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Ovládací zařízení MIDI/audio s motorizovaným faderem 
pro tvorbu hudby



Important Safety Instructions

1. Read this manual thoroughly before using this unit. 

2. Keep this manual for future reference. 

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

4. Follow all instructions included in this manual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Úvod .........................................................................................................4

Obsah balení ............................................................................................4

Zaregistrujte svůj produkt ICON ProAudio na svůj osobní účet ...............5

Vlastnosti ..................................................................................................6

Rozložení horního panelu.........................................................................8

Rozložení zadního panelu  ..................................................................... 11

Začínáme................................................................................................12

Připojení kontroléru PlatformNano .........................................................12

Cubase ...................................................................................................13

Nuendo ...................................................................................................14

Logic Pro ................................................................................................15

Samplitude..............................................................................................16

Bitwig ......................................................................................................18

Reason ...................................................................................................19

Reaper ....................................................................................................20

Studio One..............................................................................................21

Ableton Live ............................................................................................22

Pro Tools .................................................................................................23

Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní uživatelské stránky na 

www.iconproaudio.com...........................................................................25

Instalace softwaru iMap™ v systémech Windows..................................26

Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI), nebo definování 

vlastních funkcí MIDI pomocí softwaru iMap™ ......................................28

Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI) pomocí softwaru iMap™ ..29

Přiřazení zpráv MIDI v softwaru iMap™ pomocí režimu User Defined ..31

Nastavení ovládacích prvků v režimu „User Defined Mode“ ..................33

Další funkce softwaru iMap™ .................................................................35

Upgrade firmwaru  ..................................................................................36

Obnovení výchozího nastavení výrobce.................................................40

Technické údaje ......................................................................................41

Servis......................................................................................................42

Adresář



4

Úvod

Obsah balení

Děkujeme vám za zakoupení ovládacího zařízení PlatformNano Midi/audio 
společnosti ICON. Upřímně věříme, že tento výrobek vám bude sloužit mnoho let k 
vaší spokojenosti. Bude-li vám však cokoli k naprosté spokojenosti chybět, budeme 
se snažit věci napravit.

Na těchto stránkách naleznete podrobný popis funkcí zařízení PlatformNano, 
představení předního a zadního panelu, pokyny krok za krokem k nastavení a 
používání a také kompletní technické údaje. 

Přiložen je také záruční list. Vyplňte jej a odešlete, abyste měli k dispozici 
technickou podporu online na adrese: www.iconproaudio.com. Budeme vám pak 
také v budoucnu moci zasílat aktualizované informace o tomto výrobku a dalších 
výrobcích ICON Pro Audio. Důrazně vám doporučujeme si, podobně jako u většiny 
elektronických zařízení, ponechat původní balení.

V nepravděpodobném případě, že by bylo nutné odeslat výrobek na servis, je třeba 
původní balení (nebo jiné, přiměřeně ekvivalentní).

Poskytnete-li zařízení PlatformNano řádnou péči a adekvátní cirkulaci vzduchu, bude 
vám bez jakýchkoli potíží sloužit po mnoho let. Doporučujeme, abyste si pro budoucí 
potřebu zaznamenali do níže uvedeného pole sériové číslo.

 ● 1× kontrolér PlatformNano USB-MIDI 
 ● 1× stručná příručka 
 ● 1 x USB 3.0 kabel
 ● Překrytí PVC pro různé aplikace DAW
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Zaregistrujte svůj produkt ICON ProAudio na 
svůj osobní účet

1. Zkontrolujte sériové číslo zařízení
 � Přejděte na adresu http: // iconproaudio.com/registration nebo naskenujte níže 

uvedený QR kód
 �  

 � Zadejte sériové číslo zařízení a další informace na obrazovce. Klikněte na 
„Odeslat“.

