logic Pro)

Sterownik Funkcja
Pasek kanału
„Enkoder 1–8 (obrót) Używać z 
przyciskiem Track, Pan/Surround, EQ, 
Send, Plug–in i Inst”.

Regulacja parametrów kanałów 1–8 zgodnie z wybraną 
funkcją (Ścieżka, Panorama/Efekt Surround, Korektor, 
Wysyłka, Wtyczka efektów i Inst)

„Enkoder 1–8 (wprowadzanie) 
Używać z przyciskiem Track, Pan/
Surround, EQ, Send, Plug–in i Inst”.

Regulacja parametrów kanałów 1–8 zgodnie z wybraną 
funkcją (Ścieżka, Panorama/Efekt Surround, Korektor, 
Wysyłka, Wtyczka efektów i Inst)

Suwak 1–8 Regulacja głośności odpowiedniego kanału
Suwak M Regulacja głośności kanału głównego
Przycisk „(Explorer)” 1–8 Odpowiedni wybór ścieżki

Przycisk „M” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji wyciszenia „Mute” 
odpowiedniej ścieżki

Przycisk „S” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji „Solo” odpowiedniej ścieżki

Przycisk „(kropka)” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji nagrywania „Record” 
odpowiedniej ścieżki

Przycisk „Inserts” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”

Przycisk „Master” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”

Przycisk „FX Send” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”

Przycisk „Pro Drive III i” (używać z 
enkoderami 1–8) Zob. „Enkoder 1–8 (obrót i wprowadzanie)”

Przycisk „Page Up <<” Zmiana strony w tył dla powyższych funkcji
Przycisk „Page Down >>” Zmiana strony w przód dla powyższych funkcji
Sterowanie oknami
Przycisk „Mixer” Przełączenie na okno miksera
Narzędzia
Przycisk „Edit” Aktywacja funkcji edycji, aby edytować ścieżkę
Przycisk „Undo” Aktywacja funkcji cofania, aby cofnąć ostatnie polecenie
Przycisk „Redo” Aktywacja funkcji ponowienia, aby powtórzyć ostatnie polecenie
Przycisk „Save” Aktywacja funkcji zapisywania
Przycisk „Punch” Aktywacja funkcji kasowania
Przycisk „Left” Przeskok najdalej w lewo w pętli
Przycisk „Right” Przeskok najdalej w prawo w pętli
Elementy sterujące znaczników
Przycisk „Prev.” Przeskok do poprzedniej pozycji znacznika z aktualnej pozycji
Przycisk „Add” Dodanie pozycji znacznika w aktualnej pozycji
Przycisk „Next” Przeskok do następnej pozycji znacznika z aktualnej pozycji
Automatyzacja
Przycisk „Read” Aktywacja funkcji odczytu dla automatyzacji
Przycisk „Write” Aktywacja funkcji zapisu w celu zapisania ścieżki automatyzacji
Nawigacja
Pokrętło regulacji (obrót) Przewijanie linii odtwarzania do przodu i do tyłu
Przycisk L/R Wybór pomiędzy ścieżkami
Przycisk w górę/w dół Wybór ścieżki w pionie
Przyciski „Zoom” + „L/R” Przybliżanie/oddalanie ścieżki w poziomie
Przyciski „Zoom” + „Up/Down” Przybliżanie/oddalanie ścieżki w pionie
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Przycisk „Bank <” Przełączenie ośmiu kanałów w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk „Bank >” Przełączenie ośmiu kanałów w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Transport
Przycisk pętli „(Loop)” Aktywacja funkcji pętli programu DAW
Przycisk „<<” Aktywacja funkcji przewijania do tyłu programu DAW
Przycisk „>>” Aktywacja funkcji przewijania do przodu programu DAW
Przycisk „(Stop)” Aktywacja funkcji zatrzymywania programu DAW
Przycisk „(Play)” Aktywacja funkcji odtwarzania programu DAW
Przycisk „(Rec)” Aktywacja funkcji nagrywania programu DAW
Funkcja definiowana przez 
użytkownika
Przycisk „Shift” Dodatkowa funkcja dla różnych elementów sterujących
Przycisk „F1–F8” Samodzielnie definiowane funkcje w Logic
Elementy sterujące widoku

Przycisk „Global View”
Aktywacja, aby przejść do trybu widoku globalnego. Używać 
w połączeniu z poniższymi 8 różnymi przyciskami widoków do 
przełączania się między różnymi widokami okien

