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Моля Прочети:

Благодарим ви, че изтеглихте това ръководство за потребителя за вашия FLkey.

Използвахме машинен превод, за да сме сигурни, че разполагаме с ръководство за потребителя на вашия език.
Извиняваме се за евентуални грешки.

Ако предпочитате да видите английска версия на това ръководство за потребителя, за да използвате свой
собствен инструмент за превод, можете да го намерите на нашата страница за изтегляне

downloads.novationmusic.com
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Въведение
FLkey е гамата от MIDI клавиатури на Novation за правене на музика във FL Studio. Комбинирайки практически контрол на найважните функции на FL Studio с най-добрите ни ключове до момента, FLkey предоставя продукцията във вашите ръце и ви свързва с
вашата музика.

В това ръководство за потребителя ще намерите цялата информация, която ви е необходима, за да започнете с новия си FLkey 37. Ще ви
предоставим ръководства как да настроите устройството си с FL Studio, функции за скриптове в FL Studio и как да възползвайте се
максимално от самостоятелните функции на FLkey 37. Ще ви помогнем да започнете с вашия FLkey хардуер и да правите музика възможно
най-бързо и лесно.

Останете в хода и се фокусирайте върху музиката си с несравнима специална интеграция с FL Studio. MIDI клавиатурата в пълен
размер ви дава пълен практически контрол върху вашата музикална продукция.
Падовете на FLkey 37 се съпоставят със стъпковия секвенсер на FL Studio и създават бийтове бързо, а четирите режима на падове
придават на вашите ритми истинско човешко усещане. Играйте направо в Channel Rack или FPC и задействайте резени в Slicex и Fruity
Slicer или използвайте Note Repeat, за да правите перфектни удари всеки път.

FLkey 37 също така пренася контролите за миксер и канали на FL Studio извън екрана и във вашите ръце.
Смесвайте, създавайте и автоматизирайте с лекота, като използвате осемте саксии и основните транспортни бутони. Получи достъп
към вашия Score Log и отменете, повторете, квантувайте и задействайте Metronome за миг. Преглеждайте предварително зададени
настройки във вашите плъгини Image-Line, за да сменяте бързо инструменти и звуци, без да е необходима мишка.

Поддържайте креативността си с вдъхновяващи музикални инструменти като режим Scale, така че винаги да удряте правилната нота. Три
режима на акорди – фиксиран, мащабен и потребителски режим на акорд – ви позволяват да свирите редица акорди с един пръст,
отключвайки моментално големи хармонии и нови звуци.

FLkey MIDI клавиатурите също се предлагат с богат пакет от висококачествени инструменти и ефекти, както и членство в
Novation's Sound Collective. Хвърлете цялото това съдържание във вашите съществуващи проекти на FL Studio и правете музика,
както искате, където пожелаете.
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Основни функции

• Специална интеграция с FL Studio: Произвеждайте лесно музика с основни контроли от вас
върховете на пръстите.

• Контрол на миксера, стойката за канали и приставките: Регулирайте силата на звука и панорамата за перфектния микс, настройвайте
плъгините Image-Line и записвайте естествено звучащи събития с осемте въртящи се копчета на FLkey 37.
• Степ секвенсер: Поемете контрола върху стъпковия секвенсер на FL Studio и програмирайте лесно барабани.
• Възможност за възпроизвеждане на Channel Rack: Играйте директно в Channel Rack от подовете на FLkey.
• Управление на инструмента: Задействайте FPC и Slicex с подложките за по-изразителни удари и
мелодии.

• Никога не удряйте грешна нота с Scale Mode
• Творчество с режими на акорди: фиксиран режим на акорд, режим на потребителски акорд и режим на мащабен акорд
ви позволяват да задавате персонализирани акорди, да свирите акорди от гами и да съхранявате прогресията на акордите за бързо изграждане
на песни и лесно изпълнение само с един пръст.
• 37 клавиша, чувствителни към скоростта и 16 чувствителни към скоростта RGB подложки.
• Преглеждане на предварително зададени настройки: Намерете любимите си предварително зададени настройки от плъгините Image-Line директно от FLkey 37.

• Персонализирани режими: Задайте персонализирани контроли на FLkey 37, за да персонализирате работния процес за производство на музика.

Съдържание на кутията

• FL клавиш 37
• USB кабел тип-A към B (1,5 метра)
• Инструкции за безопасност

5

Machine Translated by Google

Приготвяме се да започнем

Свързване на FLkey с компютър
FLkey се захранва от USB шина, включва се, когато го свържете към компютъра си с USB кабел.
Когато свържете FLkey към Mac, той може да покаже помощника за настройка на клавиатурата. Това е така, защото FLkey функционира и като
компютърна клавиатура, за да активира функцията за навигация. Можете да отхвърлите
Помощник за настройка на клавиатурата.