 �
 � Zobrazí se zpráva s informacemi o vašem zařízení, jako je název modelu a jeho 

sériové číslo - Klikněte na „Zaregistrovat toto zařízení na můj účet“ nebo pokud 
se zobrazí jakákoli jiná zpráva, kontaktujte náš poprodejní servisní tým

 �

2. Přihlaste se na stránku svého osobního účtu pro stávajícího 
uživatele nebo se zaregistrujte pro nového uživatele

 � Stávající uživatel:  Přihlaste se prosím na svou osobní uživatelskou 
 �     stránku zadáním svého uživatelského jména a hesla.
 �
 � Nový uživatel:  Klikněte na „Zaregistrovat se“ a vyplňte všechny 
 �     informace.
 �

3. Stáhněte si všechny užitečné materiály
 � Na stránce se zobrazí všechna zaregistrovaná zařízení ve vašem účtu. Každý 

produkt bude uveden spolu se všemi dostupnými soubory, jako jsou ovladače, 
firmware, uživatelská příručka v různých jazycích a dodávaný software atd. 
Ke stažení. Než zahájíte instalaci zařízení, nezapomeňte si stáhnout potřebné 
soubory, například ovladač.
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Vlastnosti

 ● 1 motorizovaný fader citlivý na dotek s 10bitovým rozlišením
 ● Mimořádně kompaktní, odolné a univerzální zařízení
 ● Podsvícený displej LCD k zobrazení názvu kanálu, hodnot ovládání atd.
 ● 1 + 4 knoflíky kodéru s duální funkcí (otáčení a Enter)
 ● 11 segmentů LED kolem kodérů indikujících polohu otočení hlavního otočného 

knoflíku
 ● Displej LED se 12 segmenty zobrazující čas a polohu projektu ve formátu taktové 

synchronizace SMPTE nebo MIDI (takty:doby:impulzy)
 ● Kolečko jog/shuttle pro rychlé vyhledávání, scrub a ovládání
 ● 8 barevně kódovaných funkčních tlačítek LED propojených s 5 různými barevnými 

vrstvami pro přepínání celé řady funkcí ovládání
 ● Osvětlená tlačítka pro ovládání kanálů, včetně tlačítek Mute, Solo a Record
 ● 6 osvětlených tlačítek pohybu, včetně tlačítka Play, Stop, Rec, Rewind, Fast 

Forward a Loop
 ● Osvětlená tlačítka „Zoom“ se 2 směrovými tlačítky (doleva/doprava a nahoru/dolů) 

používaná v kombinaci s kolečkem jog
 ● 2 osvětlená tlačítka „Track“ ke snadnému výběru jednotlivých kanálů
 ● 2 osvětlená tlačítka „Bank“ pro posun 8 kanálů současně
 ● Podpora protokolů Universal Mackie Control a HUI pro bezproblémovou integraci s 

kompatibilními produkčními hudebními softwary
 ● Součástí dodávky jsou překrytí pro nejoblíbenější aplikace DAW – Cubase/Nuendo, 

Logic Pro X, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, 
Reason, ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live a User Define Mode

 ● Součástí dodávky software iMap™ ke snadnému mapování funkcí MIDI
 ● Vysokorychlostní konektor USB 3.0
 ● Upgrade firmwaru prostřednictvím konektoru USB a softwaru iMap™
 ● Bezdrátové připojení BlueTooth a nabíjecí baterie s modulem PN-M1 (volitelný)
 ● 1/4“ vstupy User A a User B pro připojení přepínacích nožních pedálů
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 ● K dispozici konektor displeje LCD Platform D3 (volitelný)
 ● Funkce Class Compliant se systémy Mac OS X, Windows 10, Windows 8 (32- 

i 64bitovou verzí), Windows 7 (32- i 64bitovou verzí), Vista (32bitovou verzí), 
Windows XP

 ● Prvotřídní kvalita konstrukce a robustní kovový kryt s portem pro kensingtonský 
zámek
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Rozložení horního panelu
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1

4b

1. Podsvícený displej LCD
 � Na podsvíceném displeji LCD se zobrazují hodnoty parametrů v průběhu 

nastavování a také informace o výběru kanálů, provozních režimech a další 
údaje.

