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TlL$l.lITNING; 

• $AMPLEREN MA pA INGEN SOMHFI 5T MADE AFMONTERES ELLER ISÆlTES MED 

STRØM pA COMPUTEREN. COMPUIER/SAMPlER VIL DA TAGE S!(ADE!!! 

• AMIGA 500/2000 SAMPLERE MA pA INGEN SQMHfJ 5T MADE TILKom ffi AM/GA 1()()(). 

El HELLER MA AMIQA 1()(}() $AMPLERE TfLKODLES AM/GA 500/200(} COMPurr-RE!!! 

I. Sluk Amiga'en, monitoren, og det anvendte musik anlæg. 

2. Isæt sampleren I parallel porten og det løse stik til ser iel porten 

(Flg. Il 
3. Isæt det medfølgende kabel bagpA sampleren og tilslut det anvendte musik 

anlæg, eller mikrofon. Benytter anlægget Ikke de "phono" bøsninger, der 

er monteret pi kablet, kan der købes et adapter kabel med "DIN" stik ei

ler minijackstik (Ghetto BIsster, Walkman mm). Ved brug af mikrofon be

nyttes et 6 ti l 3 mm. adapter stereostik. Disse specielle adaptere fås 

hos forhandleren, eller I en radioforretning. 

4. Tænd Amlga'en og musikanlægget og sæt "line/mie" omskifteren til "mie" 

hviS der benyttes mikrofon eller "line" for alt andet udstyr. 

5. Isæt den medfølgende diskette, og "PERFECT SOUND" boot'er selv. 

6. Herefter følges beskrivelsen af "PERFECT SOUND". Se ogsA beskrivelsen af 

"LED" og "PEAK_ON" programmet. 

fiGUR I. 
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SAMPLERENS flJNKTlONE& 

4. 

I. Volume: 

2. Peak: 

3. Vu: ,. Mie/Line: 

5. Mono/Stereo: 

l, Volume 

2. 

Vu 

Hono/'Stereo 

f iGUR 2 

IndstUUng af lydniveau for henholdsvis venstre og højre kanal. 

Lyser nir signalet klippes (forvrænges). 

Viser det aktuelle niveau af et signal nAr der samples/monitOr. 

Omskifter mellem Mikrofon eller linie (nAnd, CD, mm.) 

I mono sammenlægges højre/venstre signalerne tJl et signal, som 

tilføres begge kanaler. 
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VOLUMEN INDSTILLING; 

I dette afsnit skal programmet sample ved enten at benytte "Monitor" ei

ler "Recor d" funktionerne, for at opnA lys i dioderne (2) og (3). 

Der opnAs et optimal lydbillede hvis hver volume kontrol (I) indstilles 

sil den grønne lysdiode (3) blinker for henholdsvis venstre og hø jre kanal, 

men IKKE den røde (2). Den røde lyser kun, nAr den indbyggede AJO converter 

bliver overs tyret og dermed Corvrænger. Dog skal det nævnes, at et enkelt 

rødt blink en gang Imellem ikke er hørbar. Det skal ogsA t ages i betragt-

ning, at Jo højere niveau der optages med, des bedre signallstøj Corhold op-

nAr man. Prøv selv at bedømme kvaliteten efter forskellige niveau'er. Volu

men indstilles for henholdsvis venstre og højre kanal ved at dreje pA knap

perne bagerst pA sampleren. 

LINE ELLER MIKROFON: 

NAr en mikrofon tilsluttes direkte til sampleren, benyttes kun højre ka

nal. HviS de r sA bruges et monoprogram, som kun benytter venstre kanal 

(feks. Aegis Audio Master), skal sampleren sættes i mono (5), for at der kan 

slippe signal igennem. Mie/line omskifteren (4 ) sættes i still ing "Mie", og 

forstærkningen øges til over 300 gange, sil de svage mikroCon signaler bliver 

optaget med normalt niveau. Mikrofonen der benyttes skal være en elektronisk 

type MED BA TIER!. 

Stilling "LINE" benyttes ved alle andre musikgivere, som feks . bAndopta

ger, CD afspillere, radio mm. Disse kendetegner sig ved at afgive et sAkaldt 

linieniveau på ca. 115 mV. 

BEMÆRK VED MIKROFON: 

Ved brug a f mikrofon er der desværre noget støj som følge af indstrAling 

fra computerens og sample frekvensens firkant signaler. Selve samplercn er 

helt støjfr i (Prøv at hive mikrofon adaptoren ud). Skal der benyttes bedre 

mikrofon optagelser kan det evt. optages på bAnd (Med computeren SLU KKET), 

og dernæst sample det som et Hnie signal fra bAndoptageren. 