Включен USB кабел

Лесен старт
„Инструментът за лесно стартиране“ предоставя ръководство стъпка по стъпка за настройка на вашия FLkey. Този онлайн инструмент ви
води през процеса на регистрация на FLkey и достъпа до софтуерния пакет.
И на компютри с Windows, и на Mac, когато свържете FLkey към вашия компютър, той се появява като a
Устройство за масово съхранение, като USB устройство. Отворете устройството и щракнете двукратно върху „FLkey – Първи стъпки.html“.
Щракнете върху „Първи стъпки“, за да отворите инструмента за лесно стартиране във вашия уеб браузър.

След като отворите инструмента за лесно стартиране, моля, следвайте инструкциите и ръководството стъпка по стъпка
инсталирайте и използвайте вашия FLkey.

Като алтернатива, ако не искате да използвате инструмента Easy Start, моля, посетете нашия уебсайт, за да регистрирате своя
FLклавиш ръчно и достъп до пакета софтуер.

customer.novationmusic.com/register
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Актуализиране на вашия FLkey
Novation Components управлява актуализациите за вашия FLkey. За да потвърдите, че имате най-новия фърмуер и да актуализирате своя FLkey:

1. Отидете на компонентите.novationmusic.com
2. Щракнете върху FLkey 37.
3. Щракнете върху раздела Актуализации в горната част на страницата.
4. Следвайте инструкциите за вашия FLkey. Ако вашият FLkey трябва да актуализира компонентите, ще ви каже как
да го направя.

поддържа
За повече информация и поддръжка посетете Помощния център на Novation.
Support.novationmusic.com
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Преглед на хардуера
1

2345

6

78
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11 12 13 14

1 Pitch Wheel - Извива височината на нотата, която се свири.
2 Колело за модулиране - Можете да го нанесете, за да модулирате софтуерни/хардуерни параметри.
3 ... Бутон (Навигационен режим) - Натискането на бутона “...” поставя FL клавиша в режим на навигация за
разглеждане на проби и предварително зададени настройки. „Първи стъпки“ на страница 6

4 Бутон Scale - Включва и изключва режима на Scale на FLkey. “Режим на мащаба” на страница 33
5 Бутон Shift - Разрешава достъп до вторични функции Shift. Функциите за смяна са показани в текст на
преден панел.
6 LCD дисплей - Показва състоянието на устройството, стойностите на параметрите и ви позволява да навигирате през менютата.
7 Бутон за настройки - Отваря менюто с настройки на екрана. “Настройки” на страница 39
8 бутона за предварително зададени настройки

- Навигира през предварително зададени настройки на плъгин FL Studio.

9 Pots - Контролни параметри, предварително зададени съпоставяния за FL Native Generator Plugins, контрол на силата на звука на миксера/
панорамиране, обем/паниране на Channel Rack или задайте свои собствени параметри с персонализирани режими.
10 Миксер

Бутони – Придвижване наляво и надясно в секцията Миксер на FL Studio.

11 Quantise - Задейства функцията Quantise в FL Studio, за да прихване бележки към мрежата. „Квантизиране“ е включено
страница 29

12 Метроном – Включва и изключва метронома на FL Studio или щракване.
13 Отмяна - задейства функцията за отмяна на FL Studio.
14 Redo - Задейства функцията Redo на FL Studio.

Продължение на следващата страница...
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15 16 17

18

19

20

21

22

15 октави - + Бутони - Транспонира клавиатурата през десет октави (C-2 до C6). Натискане и на двете
бутони връща сумата на транспониране на 0. “Октавни бутони” на страница 34
16 Фиксиран бутон за акорд – Съхранява акорд, който можете да свирите навсякъде на клавиатурата. Докато държите
бутона, натиснете и отпуснете клавишите, които искате да бъдат част от „фиксирания“ акорд. „Фиксиран акорд“ е включен
страница 35

17 Страница

Бутони – Те навигират наляво и надясно в Channel Rack, за да разширят шаблоните, когато

секвениране, страница между банки в FPC и банка между страници на Slicex/Fruity Slicer. Можете също да промените страницата
за озвучаване в режим Scale Chord, Transpose в User Chord или Custom и да регулирате октавата на пада в режим на инструмент.

18 Бутон за повторение на нотите – позволява на падовете да изпращат непрекъснати ноти с различни скорости, посочени с помощта
функцията Shift на клавиатурата. “Повтаряне на бележка” на страница 36
19 Падове – Прослушване и избор на канали в режим Channel Rack. Използвайте интеграции с FPC, Slicex и Fruity Slicer в инструментален
режим. Удари на последователността с помощта на режим на секвенсор. Задействайте акорди с помощта на
Режими на мащаб и потребителски акорд и персонализирани режими.

Бутони за 20 канала

- Преместете нагоре и надолу стойката за канали на FL Studio във всички режими, за да промените

избрания инструмент (и инструмента, свирен от FLkey).
21 Възпроизвеждане, спиране, запис - Контролира възпроизвеждането във FL Studio.
22 Score Log - Заснемате последните пет минути изсвирени MIDI ноти във FL Studio
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23 24 25 26

23 Sustain – 6,35 мм жак вход за сустейн педали.

24

- USB Type-B порт.