Przycisk „MIDI Tracks” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna ścieżek MIDI
Przycisk „Inputs” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna wejść
Przycisk „Audio Tracks” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna ścieżek audio
Przycisk „Audio Inst” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna instrumentów audio
Przycisk „Aux” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna pomocniczego
Przycisk „Busses” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna magistrali
Przycisk „Outputs” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna wyjść
Przycisk „User” Wcisnąć, aby uruchomić widok okna użytkownika
Sterowanie efektami/kanałami

Przycisk „Track” Aktywować funkcję „Ścieżka” i używać w połączeniu ze 
wszystkimi gałkami

Przyciski „Pan/Surround”
„Naciśnięcie przycisku: Aktywacja funkcji panoramy/efektu 
surround
Obrót gałki: Regulacja parametrów panoramy/efektu surround
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Wyśrodkowanie wartości”

Przycisk „EQ”

„Naciśnięcie przycisku: Uruchomienie panelu funkcji korektora 
wybranego kanału
Obrót gałki: Regulacja parametrów korektora
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Reset do wartości 
domyślnej”

Przycisk „Send”
„Naciśnięcie przycisku: Aktywacja funkcji wysyłki
Obrót gałki: Regulacja magistrali wysyłki
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Potwierdzenie wybranej 
magistrali”

Przycisk „Plug-in”

„Naciśnięcie przycisku: Uruchomienie panelu funkcji wtyczki 
efektów wybranego kanału
Obrót gałki: Regulacja parametrów wtyczki efektów
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Reset do wartości 
domyślnej”

Sterowanie kanałami i suwakami
Przycisk blokady „Lock” Blokada wszystkich suwaków
Przycisk „Flip” Zamiana sterowania suwaków i gałek enkodera obrotowego

Przycisk ścieżki „Track <” Przełączenie jednego kanału w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk ścieżki „Track >” Przełączenie jednego kanału w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego
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ProTools HUI
Tabela funkcji trybu HUI (Pro Tool – nakładka PCW)

Funkcja Sekwencja sterowania [xxxx] = przycisk (xxxx) = gałka
Nawigacja
Przycisk Page up (przełączenie 8 
kanałów w górę) Wcisnąć [Bank <<8 50 ]

Przycisk Page down (przełączenie 8 
kanałów w dół) Wcisnąć [Bank 8>> 51 ]

Ścieżka w górę (przełączenie jednego 
kanału w górę) Wcisnąć [Channel < 48 ]

Ścieżka w dół (przełączenie jednego 
kanału w dół) Wcisnąć [Channel > 49 ] 

Przypisanie wysyłki
Przypisanie wysyłki A (np. wysyłka A 
na kanał 1)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send A 21 ] – obrócić (gałkę 
kanału 1)

Przypisanie wysyłki B (np. wysyłka B 
na kanał 2)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send B 22 ] – obrócić (gałkę 
kanału 2)

Przypisanie wysyłki C (np. wysyłka C 
na kanał 3)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send C 23 ] – obrócić (gałkę 
kanału 3)

Przypisanie wysyłki D (np. wysyłka D 
na kanał 4)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send D 24 ] – obrócić (gałkę 
kanału 4)

Przycisk „Instrument”

„Naciśnięcie przycisku: Uruchomienie panelu funkcji 
instrumentów wybranego kanału
Obrót gałki: Regulacja parametrów instrumentu
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Reset do wartości 
domyślnej”

Automatyzacja
Przycisk „Group” Aktywacja funkcji grupowej wybranego kanału
Przycisk „Read/Off” Aktywacja funkcji odczytu wybranego kanału
Przycisk „Write” Aktywacja funkcji zapisu wybranego kanału
Przycisk „Touch” Aktywacja funkcji obsługi dotykowej wybranego kanału
Przycisk „Latch” Aktywacja funkcji zaczepienia wybranego kanału
Przycisk „Trim” Aktywacja funkcji przycinania wybranego kanału
Narzędzia
Przycisk „Marker” Zaznaczenie pozycji znacznika w projekcie
Przycisk „Nudge” Aktywacja funkcji posunięcia 
Przycisk „Click” Aktywacja dźwięku klikania metronomu
Przycisk „Drop” Aktywacja funkcji porzucenia

