TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – Audi-Import
English Reference Manual: Side: 73 – 83.
VL3x. er en audio afvikler i høj kvalitet (wave-format) 16 bit og 48 kHz sampling.
VL3x. kan kun importere mp3 eller Wav-filer.
Husk det tager op til 60 % længere tid, at importere en mp3 files end en wave-file.
Derfor er det som hovedregel bedst at konvertere audio-filer til 16 bit - 48 kHz
wav-format, inden de importeres til VL3x.
Før du går i gang, husk at læse, TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – System
og vælg som udgangspunkt, de indstille af VL3x, jeg har beskrevet i guiden.
For at du kan importere en audio-file:
Har du brug for et usb memory-stick, så du kan overføre dine audio-filer til VL3x.
Dit usb memory-stick skal være formatteret til Fat32.
Kopiere nu dine audio-filer fra computeren til din stick, og flytter sticken til VL3x.
Du kan importere audio-filer til VL3x. ind til (Free Loop Minutes) er opbrugt.
Tryk og hold Genre knappen nede, for at se (Free Loop Minutes).
Audio import: Tryk Store:
Brug piletasterne og vælg faneblad Track Import.
Brug den store sorte kontrolknap til at blade i dine audio-filer.
Vælg de audio-filer du vil importer, og tryk på toppen af Kontrolknappen,
Nu kommer det et kryds ud for de valgte audio-filer,
Tryk og hold Kontrolknap nede til der kommer et vindue frem med,
Confirm Action: brug Kontrolknappen, vælg og tryk ok.
Nu importere VL3x. de audio-filer du har valgt, det tager noget tid, men vær tålmodig.
Når VL3x, er færdig med at importere, har den lagret audio-filerne i sin interne
hukommelse, og de vil kunne ses og høres når du gør følgende.
Tryk Looper:
Brug piletasterne og vælg faneblad Backing Track.
Drej på kontrolknap og vælg Back Track none.
Vælg med mix knap1, den audio-file, du vil lytte til
Tryk på µMOD- footswitch med lilla lys, for at afspille,
VL3x. Skal stå i Mic mode og Looper- footswitch skal lyse blå.
Tryk igen på µMOD- footswitch, for at stoppe afspilningen.
Delete et Back Track:
Har du importer et Back-track du ikke vil beholde, kan du nemt slette det igen.
Tryk Store: Brug piletasterne og vælg faneblad Manage:
Brug Mix knap1 eller 2 og vælg Delete Backing-track.
Brug Mix knap3 eller 4 og vælg det Track Number du vil slette.
Tryk en gang på Kontrol-knappen, drej og vælg ok i menuen, Confirm Action.
Tryk på Kontrol-knappen: Nu er det valgte Backing-Track slettet.