25 MIDI изход – 5-пинов MIDI Din конектор за свързване към външен MIDI хардуер. "Приготвяме се да започнем"
на страница 6

26 Порт за заключване Kensington – Използвайте съвместима ключалка Kensington, за да закрепите своя FLkey към вашия
работна станция.
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Работа с FL Studio
Създадохме FLkey да работи безпроблемно с FL Studio, предлагайки дълбока интеграция чрез мощни
контрол на производството и изпълнението. Можете също да промените своя FLkey, за да отговаря на вашите нужди
Персонализирани режими.

Инсталация
Преди да използвате FLkey с FL Studio, уверете се, че вашият FLkey е актуален, за стъпки как да направите това, моля, вижте “Свързване на
FLkey с компютър” на страница 6.

За да използвате FLkey, трябва да използвате FL Studio версия 20.9.2 или по-нова. След като свържете FLkey към вашия компютър, отворете FL Studio
и FLkey автоматично се открива и настройва в MIDI настройките на FL Studio.

Ръчна инсталация
В прозореца за настройки на MIDI (Опции > Настройки > MIDI) се уверете, че е настроен по следния начин
екранна снимка. За текстово ръководство за настройка на вашите MIDI настройки можете също да използвате стъпките след
екранна снимка.
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Стъпки за ръчна инсталация:

1. Изберете и активирайте входните портове FLkey MIDI & DAW в долния панел „Вход“:
• FLkey MIDI Out
• FLkey DAW Out (наречен MIDIOUT2 в Windows)
2. Щракнете върху всеки вход и, като използвате червения раздел „Порт“ по-долу, задайте различни номера на портовете и за двата.
• Номерата на портове могат да бъдат зададени на всичко, което все още не се използва (освен 0)
• Изберете различни номера на портове за MIDI и DAW портовете
3. Изберете всеки вход и задайте скриптовете:
• Щракнете върху MIDI входа, щракнете върху падащото меню „тип контролер“ и изберете „FLkey 37 MIDI“.
• Щракнете върху входа на DAW, щракнете върху падащото меню „тип контролер“ и изберете „FLkey 37 DAW“.
4. Щракнете върху изходните портове в горния панел 'Output' и задайте номерата на 'Port', за да съответстват на входовете.
• MIDI вход FLkey.
• FLkey DAW In (наречен MIDIIN2 в Windows).
• Скриптовете, които сте задали в стъпка 3, автоматично се свързват.
5. Изберете изхода на DAW (горен панел) и активирайте 'send master sync'.
6. В долната част на прозореца активирайте „Вземане (режим на поемане)“.
7. Щракнете върху „Опресняване на списъка с устройства“ в долния ляв ъгъл.

Транспортни контроли

• Бутонът Play

работи по същия начин като бутона Play на FL Studio, продължава и прави пауза

възпроизвеждане.

• Бутонът Stop

спира възпроизвеждането и нулира позицията на възпроизвеждане.

• Бутонът Запис • превключва състоянието на запис на FL Studio.
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Предварително зададена навигация

Можете да използвате клавиша FL, за да превъртате през предварително зададени настройки. Изберете инструмент или плъгин и натиснете Preset
Бутони

или Preset

, за да изберете следващата/предишната предварително зададена настройка. Можете да използвате клавишите/падовете, за да прослушвате

предварително зададени.

Външни връзки
Свързване на FLkey MIDI изход с външни MIDI инструменти
За да използвате 5-пинов DIN гнездо за MIDI изход на вашия FLkey без компютър, можете да захранвате устройството със стандартно USB захранване (5V DC,
минимум 500mA).

5-пинов MIDI DIN кабел

USB кабел и USB захранване

Sustain Input
Можете да свържете всеки стандартен сустейн педал чрез TS ¼” жак вход. Не всички плъгини поддържат сустейн
педал сигнали по подразбиране, така че може да се наложи да го свържете с десния параметър вътре в плъгина.

Сустейн входът на FLkey автоматично усеща полярността на педала. Сустейн входът не поддържа педали Sostenuto, Soft или Volume.
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Банкиране
Когато сте в режими на пот за настройки на миксер или канал, можете да банкирате между песни или канали на миксера. Докато използвате
Channel Rack Pad режим, навигирайте банки в групи от по осем, така че потовете да се подредят с долния ред подове; във всички други режими на
падане банкирането премества една песен или канал в даден момент.

• В режимите за сила на звука на миксера и съда за миксер, натиснете бутоните

или

под етикета „Миксер“, за да

преместете селекцията към предишната/следващата песен(и). Червената селекция в FL Studio показва коя банка
саксиите контролират.
• В режимите на силата на звука на канала или в режимите на канална панорама, натиснете бутона Channel Rack

или Channel Rack

, за да

преместете селекцията към предишната/следващата песен(и). Червената селекция в FL Studio показва коя банка
саксиите контролират.

плъгин
В режим на плъгин, можете да използвате потовете на FLkey, за да контролирате осем параметъра в приставката, която имате в
фокус. Повечето родни плъгини за FL Studio поддържат пот режим на FLkey.