Przycisk „Replace”
Aktywacja trybu zastępowania (rodzaj trybu nadpisywania 
nagrań, w którym istniejące obszary audio w danej sekcji 
obszaru ścieżek są zastępowane nowym nagraniem)

Przycisk „Solo” Aktywacja narzędzia solo, które pozwala na odtworzenie 
obszaru lub zdarzenia osobno

Przycisk „Save” Aktywuje funkcję zapisywania, aby zachować projekt
Przycisk „Undo” Aktywacja funkcji cofania, aby cofnąć ostatnie polecenie

Przycisk „Cancel” Aktywacja funkcji anulowania, aby anulować bieżące 
polecenie

Przycisk „Enter” Aktywacja funkcji wprowadzania 
Nawigacja
Pokrętło regulacji (obrót) Przewijanie linii odtwarzania do przodu i do tyłu
Przycisk L/R Wybór pomiędzy ścieżkami
Przycisk w górę/w dół Wybór ścieżki w pionie
Zoom + Przycisk w górę / w dół Przybliżenie i oddalanie ścieżki 
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Przycisk „Instrument”

„Naciśnięcie przycisku: Uruchomienie panelu funkcji 
instrumentów wybranego kanału
Obrót gałki: Regulacja parametrów instrumentu
Naciśnięcie gałki (wprowadzenie): Reset do wartości 
domyślnej”

Automatyzacja
Przycisk „Group” Aktywacja funkcji grupowej wybranego kanału
Przycisk „Read/Off” Aktywacja funkcji odczytu wybranego kanału
Przycisk „Write” Aktywacja funkcji zapisu wybranego kanału
Przycisk „Touch” Aktywacja funkcji obsługi dotykowej wybranego kanału
Przycisk „Latch” Aktywacja funkcji zaczepienia wybranego kanału
Przycisk „Trim” Aktywacja funkcji przycinania wybranego kanału
Narzędzia
Przycisk „Marker” Zaznaczenie pozycji znacznika w projekcie
Przycisk „Nudge” Aktywacja funkcji posunięcia 
Przycisk „Click” Aktywacja dźwięku klikania metronomu
Przycisk „Drop” Aktywacja funkcji porzucenia

Przycisk „Replace”
Aktywacja trybu zastępowania (rodzaj trybu nadpisywania 
nagrań, w którym istniejące obszary audio w danej sekcji 
obszaru ścieżek są zastępowane nowym nagraniem)

Przycisk „Solo” Aktywacja narzędzia solo, które pozwala na odtworzenie 
obszaru lub zdarzenia osobno

Przycisk „Save” Aktywuje funkcję zapisywania, aby zachować projekt
Przycisk „Undo” Aktywacja funkcji cofania, aby cofnąć ostatnie polecenie

Przycisk „Cancel” Aktywacja funkcji anulowania, aby anulować bieżące 
polecenie

Przycisk „Enter” Aktywacja funkcji wprowadzania 
Nawigacja
Pokrętło regulacji (obrót) Przewijanie linii odtwarzania do przodu i do tyłu
Przycisk L/R Wybór pomiędzy ścieżkami
Przycisk w górę/w dół Wybór ścieżki w pionie
Zoom + Przycisk w górę / w dół Przybliżenie i oddalanie ścieżki 

Dodawanie wtyczki efektów do slotu 5 
ścieżki (np. do kan.1 / slotu 5 wtyczki 
efektów)

Wcisnąć [Sel] na kan. 1 – wcisnąć [Plug–in 16 ] – obrócić (5. 
gałkę), aby zmienić stronę – wcisnąć (gałkę 1–4), aby wybrać 
slot 1–4 – wcisnąć [Plug–in Assign] – obrócić (gałkę), aby 
wybrać wtyczkę efektów – wcisnąć [Plug–in Assign], aby wyjść 
{Wskazówka: Wcisnąć (gałkę 5), aby wyjść przy dowolnym 
stanie)

Edycja wtyczki efektów (np. wtyczka 
efektów na kan. 1/slot wtyczki efektów 
2)

Wcisnąć [Sel] na kan. 1 – wcisnąć [Plug–in 16 ] – wcisnąć (gałkę 
2) – obrócić (gałkę), aby ustawić parametry – wcisnąć (gałkę 5), 
aby wyjść