MONOISTEREO: 

Mono/Stereo omskifteren (5) er en ren hardware funktion, og afhænger ikke 

af softwarens rightlleft-stereo funktioner . StAr omskifteren l MONO, bliver 

signalerne fra begge indgange lagt sammen og kommer ud af den kanal der er 

valgt fra software. Bemærk at der kun er lys l de dioder hvis kanal er 

valgt a f softwaren, selvom der kommer signal ind pA begge kanaler. 
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PERfECT SOUND; 

Perfect Sound er et Public Domaln.e program, og mil derfor frit kopieres. 

Da programmet Ikke har en omelel manual, bliver de vigtigste funktioner 

gennemgllet her, men først: 

DEN FØRSTE SAMPLE; 

ET HURTIGT GENNEMLØB: 

Vælg "Digltlze/Alter Record Speed", Hastighed til 14000, Vælg 

"Dlgitlze/Record II Sample/Stereo", Tryk pli musen's venstre knap. Afspil ved 

at trykke pli navnet. 

NÆRMERE FORKLARING: 

Efter programmet er boot'et op vælges "Dlgitlze/Alter Record Speed" I ho

vedet ved at taste pli højre museknap. Vælg ca. 14000 samples/see. og tryk pli 

"OK" (Se ogsll under kommandoen "ALTER RECORD SPEED" senere I manualen). 

Herefter vælges "Dlgltlze/Record a Sample/Stereo" og der skal nu forneden 

sti "Monitoring ... Press lert mouse button to start recording. " Nu startes 

musikken og der skrues op for begge kanaler på sampleren, hvilket skulle gi-

ve sød musik fra monitorens højtaler. Husk at vælge den r igtige fø lsomhed 

(Line/Mie) og Mono/stereo. Har du en STEREO monitor som feks. Philips CM8833 

eller Commodore 10845, kan begge kanaler reguleres hver for sig. Tryk nu pi 

venstre museknap og skærmen skal blive blank og der samples (optages). Stllr 

der Istedet "BUG ... code 02" prøves "Record a sample" Igen. Muse knappen kan 

lave prel (dvs. flere pulser) sA programmet tror at der startes og stoppes 

Uge efter hinanden. Dette giver et ultra kort musikstykke, og der skal 

optages Igen. 

Under optagelsen kan man stoppe ved at taste venstre museknap, eller man 

kan vente til hukommelsen er fyldt op. Nu Indtastes navnet pli optagelsen. 

Herefter kan optagelsen afspilles Igen ved at trykke på navnet, eller på 

højtaleren i nederste højre hjørne. 

Dette var den første optagelse, vi ser nu på de vigtigste af programmets 

øvrige funktioner: 
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PERFECT SOUND'S fUNKTIONER: 

PRO IECI: 

NEW: Sletter ALLE samples. 

OP'EN: Loader filer. Der er også mulighed for at vælge drev og directory 

mm. Prøv at loade nogle filer fra underdirectory'et "sounds" fra perfect 

disketten. 

SAVE: Gemme en sample på disk efter forskellige standarder: 

IFF": Standard fil der passer til de fleste andre programmer, benyttes 

somregel, da alle data gemmes. 

DUMP: Bruges som en hurtig backup under bearbejding. Gemmer kun de "rå" 

musik da ta, og altså ingen playback rate mm. 

COMPRESSET: Sammenpresser data'ene før saving. Herved spares diskplads, 

men giver en langt ringere kvalite t. Bør ikke benyttes. 

SAVE AS. .. : Som ovenstAende, men man kan her også vælge navn og drev. 

EDIT: 
DELETE MARKED RANGE: He r kan man slette dele a f en optagelse. Området 

(range) vælges ved at flytte "START" og "END" pointerne nederst på skær-

men. 

DISCARD THIS SAMPLE: Sletter den optagelse der er valgt (Står med revene 

tekst). 

INSERT MARKED RANGE: Her indsættes e t område fra EN optagelse til stanen 

a f en anden. Før denne kommando benyttes, vælges først den optagelse der 

skal kopieres FRA, og et område (RANGE) sættes. Herefter trykkes på nav

net for modtager optagelsen og først nu vælges denne kommando. Nu tryk-

kes der på den første sample, der indeholder det område der skal kopie-

~. 

CHANGE PLAYBACK SPEED; Ændrer afspilnings hastigheden. 

COPY RANGE TO NEW SLOT: Kopierer et område til en ny optagelse med nyt 

navn. 

APPEND SLOT TO SLOT: Lægge to optagelser efter hInanden. 

CREATE STEREO: Tager to mono optagelser og lægger dem I hver sin kanal un

der samme navn, og der opnås stereo. 

BREAK UP STEREO; Skiller en stereoptagelse til to mono optagelser. 

SPEClAL: 

f1.JP THJS SAMPLE: Ve nder optagelsen $A den afspilles baglæns. 
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GRAPJ-I MARXED RANGE: Tegner det afmarkerede område. ved at benytte AUTO 

GRAPH (se senere) tegnes det aktuelle omrlde hvergang. 