Забележка: Параметрите, към които FLkey съпоставя в плъгините на FL Studio, са фиксирани предварително зададени съответствия. За
плъгини на трети страни можете да използвате режима Custom pot, за да създадете свои собствени съпоставяния.
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Режими на подложки
FLkey има 16 подложки за управление на различни елементи във FL Studio в зависимост от режима на пада. Да се
режими на панела за достъп:

1. Задръжте или натиснете двукратно Shift, за да влезете в режим на смяна. Подложките светват. Долният ред подложки
представлява режимите на подложките. Текстът под всеки пад ви показва режима на подложка.
2. Натиснете пад, за да изберете режима на пада, който искате да използвате. Таблицата по-долу изброява подложката на FLkey
режими.

режим

Използвайте

Поставка за канали

Режимът Channel Rack ви позволява да слушате и да избирате канали.

инструмент

Можете да управлявате избрания инструмент; FPC, Slicex и Fruity Slicer имат специални оформления.

Секвенсер

В режим Sequencer можете да създавате и редактирате стъпки. Можете също да редактирате
цял графичен редактор.

Скален акорд

Можете да свирите предварително зададени акорди във вашия зададен основен тон и мащаб.

Потребителски акорд

Можете да записвате и възпроизвеждате до 16 акорда.

Персонализиран

Можете да присвоите шестнадесетте подложки към персонализирани параметри.
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Поставка за канали
Режимът на подложката Channel Rack ви позволява да възпроизвеждате до 16 канала Channel Rack наведнъж. Всяка подложка
представлява един канал, който можете да задействате с нота C5. Подложките осветяват цвета на канала за
канал, към който зададете пада.
Когато натиснете пад, FL Studio избира канала и задейства аудио. След това подложката светва в бяло, за да покаже избрания канал и
името на канала се показва за момент на екрана. Можете да изберете един канал от хардуера наведнъж. Бутонът FL се показва,
когато нямате избран канал във FL
Студио.
Оформлението на подложката е отляво надясно, отдолу нагоре в два реда от осем. Каналите в долния ред са подравнени с оформлението
на пота за канална стойка/обем.
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Банкиране на канали
Можете да използвате Channel Rack

или Channel Rack

, за да прехвърлите селекцията към предишната/следващата група от

осем. Бутоните на Channel Rack светят в бяло, когато банкирането е налично в тази посока. Банкирането прави
не засяга избрания канал.
Можете да задържите бутоните Channel Rack

/ Channel Rack

, за да превъртите автоматично през канала

Стелаж.

Групи за канали
Оформлението на подложката Channel Rack следва групите Channel Rack. Когато превключите групите Channel Rack в FL
Studio с помощта на падащото меню в горната част на прозореца Channel Rack, мрежата на подложките се опреснява до
покажете новата банка в избраната от вас група.

21

Machine Translated by Google

Режим на инструментална подложка

Можете да управлявате плъгините за Channel Rack от вашия FLkey в инструментален режим. За да влезете в инструментален режим, задръжте Shift и
натиснете подложката над „Инструмент“ на хардуера. Можете да въвеждате данни за MIDI бележки чрез
подложки, адаптиране на специални оформления на инструментите:

• FPC подложки
• Slicex
• Резачка за плодове
• Оформление на инструмента по подразбиране.

По подразбиране режимът Instrument Pad показва хроматична клавиатура върху подложките (показани по-долу). Когато имате активиран режим Scale
в режим инструмент, MIDI данните, изпратени от падовете, се преобразуват в осемте
ноти в скалата, която изберете, в две октави.

Бутоните Preset

или Preset

ви позволяват да превъртате през предварително зададените настройки на инструмента.
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FPC
В инструментален режим, когато добавите плъгин FPC е към канал Channel Rack, можете да контролирате FPC
барабанни подложки от FLkey. Когато изберете канал с приставката FPC:

• Най-левите подложки 4 x 2 контролират долната половина на FPC подложките.
• Най-десните подложки 4 x 2 контролират горната половина на FPC подложките.
Бутоните

или

под етикета „Страница“ ви позволяват да превключвате между банка A и банка B на FPC.

FPC е специален в това: тъй като подложките му имат различни цветове, подложките от FLkey спазват тези цветове
вместо цвета на канала.

Slicex
В инструментален режим, когато добавите плъгин Slicex към Channel Rack, можете да възпроизвеждате срезове с помощта на подложките
на FLkey.
Можете да натиснете страницата наляво или надясно, за да преминете към следващите 16 резена и да ги задействате с
Подложки на FLkey.

Резачка за плодове
Можете да възпроизвеждате срезове с помощта на FL клавиатурите, докато сте в инструментален режим, когато изберете канал
Rack канал с този плъгин.
Можете да натиснете страницата наляво или надясно, за да стигнете до следващите 16 филиала, за да можете да ги задействате с клавишите
FL.