Automatyzacja
Aktywacja funkcji odczytu 
automatyzacji na wybranym kanale 
(np. funkcja odczytu kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Read 7 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Aktywacja funkcji zapisu 
automatyzacji na wybranym kanale 
(np. funkcja zapisu kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Write 8 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Aktywacja funkcji obsługi dotykowej 
automatyzacji na wybranym kanale 
(np. funkcja obsługi dotykowej kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Touch 9 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Aktywacja funkcji zaczepienia 
automatyzacji na wybranym kanale 
(np. funkcja zaczepienia kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Write 10 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Aktywacja funkcji przycinania 
automatyzacji na wybranym kanale 
(np. funkcja przycinania kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Trim 11 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Wyłączyć automatyzację na 
wybranym kanale (np. funkcja 
zaczepienia kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Off 10 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Zawieszenie automatyzacji na 
wybranym kanale (np. funkcja 
zawieszenia kan. 1)

Wcisnąć i przytrzymać [Off 10 ] – wcisnąć (gałkę kanału 1)

Pasek kanału
Aktywacja funkcji nagrywania kanału Wcisnąć [Channel Rec] wybranego kanału
Aktywacja funkcji trybu Solo kanału Wcisnąć [Channel Solo] wybranego kanału
Aktywacja funkcji wyciszenia kanału Wcisnąć [Channel Mute] wybranego kanału

Wybór kanału Wcisnąć [Channel Sel] lub dotknąć (nakładki suwaka kanału)

Przyciski sterujące

Panorama kanału (ścieżka Mono)
Wcisnąć [Pan 15 ], przycisk się zaświeci – obrócić odpowiednią 
(gałkę 1–8) kanału

Panorama kanału (ścieżka Stereo) Wcisnąć [Pan 15 ] dwa razy, zacznie migać – obrócić 
odpowiednią (gałkę 1–8) kanału

Przyciski okien
Otwarcie lub zamknięcie okna edycji, 
czyli Edit Wcisnąć [Edit 26 ] 

Przypisanie wysyłki E (np. wysyłka E 
na kanał 5)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send E 25 ] – obrócić (gałkę 
kanału 5)

Regulacja poziomu wysyłki (np. 
poziom wysyłki A na kan. 1)

Wcisnąć [Assign 13 ] – wcisnąć [Send A 21 ] – obrócić (gałkę 
kanału 1), aby wyregulować poziom

Przypisanie wtyczki efektów 

Dodawanie wtyczki efektów do slotów 
1–4 ścieżki (np. xx do kan.1/slotu 1 
wtyczki efektów)

Wcisnąć [Sel] na kan.1 – wcisnąć [Plug–in 16 ] – wcisnąć 
(gałkę 1–4), aby wybrać slot 1–4 – wcisnąć [Plug–in Assign] – 
obrócić (gałkę), aby wybrać wtyczkę efektów – wcisnąć [Plug–
in Assign], aby wyjść {Wskazówka: Wcisnąć (gałkę 5), aby 
wyjść przy dowolnym stanie)



110

Otwarcie lub zamknięcie okna 
miksowania, czyli Mix Wcisnąć [Mix 20 ] 

Modyfikatory
Rozszerzenie granic zaznaczenia do 
edycji (tryb przybliżania/oddalania 
wyłączony)

Wcisnąć [Shift 2 ] – wcisnąć [<< 41 ] lub [>> 43 ]

Rozszerzenie zaznaczenia o 
poprzednią lub następną ścieżkę Wcisnąć [Shift 2 ] – wcisnąć [ 40 ] lub [ 44 ]

Wyśrodkowanie lewej lub prawej 
strony zaznaczenia kształtu fali na 
ekranie w oknie edycji, czyli Edit

Wcisnąć [Option 4 ] – wcisnąć [<< 41 ] lub [>> 43 ]

Usunięcie zaznaczenia z najwyższej 
lub najniższej ścieżki Wcisnąć [Option 4 ] – wcisnąć [ 40 ] lub [ 44 ]

Odłączenie suwaka od dowolnej 
grupy miksowania. Zwolnić przycisk, 
a wówczas suwak ponownie będzie 
postępował zgodnie z zachowaniem 
grupy. Służy do przesunięcia poziomu 
suwaka w ramach grupy

Wcisnąć [Ctrl 3 ]

Przesunięcie najbardziej wysuniętego 
do przodu okna w lewo lub w prawo Wcisnąć [Cmd 1 ] – wcisnąć [<< 41 ] lub [>> 43 ]