2. Kanálové/hlavní fadery
 � Motorizovaný fader citlivý na dotek lze používat k nastavení parametrů různých 

kanálů. Mezi kanály přepnete stisknutím dvou posunovacích tlačítek faderů. 
Fader bude ovládat parametr hlavního kanálu také stisknutím tlačítka „Master“.

 �
 � Motorizovaný fader 100 mm se obecně používá k ovládání hlasitosti stopy 

aplikace DAW. V závislosti na vaší aplikaci DAW lze tlačítko „Flip“ použít k 
přepnutí funkce tohoto faderu a změnit jej na jiné nastavení. Fader je citlivý 
na dotyk a při dotyku umožní přepsání automatizace. Vzhledem k tomu, že 
je motorizovaný, se také automaticky přesune, aby odrážel aktuální úroveň 
vybraných kanálů v aplikaci DAW. Všechny úpravy parametrů provedené těmito 
fadery se zobrazí přímo nad nimi na displeji LCD.

3. Kodéry s duální funkcí
 � Kodér se dvěma funkcemi slouží jako tlačítko ke stisknutí a otočný knoflík.
 � Je-li tlačítko kodéru stisknuto, lze jej použít ke změně provozních režimů. 

Otáčíte-li kodérem, lze jej v závislosti na přiřazené funkci použít k úpravě 
panoramatu kanálu, úrovně odesílání nebo parametrů plug-in.

 �

Poznámka: Vzhledem k rozdílům mezi digitálními pracovními audiostanicemi (DAW) 
mohou v jednotlivých aplikacích DAW fungovat jednotlivé funkce mírně odlišně. 
Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příručce k aplikaci DAW. Překryjte 
dodanou šablonu s popisky podle své skutečné aplikace DAW. Následující popis 
je založen na funkcích, které jsou k dispozici v softwaru Apple Logic. Funkce vaší 
aplikace se mohou mírně lišit.
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 � 5a) Kolečko jog  - Kolečko jog se používá k různým účelům specifickým pro 
konkrétní aplikaci DAW, včetně funkcí shuttle a scrubbing.

 �
 � 5b) Část tlačítek k ovládání zoomu 
 � Tlačítko Zoom NAHORU/DOLŮ – Tlačítko Zoom NAHORU/DOLŮ se používá 

k přechodu nahoru nebo dolů v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) aplikace 
DAW. 

 �
 � Tlačítko Zoom DOLEVA/DOPRAVA - Tlačítko Zoom DOLEVA/DOPRAVA se 

používá k přechodu doleva nebo doprava v grafickém uživatelském rozhraní 
(GUI) aplikace DAW. 

 � 5. Část kolečka Jog

 � � 4b) Část tlačítek k ovládání motorizovaného faderu

 � Tlačítko fader < - Slouží k posunu faderu o jeden kanál doleva. 

 � Tlačítko fader > - Slouží k posunu faderu o jeden kanál doprava.

 � Tlačítko BANK UP – Slouží k posunu o osm kanálů nahoru pro všechny 
fadery (kromě hlavního kanálu).

 � Tlačítko BANK DOWN – Slouží k posunu o osm kanálů dolů pro všechny 
fadery (kromě hlavního kanálu).

4. Ovládací tlačítka
 � 4a) Část tlačítek k ovládání nahrávání kanálu
 �  Tlačítko REC - Slouží k aktivaci a deaktivaci stavu nahrávání přiřazeného 

kanálu. Je-li kanál aktivován, rozsvítí se spínač červeně. 
 � �  Tlačítko SOLO - Slouží k zapnutí a vypnutí stavu sólo přiřazeného kanálu. Je-

li zapnutý stav kanálu sólo a ostatní kanály jsou ztlumeny, rozsvítí se spínač 
zeleně. 