Инструмент по подразбиране
Това оформление е достъпно за канал Channel Rack с всеки друг плъгин без персонализирана поддръжка или без
плъгин изобщо.
По подразбиране падовете показват хроматична клавиатурна подредба с нота C5 (MIDI бележка 84) в долния ляв пад. Можете да промените това,
като използвате режима Scale на FLkey.
Натискането на бутона за страница наляво намалява октавата, бутона на страницата надясно увеличава октавата. По-ярката долна дясна/горна
ляв подложка винаги е основната нота (C по подразбиране). С активиран режим на мащабиране,
оформлението на подложката съвпада с избрания от вас мащаб, започвайки с основната нота в долния ляв пад.
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Секвенсер
В режим Sequencer вие контролирате решетката на секвенсора в FL studio Channel Rack. Можете да поставите и
променете стъпките в избрания инструмент и модел. За да използвате режим на секвенсор, задръжте или натиснете двукратно
Shift + секвенсор. Горният ред подложки показва стъпки 1-8, долният ред стъпки 9-16
В режим на секвенсър падовете показват стъпките за избрания канал Channel Rack, активни стъпки
се появяват в ярък цвят на пистата, неактивните стъпки в тъмен цвят на пистата. Можете да превключвате стъпките, като натиснете
подложки.

Натиснете Channel Rack

и Channel Rack

, за да превъртите през инструментите. Падовете се актуализират, за да

съответстват на цвета на секвенсера на канала, който контролирате.
В следващата графика и екранна снимка на FL Studio – можете да видите, че каналът 'Kick' има четири активни
стъпки в последователността и четири осветени падове на подовете на FLkey.

Докато транспортът се възпроизвежда, текущата възпроизвеждана стъпка (Стъпка 6) свети ярко бяло. Когато поставите на пауза
секвенсера, подложката на стъпката за свирене остава бяла, но не се показва, когато спрете транспортирането.
Използвайте бутоните страница

и

под етикета „Страница“, за да преместите избора към предишната/следващата група

от 16 стъпки. Червено поле подчертава за кратко кои стъпки сте избрали в Channel Rack на FL Studio.
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Редактор на графики на Channel Rack
Можете да използвате потове от един до осем, за да редактирате параметрите на стъпката в режим Sequencer. Те се съпоставят с осемте параметра
на графичния редактор отляво надясно (вижте таблицата по-долу за повече подробности). за да активирате редактора на графики, трябва да задържите
стъпката(ите), която сте
искам да се промени. Режимите на Channel Rack Graph Editor са по-долу.

Когато редактирате параметри, графичният редактор се показва във FL Studio. Когато промените стойността на бележката на стъпка, прозорецът
на графичния редактор следва стойността на бележката, която сте задали.

Редактиране с ключалка

Редактиране с заключване ви позволява да редактирате стойности на една или няколко стъпки. За да влезете в режим Latch Edit, задръжте стъпка за
повече от 1 секунда. Подложките светят в цвят на параметрите на графичния редактор. Това означава, че можете да освободите
стъпки преди да зададете параметрите си с движение на пота.

Натиснете произволна стъпка, за да я добавите или премахнете от селекцията на заключени стъпки. Всяка промяна на параметрите оказва влияние
всички избрани стъпки.

За да излезете от режима за редактиране с фиксатор, натиснете пулсиращия бутон Channel Rack

.

Бързо редактиране

Задръжте една стъпка и преместете гърнето в рамките на секунда, за да влезете в режим на бързо редактиране. Натиснете и задръжте стъпало и
преместете един от осемте пота, за да контролирате параметрите в графичния редактор. Промените на параметрите засягат всяка стъпка, задържана в
режим на бързо редактиране.

В момента, в който преместите пота, графичният редактор се появява в FL Studio и изчезва, когато освободите стъпката.

За да излезете от режима за бързо редактиране, освободете всички задържани стъпки.

За да редактирате стъпки с повече параметри, задръжте стъпката върху подложките и след това завъртете пота.

Графична функция на пот/копче
гърне 1

Наклон на бележка

гърне 2

Скорост

гърне 3

Скорост на освобождаване

гърне 4

Фин тон

гърне 5

Панорамиране

Гърне 6

Мод X

Гърне 7

Мод Y

Гърне 8

Shift
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Потребителски режим на акорд

В User Chord Mode можете да зададете до шест ноти акорди към всеки пад. FLkey записва тези акорди във вътрешната си памет и те
са достъпни между циклите на захранване. Всички назначения, които правите, са налични, след като изключите и включите
отново своя FLkey.
За да влезете в режим на потребителски акорд, задръжте бутона Shift и натиснете бутона User Chord (6-ти пад).
За да присвоите акорд към пад: натиснете и задръжте пад и натиснете нотите, които искате да присвоите от
клавиатура. Можете да присвоите до шест ноти към всеки пад, като използвате отделни натискания на клавиш; не е необходимо да
държите всички ноти наведнъж, ако подложката се държи.
Когато зададете акорд, подложката свети синьо. Когато го натиснете, свири акорда и светва зелено. Ако на пада няма зададен
акорд, падът не свети. Четирите розови подложки по-долу показват подложки с назначени акорди.
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Custom Pad Mode
Този режим на подложка ви дава свобода върху параметрите, които искате да контролирате. Можете да редактирате
съобщения, които потовете изпращат в персонализиран режим с помощта на Novation Components.