Przesunięcie najbardziej wysuniętego 
do przodu okna w górę lub w dół Wcisnąć [Cmd 1 ] – wcisnąć [ 40 ] lub [ 44 ]

Narzędzia 
Zapisanie projektu Wcisnąć [Save 33 ] dwa razy
Cofnięcie ostatniej operacji edycji Wcisnąć [Undo 34 ]
Przerwanie procesu lub wyjście z 
procesu Wcisnąć [Esc 14 ]

Określenie lokalizacji pamięci lub 
znacznika podczas odtwarzania, lub 
nagrywania

Wcisnąć [Enter 35 ]

Przyciski transportu
Ustawienie punktu „Wejścia” 
zaznaczenia do edycji na aktualną 
pozycję lokalizatora

Wcisnąć [IN 27 ]

Ustawienie punktu „Wyjścia” 
zaznaczenia do edycji na aktualną 
pozycję lokalizatora

Wcisnąć [Out 28 ]

Aktywacja funkcji przewijania do tyłu Wcisnąć [Rewind 30 ]
Aktywacja funkcji pętli Wcisnąć [Loop 31 ]
Aktywacja funkcji przewijania do 
przodu Wcisnąć [Fastforward 32 ]

Aktywacja funkcji nagrywania Wcisnąć [Rec 36 ]
Aktywacja funkcji odtwarzania Wcisnąć [Play 37 ]
Aktywacja funkcji zatrzymania Wcisnąć [Stop 38 ]
Pokrętło regulacji i przycisk Scrub
Przełączanie funkcji pokrętła regulacji 
z szybkiego przesuwu (scrubbing) na 
przewijanie (shuttle) 

Wcisnąć [Scrub 39 ] (sekwencja przełączania: Scrub – Shuttle 
– Wył.)

Szybki przesuw (scrubbing) lub 
przewijanie (shuttle) do przodu

Obrócić (pokrętło regulacji) zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara

Szybki przesuw (scrubbing) lub 
przewijanie (shuttle) do tyłu

Obrócić (pokrętło regulacji) przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara

Przycisk Zoom i przycisk nawigacji
Tryb nawigacji (przycisk Zoom/42 jest 
wyłączony)
Strzałka nawigacji Obrócić (pokrętło regulacji)
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Ustawienie kursora przy prawej 
krawędzi aktualnego zaznaczenia Wcisnąć dwa razy [>> 43 ]

Przesunięcie zaznaczenia na 
poprzednią ścieżkę Wcisnąć [ 40 ]

Przesunięcie zaznaczenia na kolejną 
ścieżkę Wcisnąć [ 44 ]

Ableton Live 10

Sterownik Funkcja
Pasek kanału
Enkoder 1 – 8 (obrót) Panorama kanałów 1–8
Enkoder 1 – 8 (wprowadzanie) Używać tylko w połączeniu z niektórymi funkcjami
Suwak 1–8 Regulacja głośności odpowiedniego kanału
Suwak M Regulacja głośności kanału głównego
Przycisk „(Explorer)” 1–8 Odpowiedni wybór ścieżki

Przycisk „M” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji wyciszenia „Mute” odpowiedniej 
ścieżki

Przycisk „S” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji „Solo” odpowiedniej ścieżki

Przycisk „(kropka)” 1–8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji nagrywania „Record” 
odpowiedniej ścieżki

Elementy sterujące suwaków
Przycisk blokady „Lock” Blokada wszystkich suwaków
Przycisk „Flip” Zamiana sterowania suwaków i gałek enkodera obrotowego

Przycisk ścieżki „Track <” Przełączenie jednego kanału w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk ścieżki „Track >” Przełączenie jednego kanału w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Przycisk „Bank <” Przełączenie ośmiu kanałów w górę dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Tabela funkcji trybu sterownika Mackie Control (Ableton Live – nakładka 
PCW)

Przesunięcie kursora edycji do 
poprzedniej granicy obszaru lub 
punktu synchronizacji

Wcisnąć [<< 41 ]

Przesunięcie kursora edycji do 
następnej granicy obszaru lub punktu 
synchronizacji

Wcisnąć [<< 43 ]

Elementy sterujące znacznikami 
wejścia i znacznikami wyjścia Wcisnąć [ 40 ] i [ 44 ] lub [IN 27 ] i [Out 28 ]