 � � Tlačítko MUTE - Slouží k aktivaci a deaktivaci stavu ztlumení přiřazeného 
kanálu. Je-li kanál ztlumen, rozsvítí se spínač modře. 

 �
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 � 6. Část tlačítek k ovládání pohybu

 � TLAČÍTKO PLAY – Slouží k aktivaci funkce přehrávání aplikace DAW. 

 � TLAČÍTKO STOP – Slouží k aktivaci funkce zastavení aplikace DAW. 

 � TLAČÍTKO REC – Slouží k aktivaci funkce nahrávání aplikace DAW.

 � TLAČÍTKO REWIND – Slouží k aktivaci funkce převinutí zpět aplikace DAW. 

 � TLAČÍTKO FAST FORWARD – Slouží k aktivaci funkce převinutí vpřed                                 
aplikace DAW. 

 � TLAČÍTKO LOOP – Slouží k aktivaci funkce smyčky aplikace DAW.

7. Část tlačítek k přiřazení 
(Poznámka: Funkce těchto tlačítek je různá pro různé aplikace DAW. K zajištění 
správné funkce použijte pro svou digitální pracovní audiostanici správné překrytí. 
Níže uvedené funkce se vztahují k aplikaci Apple Logic Pro.)
 � Tlačítko TRACK - Slouží k aktivaci parametrů stopy softwaru 
 � Tlačítka PAN/SURROUND/EQ/Send/Plug-in/Instrument - Tato tlačítka se 

používají k aktivaci funkce odpovídajícího efektu aplikace DAW. Obvykle se 
používají ve spojení s otočnými knoflíky kodéru. Stiskněte tlačítko, jeho světlo 
se rozsvítí. Poté otáčením otočného knoflíku kodéru nastavte hodnotu, která se 
zobrazí na displeji LCD.

8. Tlačítka barevně kódovaných funkcí LED
 � Tato část 8 tlačítek ovládání je barevně kódována pro různé funkce v 

jednotlivých vrstvách. Mezi vrstvami přepnete pomocí 5 kulatých tlačítek 
umístěných výše. Barvy tlačítek jsou červená, zelená, modrá, fialová a žlutá. 
Stisknutím jakéhokoli z kulatých tlačítek přepnete mezi vrstvami funkcí. K 
zobrazení funkce jednotlivých tlačítek pro jednotlivé barevné vrstvy použijte 
správné překrytí PVC, které odpovídá vaší aktuální aplikaci DAW.  Více 
informací o uvedených termínech a funkcích naleznete ve své příručce k 
aplikaci DAW.
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Rozložení zadního panelu 

 �

1. Port USB 3.0t 
 � Slouží jako port MIDI pro propojení počítače a kompatibilního softwaru. Zajišťuje 

také napájení zařízení PlatformNano.
 �

2. 1/4“ vstupy User A / User B
 � Tyto ¼palcové vstupy slouží k připojení nožních pedálů k aktivaci vybraných 

funkcí aplikace DAW. Chcete-li nastavit jejich parametry, vyberte v režimu 
protokolu Mackie Control parametry USER A a USER B.

3. Port USB (mini)
 � your computer’s USB port is not able to provide sufficient power to drive PlNení-

li port USB počítače schopen poskytovat dostatečné napájení k provozu zařízení 
PlatformNano, lze k zajištění dodatečného napájení zařízení připojit externí 
napájecí adaptér (12 V stejnosm.), jako je nabíječka mobilního telefonu.

4. Konektor modulu Platform D3 LCD
 � K tomuto konektoru lze pomocí dodaného kabelu připojit volitelný modul 

Platform D3 LCD.

1

1 2 43
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(1)
MCP

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

Logic Pro

(1)
MCP

(2)
LogicPro

ProTools
(3)
HUI

User self mapping with iMap
(4)

User-Def

     Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo 
     počítači Mac pomocí portu USB.
 � Vyberte port USB osobního počítače nebo počítače Mac a vložte do něj široký 

(plochý) konec kabelu USB. Druhý konec kabelu připojte k zařízení PlatformNano. 
V osobním počítači nebo počítači Mac by mělo dojít k detekci nového hardwaru a 
zobrazí se upozornění, že hardware je připraven k použití. 