Квантоване

Когато натиснете бутона Quantise на FLkey 37, той изпълнява функцията "бързи стартови времена за Quantise"
във FL Studio. Това квантизира всички начални позиции на нотите в пиано ролката за текущо избрания канал на Channel Rack до текущата
настройка за щракване на пиано ролка.

Метроном
Бутонът Metronome превключва/изключва метронома на FL Studio.

Функции за отмяна/повторяване

Можете да натиснете бутоните Отмяна и Възстановяване на FLkey, за да задействате функциите за отмяна и повторение на FL Studio.
Настройката на FL Studio „Алтернативен режим на отмяна“ не оказва влияние върху работата на тези бутони.
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Регистър на резултатите

Бутонът Score Log ви позволява да вмъкнете всички MIDI ноти, получени от FL Studio през последните пет минути в избрания шаблон.
Ако данните за бележката вече са в шаблона, изскачащ прозорец ви подканва да потвърдите
презапишете бележките.
Този бутон е идентичен с използването на менюто Инструменти > Опция Dump Score Log към избрания шаблон във FL
Студио.

Преглед на избора на стойка за канали

Задръжте Shift във всяка модификация на подложката, докато FL Studio Channel Rack се вижда, за да видите текущия
избор. Това важи за избор на канална банка, управление на пота на канали и избор на канал. Ако изберете Mixer Pot Mode, това показва
избраната банка на миксера.
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Цикълен запис (при първото зареждане)
Не можете да превключвате Loop Record от FLkey, той е настроен на ON при първото свързване на FLkey към FL Studio.
Това гарантира, че текущият ви шаблон се повтаря при запис и не се разширява безкрайно.
За да деактивирате Loop Record, вляво от основния часовник на FL Studio има икона с клавиатура и кръгли
стрелки. Ако деактивирате Loop Record, той остава деактивиран – дори ако изключите и свържете отново FLkey.

Цикълният запис е изключен

Цикълен запис е включен
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Фокусиране на Windows на FL Studio
Някои взаимодействия с FLkey засягат фокусирания прозорец в FL Studio. Следните действия фокусират върху
Стойка за канали:

• Режими на подложки

• Поставка за канали
• Секвенсер
• Режими на гърне

• Сила на звука на канала
• Канал Пан
• Пейджиране наляво или надясно на Sequencer
• Избор на канал в Channel Rack

Следните действия фокусират миксера:

• Режими на гърне

• Обем на миксера

• Тава за миксер
• Преместване на обем на миксер или тиган
• Банкиране в миксера

Следните действия фокусират приставката за избрания канал:

• Преместване на параметър в режим Plugin Pot
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Самостоятелни функции
Режим на навигация - ([...] бутон)
Натискането на бутона “...” въвежда FLkey в режим на навигация за разглеждане на проби и предварително зададени настройки.
Подложките светват, както е показано по-долу. Четирите сини подложки образуват клавиатура наляво, надясно, нагоре и надолу, която
копира клавишите на курсора на компютърната клавиатура.
Зелената подложка функционира като клавиш Enter

на клавиатурата на вашия компютър. Сините подложки функционират като клавиши

на курсора на клавиатурата за разглеждане на предварително зададени настройки и семпл в FL Studio или софтуерен плъгин. Те могат
също да изпълняват всяка друга функция на клавишите с курсор на клавиатурата и бутона за въвеждане.
Навигационните клавиши са полезни за преминаване през проби в браузъра и натискане на Enter (зелената подложка), за да заредите
семпла в Channel Rack.

Режим на мащабиране

В режим Scale можете да настроите цялата клавиатура или падовете в инструментален режим да свирят само ноти в
мащаб, който изберете. Натиснете бутона "Мащаб", за да активирате този режим, бутонът светва, показвайки режима
е активен.

Екранът показва съобщение за показване на активната гама (до минор по подразбиране).
За да промените мащаба, трябва да влезете в настройките на мащаба. Задръжте бутона Shift и натиснете Scale
бутон. Бутонът Scale мига, за да покаже, че сте в настройките на мащаба.
За да промените основната нота, натиснете съответния клавиш (всички черни клавиши представляват диез #). Подложките променят типа
Scale. В режим на настройка на мащаба те изглеждат така:
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Долният ред подложки свети, за да можете да изберете скала, екранът показва избраната скала. От ляво на дясно подложките избират
следните скали:
1. Незначителен

2. Майор
3. Дориан
4. Миксолидийски

5. Фригийски
6. Хармоничен минор

7. Минорна пентатоника

8. Мажор пентатоника.
За да излезете от режима за настройка на скали, натиснете бутона Scale или който и да е функционален бутон. Режимът на
настройките също изтече след десет секунди неактивност, като клавиатурата се връща в предишното си състояние.

