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Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup MIDI kontroléru Omnitronic PAD-12. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
� OMNITRONIC PAD-12 je mimořádně kompaktní a lehký MIDI kontrolér, který slouží k ovládání 

hudebního softwaru. Je vybaven 12 drumpady citlivými na rychlost a lze ho připojit jak k PC, tak 
k Mac počítači. Nemusíte k němu používat velký napájecí adaptér, protože se napájí z USB portu. 

� Součástí dodávky je také CD-ROM, na kterém najdete kompletní návod k obsluze a editovací 
program, který vám umožní přizpůsobit si PAD-12 podle svých požadavků. 

 

Připojení k počítači 
 

� Pro připojení PAD-12 k USB portu (2.0) na počítači použijte přiložený USB kabel.  
Po připojení se aktivuje napájení a rozsvítí se LED kontrolka scény. 

� V hudebním softwaru si vyberte PAD-12 jako MIDI kontrolér a můžete začít! 
 

 
Notebook USB kabel (součást dodávky)      PAD-12 

První kroky 
 

� Editor vám umožňuje přizpůsobit si nastavení všech editovatelných kontrolérů a vytvářet, ukládat 
a načítat svá přednastavení. 

� Před otevřením editoru vždy připojte PAD-12 k počítači. Poté vložte do čtecí 
mechaniky přiložený CD-ROM. 

� Editor si můžete stáhnout také z webové stránky: 
http://download.showtechnic.de/?id=00069060. 

� Po otevření editoru vyberte v úvodním okně 
pro výběr zařízení PAD-12. Na hlavní 
obrazovce klikněte na kontrolér, který chcete 
upravit a v pravém spodním panelu editujete 
jeho přiřazení. Aby se úpravy projevily na 
MIĎI kontroléru, budete muset zapsat data 
na kontrolér.  V horní liště vyberte proto 
Communication > Send Scene Data. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Systémové požadavky 
 

Windows XP, Vista, 7 
Mac OS X 10.3.9 a vyšší 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do MIDI kontroléru. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a součásti výrobku.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o.  
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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