 �
 �  Vyberte v zařízení PlatformNano aplikaci DAW. 
 � Stisknutím tlačítek <</>> procházejte seznam režimů DAW a poté proveďte výběr 

stisknutím tlačítka „DAW Mode“.
 � Tipy: V zařízení PlatformNano dojde k zapamatování posledního vybraného režimu 

DAW. Jakmile zařízení zapnete, do několika sekund přejde zařízení do tohoto 
režimu. (Znamená to, že není nutné režim DAW vybírat, pokud chcete používat 
poslední režim DAW.) 

 �
 � Nastavte aplikaci DAW.
 � Pomocí možnosti „MIDI Setup“ nebo „MIDI Devices“ aktivujte ve své aplikaci DAW nebo 

softwaru MIDI kontrolér ICON PlatformNano. 
 � Například  : MCP for Nuendo/Cubase, Digital Performer, FL Studio, SamplitudePro, Reaper, 

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

 � Například : HUI for Pro Tools.
 � Například : Logic Pro for Logic Pro.
 � (Poznámka: Funkce se mezi aplikacemi navzájem mírně liší, informace o nastavení 

proto najdete v uživatelské příručce k vašemu softwaru.)
 �

Začínáme
Připojení kontroléru PlatformNano

1

2

3
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Cubase

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Nuendo
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Logic Pro

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

10

11

12

13

14

15

1

2 3

4

5

6

7

8

9



16

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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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
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 9

10

11
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Samplitude
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Samplitude

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

Microsoft GS Wavetable Synth
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Bitwig

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.0

iCON Platform Nano V1.0
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ReasonReason
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iCON 

iCON Platform Nano V1.00

Platform Nano V1.00

Platform Nano V1.00iCON 

1



20

Reaper
1

2

4

3

Reaper

Mackie Control  Universal

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Studio One
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4

1

2

Studio One

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00

7

8

9

6
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Ableton Live
1

2

3 4 5

Platform Nano  Mackie Control Platform Nano  

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

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

Output: Microsoft GS Wavetable Synth

Automap Propellerhead

Automap MIDI
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Pro Tools

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

7

8

4 5
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14

Pro Tools

Microsoft GS Wavetable Synth
 Microsoft MIDI Mapper

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead

13 iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform 

iCON Platform iCON Platform 

iCON Platform Nano V1.00

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

7

8

4 5
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13 iCON Platform Nano V1.00
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iCON Platform iCON Platform 

iCON Platform Nano V1.00

iCON Platform Nano V1.00
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Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní 
uživatelské stránky na www.iconproaudio.com

Po stažení souboru kliknutím na něj spustíte proces instalace.

1. Software iMapTM pro Mac OS X 
Při spouštění softwaru iMapTM do systému Mac OS X postupujte podle následujících 
pokynů

iMap PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

PlatformNano 
Firmware iMap.dmg

QconProG2/QconExG2 

 � Tip: Pomocí „přetažení“ ikony „PlatformNano“ do složky „Aplikace“ můžete 
vytvořit zástupce „iMap“ na ploše počítače 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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Instalace softwaru iMap™ v systémech Windows
Software iMap™ nainstalujete postupováním podle jednotlivých kroků níže 
uvedeného postupu.
1. Zapněte počítač.

2. Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní uživatelské stránky 
na www.iconproaudio.com

 � Po stažení souboru kliknutím na něj spustíte proces instalace

3. Zobrazí se průvodce nastavením.
 � Zobrazí se průvodce nastavením. Klikněte 

na tlačítko „Next“.

4.  Vyberte umístění instalace.
 � Vyberte upřednostňované umístění 

instalace pro software iMap™, nebo 
použijte výchozí umístění a klikněte na 
tlačítko „Next“.
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Instalace softwaru iMap™ v systémech Windows

8.  Instalace byla dokončena.
 � Kliknutím na tlačítko „Finish“ dokončete 

instalaci softwaru iMap™.