Бутони за октава
Натискането на бутоните Octave увеличава и намалява октавата на клавиатурата с ±1. Наличната
октави варират от C0 до G10 във FL Studio (C-2 – G8 с друг софтуер). Превключване, натискане на Octave
бутони транспонира клавиатурата нагоре или надолу с един полутон.
След като промените октавата, екранът показва текущия диапазон на октавата за пет секунди. Можете да разберете дали
клавиатурата ви е в различна октава, тъй като бутонът Octave +/- свети. Колкото по-ярка е
бутон, толкова повече октави сте преместили.
За да нулирате октавата на клавиатурата на 0, натиснете едновременно бутоните Octave +/-. За нулиране на
транспониране на клавиатурата на 0, задръжте shift и натиснете бутоните Octave +/- едновременно.
Задръжте Shift и натиснете Octave +/-, за да транспонирате клавиатурата нагоре или надолу в полутонове. Екранът показва
сумата на транспониране.
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Забележка Повторете

Note Repeat се отнася за падовете и ви позволява да свирите ноти (особено удари на барабани) с различни скорости,
заключено в зададено темпо.

Когато е свързан към FL Studio, Note Repeat винаги следва темпото на DAW, независимо от състоянието на възпроизвеждане. По подразбиране
основната синхронизация (в MIDI настройките на FL studio) е активирана, което прави задействането на Note Repeat плътно към мрежата. Ако
деактивирате основната синхронизация, Note Repeat започва, когато натиснете пад.

За да използвате Повторете нотките
Натиснете бутона за повторение на нотите, за да активирате повторението на нотите на подовете. FL Studio изпраща MIDI часовник на
FLkey по подразбиране, така че той се синхронизира с това темпо. Задръжте произволен тампон и те се повтарят със зададената скорост и
Темпо.

В режим на секвенсор функцията за повторение на нотите не засяга педовете. В режим Sequencer, подложките
задайте бележки на секвенсера.

Променете тарифата
За да промените скоростта, задръжте бутона Shift (или докоснете двукратно, за да заключите) и натиснете Забележка Повторете, за да влезете
Забележка Повторете настройките. Натиснете клавиш с надпис 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, Triplet. Опцията Triplet задава скоростта на усещане за тройка за
текущо избрания процент, напр. ако скоростта е настроена на 1/8, позволявайки Triplet
задава нормата на 1/8t.

Със задържане или фиксиране на Note Repeat можете да промените скоростта, докато свирите и на падове. В настройките за повторение на бележка,
бутонът пулсира, за да покаже, че клавишите контролират скоростта и темпото на докосване.

Задайте темпото
В режим на настройки за повторение на бележка, натискайте многократно клавиша с надпис Tap Tempo, докато не зададете
желано темпо. С активирана основна синхронизация във FL Studio (това е по подразбиране), на екрана се изписва „Tempo External“ – темпото на
докосване променя темпото на DAW. Бутонът за повторение на нотите ще мига с темпото
сте задали.

Променете скоростта на удара на нотата/барабана
Можете да използвате натискането на подложката, за да контролирате скоростта на удара на Note Repeat. Началната скорост се задава, докато
натискате подложката. Докато го държите, можете да увеличите налягането, за да увеличите скоростта, или да намалите налягането, за да
намалите скоростта и т.н.

Ако намалите налягането след първоначалния удар, изходът Note Repeat поддържа първоначалната скорост постоянна
и променяйте скоростта само ако увеличите налягането над първоначалната настройка на скоростта.
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Вземане на гърне

Когато свържете FLkey към FL Studio, той следва настройката Pickup (режим на поемане) в настройките на FL Studio.

В самостоятелен режим можете да включите Pot Pickup от менюто с настройки. Когато Pot Pickup е включен, FLkey
запазва различните страници за състоянията на пота. Контролът извежда MIDI само когато се премести в позицията на
запазеното състояние. Това предотвратява внезапни скокове в стойността на контрола.
Когато преместите пот и той все още не е взел стойността, екранът показва запазената стойност, докато не я
преместите до точката на вземане.
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Персонализирани режими и компоненти
Персонализираните режими ви позволяват да създавате уникални MIDI шаблони за всяка контролна зона. Можете да създавате шаблони, които да ги
изпращате до FLkey от Novation Components.
За достъп до компоненти, посетете component.novationmusic.com с помощта на уеб MIDI браузър (ние
препоръчвам Google Chrome или Opera). Друга възможност е да изтеглите самостоятелната версия на компонентите от
страницата на вашия акаунт в Novation.

Персонализирани режими
Можете да конфигурирате потовете и подовете на FLkey да изпращат персонализирани съобщения с помощта на Novation Components. Ние
наричаме тези персонализирани конфигурации на съобщения като персонализирани режими. За достъп до персонализираните режими натиснете Shift

и бутоните на панела за персонализиран режим.

Саксии

FLkey има един потребителски режим на пот. За достъп до персонализиран режим, задръжте Shift и натиснете бутона Pot Mode Custom
бутон. Можете да зададете CC номера на потовете с помощта на компоненти.
Без да персонализирате нищо, режимът по подразбиране по подразбиране по подразбиране вече изпраща съобщения. Можете да използвате
функцията FL Studios Multilink to Controllers, за да присвоите потовете към параметрите във FL Studio.