Tryb przybliżania/oddalania (wcisnąć 
raz przycisk Zoom/42, aby wejść: 
zaświeci się)
Zmniejszenie przybliżenia poziomego Wcisnąć [<< 41 ]
Zwiększenie przybliżenia pionowego Wcisnąć [<< 43 ]
Zmniejszenie przybliżenia pionowego Wcisnąć [ 40 ]
Zwiększenie przybliżenia pionowego Wcisnąć [ 44 ]
Tryb zaznaczenia (wcisnąć dwukrotnie 
przycisk Zoom/42, aby wejść: miga)
Regulacja punktu „Wejścia” dla 
zaznaczenia Wcisnąć i przytrzymać [<< 41 ] – obrócić (pokrętło regulacji)

Regulacja punktu „Wyjścia” dla 
zaznaczenia Wcisnąć i przytrzymać [>> 43 ] – obrócić (pokrętło regulacji)

Ustawienie kursora przy lewej 
krawędzi aktualnego zaznaczenia Wcisnąć dwa razy [<< 41 ]
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Przycisk „Bank >” Przełączenie ośmiu kanałów w dół dla wszystkich suwaków 
oprócz suwaka głównego

Transport
Przycisk pętli „(Loop)” Aktywacja funkcji pętli
Przycisk „<<” Aktywacja funkcji przewijania do tyłu
Przycisk „>>” Aktywacja funkcji przewijania do przodu
Przycisk „(Stop)” Aktywacja funkcji zatrzymania
Przycisk „(Play)” Aktywacja funkcji odtwarzania
Przycisk „(Rec)” Aktywacja funkcji nagrywania
Elementy sterujące / funkcje

Przycisk „View Selector” Wcisnąć, aby przełączyć widok między opcją „Session View” a 
„Arrangement View”

Przycisk „Track/Clip view” Wcisnąć, aby przełączyć widok między opcją „Track View” a „Clip 
View”

Przycisk „Show/Hide browser” Wcisnąć, aby pokazać lub ukryć lewą sekcję przeglądarki 

Przycisk „Show/Clip detail” Wcisnąć, aby rozszerzyć obszar widoku klipów poprzez ukrycie 
sekcji efektów

Elementy sterujące znaczników
Przycisk „Prev.” Przeskok do poprzedniej pozycji znacznika z aktualnej pozycji
Przycisk „Add” Dodanie pozycji znacznika w aktualnej pozycji
Przycisk „Next” Przeskok do następnej pozycji znacznika z aktualnej pozycji
Przypisanie

Przycisk „I/O”
Nacisnąć, aby aktywować funkcję „We/Wy”, używać w połączeniu 
z gałkami kanałów, aby dostosować miejsce przeznaczenia audio 
dla ustawienia „Audio To” 

Przycisk „Pan”
Nacisnąć, aby aktywować funkcję „Panoramy”, używać w 
połączeniu z gałkami kanałów, aby wyregulować wartość 
panoramy każdego kanału

Przycisk „Send” Nacisnąć, aby aktywować funkcję „Wysyłki” i obrócić odpowiednią 
gałkę kanału w celu ustawienia wartości „Wysyłki A” i „Wysyłki B”

Przycisk „Instrument Rack”
Wpływa tylko na „Ścieżkę instrumentów”. Nacisnąć przycisk 
Instructment Rack, a następnie gałkę pierwszego kanału, aby 
przejść do ustawień regulacyjnych. Obrócić gałki kanałów 1–8, 
aby wyregulować wartości Marco1–8

Przycisk „Return Track” Aktywacja do sterowania ścieżkami powrotnymi
Nawigacja

Pokrętło regulacji (obrót)
„Widok Session View: przewijanie klipów w górę i w dół 
Widok Arrangement View: przewijanie linii odtwarzania do przodu 
i do tyłu”

Przyciski „Zoom” + „L/R”
„Widok Session View: Przycisku przybliżania/oddalania nie dało 
się aktywować 
Widok Arrangement View: przybliżanie/oddalanie ścieżki w 
poziomie”

Przyciski „Zoom” + „Up/Down”
„Widok Session View: Przycisku przybliżania/oddalania nie dało 
się aktywować
Widok Arrangement View: przybliżanie/oddalanie ścieżki w 
poziomie”
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