5. Vyberte zástupce.
 � Vyberte složku nabídky Start, ve které 

chcete vytvořit zástupce softwaru iMap™. 
Poté klikněte na tlačítko „Next“.

6. Vytvořte zástupce na pracovní 
ploše.

 � Pokud na pracovní plochu nechcete 
umístit ikonu zástupce softwaru iMap™, 
zrušte zaškrtnutí políčka. V opačném 
případě klikněte na tlačítko „Next“.

7. Spustí se instalace softwaru 
iMap™.

 � Nyní se spustí instalace softwaru iMap™. 
Počkejte na její dokončení. Poté klikněte na 
tlačítko „Finish“.
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Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI), 
nebo definování vlastních funkcí MIDI pomocí 
softwaru iMap™
 � K nastavení zařízení PlatformNano jsou podle vašich potřeb k dispozici dvě 

různé možnosti. V závislosti na aplikaci DAW je obecně mnohem snazší a 
rychlejší nastavit zařízení pomocí protokolu Mackie Control, Logic nebo HUI. 

 �

 � Nebo lze definovat jednotlivé ovládací prvky zařízení PlatformNano pomocí 
vlastních zpráv MIDI tak, jak je umožňuje funkce softwaru iMap v rozevírací 
nabídce. Toto nastavení však provádějte pouze v případě, že plně rozumíte 
struktuře MIDI aplikace DAW. V opačném případě je nastavení velmi složité. 
Opravdu DŮRAZNĚ doporučujeme použít režimy ovládání Mackie Control, Logic 
nebo HUI, protože jsou naprogramovány na základě nejběžnějších uživatelských 
předvoleb a nejpravděpodobněji budou odpovídat vašim potřebám. 

 �

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

pause
Break Lns Del

Home

Pgup

PgDN

End
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Tab

CapsLook

Shift

Ctrl Alt AltGr Ctrl

Backspace

[ ] |
Enter

Shift

intel

2

1

3

(1)
MCP

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

Logic Pro

(1)
MCP

(2)
LogicPro

ProTools
(3)
HUI

User self mapping with iMap
(4)

User-Def
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 � Nastavení režimu DAW začnete propojením zařízení PlatformNano a softwaru 
iMap. Postupujte podle níže uvedených kroků:

 �

1. Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo 
počítači Mac.

2. Spusťte software iMap a klikněte na tlačítko „Connect 
Device“. 

 � Poznámka: Pokud není zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo 
počítači Mac připojeno, zobrazí se zpráva „There are no MIDI input devices“. 
Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac 
pomocí dodaného kabelu USB. 

Panel softwaru iMap™ PlatformNano

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00

Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI) 
pomocí softwaru iMap™



30

3. Jako výstupní zařízení MIDI vyberte v zobrazené nabídce 
možnost „PlatformNano“. 

4. V rozevírací nabídce „Mode“ vyberte režim vhodný pro 
aplikaci DAW. 

 � Poznámka: V režimu DAW (Mackie Control/HUI) nelze pro žádný ovládací 
prvek zařízení PlatformNano měnit nastavení zpráv MIDI. 

 � Tip: K výběru režimu DAW lze místo softwaru iMap použít také hardware. 
Pokyny naleznete na straně xx. 

5. Po dokončení všech nastavení klikněte na tlačítko „Send 
Date“. 

6. Software iMap zavřete. 
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Přiřazení zpráv MIDI v softwaru iMap™ 
pomocí režimu User Defined

Panel softwaru iMap™ PlatformNano �
 � Nastavení režimu „User defined“ začnete postupováním podle níže 

uvedených kroků:

1. Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo 
počítači Mac. 