Подложки

FLkey има един потребителски режим на подложка. За достъп до този персонализиран режим, задръжте Shift и натиснете персонализирания пад. Ти
може да настрои падове за изпращане на MIDI бележки, съобщения за промени в програмата и CC (Control Change) съобщения с помощта на
компоненти.
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Настройки
Натискането на бутона Настройки показва менюто с настройки на екрана. Можете да превъртате през списъка с настройки, като използвате бутоните
Preset

. За да регулирате стойността на настройките, използвайте подложките или бутоните Страница

.В

наличните настройки са показани по-долу.

Настройки

Описание

Диапазон на стойностите

По подразбиране

Клавиши MIDI канал

Задава MIDI канала за клавишите

1-16

1

1-16

2

1-16

10

Акорди MIDI Channel Настройва MIDI канала за скалата
Акорд и потребителски акорд

Барабани MIDI канал

Задава MIDI канала за барабана
режим

Velocity Curve (Клавиши) Изберете крива на скоростта за падове Soft/Normal/Hard/Off Normal
Крива на скоростта (падове) Изберете крива на скоростта за подложките Soft/Normal/Hard/Off Normal
Докосване на подложка

Задайте типа след докосване

Изключено/Канал/Поли

Поли

Pad AT Threshold

Задайте прага, в който

Ниско/Нормално/Високо

Нормално

след докосване започва
Събиране на гърне

Включете/изключете събирането на гърне за

Изключено/Включено

Изключено

Изключено/Включено

На

1-16

9

Изключено/Включено

Изключено

самостоятелен режим. Това не е така
засягат FL Studio.
MIDI Clock Out

Включете/изключете MIDI Clock out

Яркост

Регулирайте подложката и екрана
яркост.

Режим Вегас

Изключете/включете режима на Вегас

LED яркост
Можете да регулирате всички светодиоди на FLkey, за да отговарят на вашата среда, например, може да искате светодиодите
по-ярки в светла среда. За да промените яркостта на светодиода:

1. Отидете на страницата с настройки.
2. Използвайте предварително зададените настройки

3. Натиснете бутоните Page

, за да отидете на Яркост.

или Pads, за да промените яркостта на стойност от 1 до 16.

Режим Вегас
Ако клавишът FL е неактивен в продължение на пет минути, той влиза в режим Vegas. В този режим цветовете се превъртат през подложките за
неопределено време, докато не натиснете пад, бутон или клавиш. За да включите и изключите режима на Вегас:

1. Отидете на страницата с настройки.
2. Използвайте предварително зададените настройки

3. Натиснете бутоните Page

, за да отидете в режим Вегас.

или първите два подложки, екранът показва Vegas Mode: On/Off.
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Лесен старт
За да премахнете FLkey 37 от режим Лесен старт:
1. Задръжте бутоните 'Octave +' & 'Octave -' и свържете USB кабела, за да поставите FL клавиша
Режим на зареждане. Екранът показва състояние Лесен старт:.
2. Натиснете бутона за повторение на бележка, за да изключите Easy Start.
3. Натиснете бутона Mixer

, за да заредите FLkey обратно в основния фърмуер.

Тегло и размери
Тегло

2,18 кг (4,81 фунта)

Височина 62 мм (77 мм/3,03” включително капачки на копчетата)
широчина

555 мм (21,85”)

дълбочина

258 мм (10,16”)

Отстраняване на неизправности

За помощ при започване на работа с вашия FLkey, моля, посетете:

novationmusic.com/get-started
Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ по всяко време с вашия FLkey, моля, посетете нашия Помощен център.
Тук можете също да се свържете с нашия екип за поддръжка:
Support.novationmusic.com

Търговски марки
Търговската марка Novation е собственост на Focusrite Audio Engineering Ltd. Всички други марки, продукти и имена на компании и
всякакви други регистрирани имена или търговски марки, споменати в това ръководство, принадлежат на
съответните им собственици.

Опровержение
Novation предприе всички стъпки, за да гарантира, че предоставената тук информация е вярна и пълна. В никакъв случай Novation
не може да поеме никаква отговорност или отговорност за загуба или щета на собственика на
оборудването, всяка трета страна или всяко оборудване, което може да бъде резултат от използването на това ръководство или оборудването,
което то описва. Информацията, предоставена в този документ, може да бъде променена по всяко време без предупреждение.
Спецификациите и външният вид може да се различават от изброените и илюстрираните.
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Авторски права и правни бележки
Novation е регистрирана търговска марка на Focusrite Audio Engineering Limited. FLkey е търговска марка на Focusrite
Audio Engineering Plc. 2022 © Focusrite Audio Engineering Limited.

Всички права запазени.

новация
Тел: +44 1494 462246
Подразделение на Focusrite Audio Engineering Ltd.
Факс: +44 1494 459920
Уиндзор Хаус, Търнпайк Роуд
електронна поща: sales@novationmusic.com

Бизнес парк Кресекс

, Хай Уикомб
Уебсайт: novationmusic.com

Бъкингамшир,

HP12 3FX

Великобритания

Внимание:
Силен електростатичен разряд (ESD) може да повлияе на нормалната работа на този продукт. Ако това
се случи, нулирайте устройството, като извадите и след това включите отново USB кабела. Нормалната работа трябва
връщане.
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