2. Spusťte software iMap a klikněte na tlačítko „Connect“. 

3. Jako výstupní zařízení MIDI vyberte v zobrazené nabídce 
možnost „PlatformNano“.

Platform-M/X/M+

PlatformNano V1.00
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4. V rozevírací nabídce „Control Mode“ vyberte možnost „User-
Defined Mode“. Nastavení jednotlivých ovládacích prvků v 
režimu „User-Defined Mode“ viz níže. 

5. Po dokončení všech nastavení klikněte na tlačítko „Send Date“.

6. Software iMap zavřete.
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Nastavení ovládacích prvků v režimu „User 
Defined Mode“
Panel softwaru iMap™ PlatformNano

2

1

 �
 � V zařízení PlatformNano jsou k dispozici ovládací prvky jako fadery, knoflíky, tlačítka 

a kolečko jog, pro které lze nastavit vlastní zprávy MIDI. V závislosti na ovládacím 
prvku lze pro protokol MCP nastavit různé typy zpráv včetně hodnot „Pitch“, „Note“, 
„CC“, „Channel“ a „Message“ a pro protokol HUI typy zpráv včetně hodnot „Value 1“, 
„Value 2“ a „Function“.
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K navázání komunikace mezi zařízením PlatformNano a aplikací DAW vyberte také 
správný protokol ovládání (MCP nebo HUI). Navrhované protokoly ovládání pro 
různé aplikace DAW naleznete v níže uvedené tabulce.

Control
Protoool

MCP

Logic
Pro

HUI

User
Define

DAW

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

Logic Pro

ProTools

User self mapping with iMap
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Další funkce softwaru iMap™

123

1. Tlačítko „Save file“
 � Kliknutím na toto tlačítko uložíte v zařízení PlatformNano aktuální nastavení. 

Jedná se o soubor „.imap“.

2. Tlačítko „Load file“
 � Kliknutím na toto tlačítko načtete do zařízení PlatformNano dříve uložený soubor 

nastavení „.imap“. 

3.  Tlačítko „Firmware Upgrade“
 � Kliknutím na toto tlačítko přejdete do okna upgradu firmwaru zařízení 

PlatformNano. Postup upgradu firmwaru naleznete na straně xx. 
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Upgrade firmwaru 
Panel softwaru iMap™ PlatformNano

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
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Platform M+ V1.01.BIN
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Varování: Proces načítání firmwaru MUSÍ být dokončen a načítání souboru nesmí 
být přerušeno. V opačném případě nemusí být možné firmware znovu 
přepsat. 
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Platform Nano V1.00

Krok 2:   � Klikněte na tlačítko „Update“. 

 � Připojte zařízení PlatformNano pomocí konektoru USB. Stisknutím tlačítka 
„MIDI Device“ v horní části vyberte v zobrazené rozevírací nabídce jako 
zařízení „MIDI In and Out“ připojené zařízení PlatformNano.

Krok 1: 

 � Poznámka:  Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazuje název připojeného zařízení 
„PlatformNano“, vyberte jako zařízení „MIDI In and Out“ možnost „USB Audio“. 
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Krok 3: 

Krok 4: 

 � Stisknutím tlačítka „MIDI Device“ v horní části vyberte v zobrazené 
rozevírací nabídce jako zařízení „MIDI In and Out“ zařízení PlatformNano.

 � Klikněte na tlačítko „Open File“ a vyhledejte nový soubor firmwaru.

PlatformNano V1.00
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 � Kliknutím na tlačítko „Download“ firmware stáhněte a proveďte upgrade.Krok 5: 
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Obnovení výchozího nastavení výrobce
Chcete-li obnovit nastavení PlatformNano pro tovární nastavení, jednoduše 
spusťte iMap a do zařízení importujte původní nastavení (tj. bez provedení změn) 
následujícím postupem.

1. Připojte PlatformNano s poskytnutého USB kabelem a spusťte software iMap 

2. Klepněte na tlačítko "Connect" a vyberte "PlatformNano" jako vstup MIDI a
výstupní zařízení. 
 Poznámka: Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí příkaz PlatformNano, vyberte 
možnost USB zvuk jako vstupně-O zařízení MIDI.

3. Klepnutím na tlačítko Odeslat data odešlete nastavení do formuláře PlatformNano. 

4. Klepnutím na tlačítko Odeslat data nahrajte nastavení do iMap Platformnano 
cztratím a potom znovu zapněte funkci PlatformNano &.



41

Technické údaje
Konektor:   USB 3.0 (standardní typ)
Napájení:                                         5V DC

Spotřeba proudu:                                                  0. 9 A nebo méně

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

Rozměry:  21,5 (D) × 19,5 (Š) × 5,5 (V) cm

  8 15/32”(D) x 7 11/16”(Š) x 2
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Servis
Pokud je pro zařízení PlatformNano vyžadován servis, postupujte podle těchto 

pokynů. 
Podívejte se na naše online centrum nápovědy http://support. iconproaudio.com/
hc/en-us, kde naleznete informace, znalosti a soubory ke stažení, jako jsou:

1. Časté dotazy
2. Ke stažení 
3. Více informací
4. Fórum

Řešení lze velmi často nalézt na těchto stránkách. Pokud jste řešení přesto 
nenalezli, vytvořte v našem online centru nápovědy na níže uvedeném odkazu lístek 
podpory. Ihned, jakmile to bude možné, vám náš tým technické podpory pomůže.
Přejděte na web http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, poté se přihlaste a 
odešlete lístek.

Jakmile odešlete lístek s požadavkem, náš tým podpory vám problém se zařízením 
ICON Pro Audio pomůže vyřešit ihned, jakmile to bude možné.   

Chcete-li odeslat na servis vadné zařízení: 

1. Zkontrolujte, zda problém nesouvisí s chybou ovládání nebo s externími 
zařízeními systému.  

2. Uschovejte tuto uživatelskou příručku. K opravě zařízení není třeba.  

3. Zabalte zařízení do původního balení včetně záručního listu a krabice. To 
je velmi důležité. Pokud již původní balení nemáte, zabalte zařízení řádně. 
Společnost ICON není zodpovědná za žádné poškození, ke kterému dojde v 
důsledku použití jiného balení než původního balení výrobce.

4. Odešlete balení do technického centra podpory společnosti ICON nebo místního 
autorizovaného střediska pro vrácení. Naše servisní střediska a servisní místa 
distributorů naleznete na níže uvedeném odkazu: 

 �
 � Nacházíte-li se v Hongkongu, 

odešlete výrobek na adresu:
 � KANCELÁŘ PRO ASII:
 � Unit F, 15/F. , Fu Cheung Centre, 
 � No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, 

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

 � Nacházíte-li se v Severní Americe, 
 � odešlete výrobek na adresu:
 � ICON Service Centre
 � 611 Potomac PL Ste 102
 � Smyrna, 37167-5655 Tennessee. 
 � United States
 � Tel. : +1 615 540 989
 �  
 � Nacházíte-li se v Evropě, odešlete 
 � výrobek na adresu:
 �  ICON Europe GmbH
 �  Am Spitzberg 3
 �  15834 Rangsdorf
 �  Germany
 �  Telephone: +49-(0)33708-933-0
 �  Fax: +49-(0)33708-933-189
 �  E-Mail: info@sound-service. eu

5. Další aktuální informace naleznete na naší webové stránce:
 � www. iconproaudio. com
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www.twitter.com/iconproaudio www.youtube.com/iconproaudiowww.instagram.com/iconproaudio www.facebook.com/iconproaudio

Twitter Instagram Facebook Youtube

Website

iconproaudio.com/dashboard/

DashboardSupport

support.iconproaudio.comwww.iconproaudio.com

中国地区用户

微信号iCON-PRO

微信公众号

4006311312.114.qq.com

官方售后QQ

抖音iCON艾肯

抖音号

B站iCONProAudio

哔哩哔哩

天猫店iconproaudio旗舰店

天猫官方旗舰店
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