CREATE INSTRUMENT: For at lave Instrumenter til andre musik programmer be

nyttes denne funktion. Se nærmere I INST.TXT filen fra CL! eller Work 

Bench. 

FREQ_FREQ' 2: Sætter hastigheden Ul det dobbelte. 

FREQ_FREQ/2: Sætter hastigheden til det halve. 

ZERO MARKED RANGE: Sætter det aktuelle område t il nul. Bemærk at det ikke 

slettes men kun nulstilles, værdi fuld hvis man vi l lave stille omrAder. 

AUTO GRAPH: Sætter/Fjerner auto graf hver gang der vælges nyt omrlde eller 

nye optagelser. 

DIGIT1ZEi 

ALTER RECORD SPEEl: Ændrer optagelses hastigheden. Jo højere hastighed, 

des bedre kvalitet, men samtidig opbruges hukommelsen hur tigere. Valg af 

hastigheden er altså et kompromis, nemlig om der skal bruges lange styk

ker eller der ønskes super Ii IFl kvalitet. I MONO kan man benytte hele 

omrAdet helt op til 28000 samples pr. sekund. Det er Amlga'ens hardware 

der sætter denne grænse, ALCOTlNI sampleren klarer over 100000 

samples/sekund. I STEREO tillader programmet kun 15000 samp/sek. 

V1EW SIGNAL LEVELS: Her udskr ives det øjeblikkelige niveau I decimal ta l 

(0-255) der måles af sampleren for begge kanaler. På grund af den lang

somme udskrivning ses kun en brøkdel af hvad sampleren I virkeligheden 

laver. Er der skruet helt ned for sampleren skal der stå 121 efter et 

stykke tid. Kommando'en har Ikke nogen brugbar funktion. 

MONITOR D1GITIZER: Her kan man høre hvad der kommer på Indgangen af samp

leren I henholdsvis venstre, højre eller begge kanaler pA en gang uden 

at der optages. Bemærk at lyden I monitorens venstre og højre sIde er 

byttet om I forhold til samplerens Indgang. Dette er en fejl I Perfeet 

Sound nAr der køres I monitor mode og IKKE i record mode (Se næste afs-

niti. 

RECORD A SAMPLE: Optager hvad der kommer på Indgangen af sampleren. Først 

kører man som monitor (se ovenstående) og når der tastes på venstre mu

seknap, optages der Indtil hukommelsen er fyldt eller der Igen trykkes 

på musen. Det optagede vender nu korrekt I stereo billedet, modsat moni

tor funktionen. Muse knappen kan lave prel (dvs. flere pulser), sA prog

rammet tror at der startes og Stop~ lige efter hinanden. Dette giver 

enten e t ultra kort musikstykke, eller fejlmeddelsen "BUG ... CODE 02". 

begge tllfælde skal der samples om. 
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UDGANGS flLTER: 

Amlga'en har et udgangsfilter (Lowpass filter) I audloudgangen, som har 

til opgave at fjerne blandingsprodukterne mellem sample frekvensen og selve 

musikkens frekvens. Filteret fjerner alle frekvenser der ligger over ca. 7 

Khz, hvilket I sig selv giver en forringet musik kvalitet. Til sammenligning 

sender Danmark Radio op til ca. 14Khz. Ved at fjerne filteret kan man opnl 

en øvre frekvens pi ca. 14 Khz, som giver en væsentlig bedre kvalitet, især 

hvis lyden afspilles pi et stereo anlæg. 

Nir filteret er koblet fra, bør sample hastigheden ikke være lavere end 

14 Khz (14000 Samples/second) da det før omtalte blandnlngsprodukt herved 

fremkommer hørbar. Fllteret frakobles ved at køre programmet "LED", se næste 

afsnit. 

SAMPLm SOFTWARE; 

Da denne manual blev trykt, kunne vi Ikke finde nogle programmer der ikke 

kunne køre sammen med Alcotini sampleren. Nedenunder nndes en tabel over 

testede programmer samt om de skal bruge "PEAK_ON" programmet: 

Perfect Sound. 

Aegis Audiomaster. 

Dsound. 

Future sound. Med "PEAK_ON~. 

Dela Sound. Med "PEAK_ON". 

Datel Sample Editor. Med "PEAK_ON ft
• 

PROGRAMMET "LEDft
; 

Pi Perfect Sound disketten, findes programmet "LED" der t il - og frakobler 

udgangsflIteret på de fleste Amiga'er. Pi Amiga 500 ses filterets status pli 

den røde "power" lysdlode. Lys., tilkoblet, Ingen lys ., frakoblet. Pi en 

Amiga 2000 behøver lampen Ikke at gi helt ud, men kan bare blive svagere. på 

nogle af de ældste Amiga'er har programmet Ingen funktion. Her skal der en 

hardware ændring til. 

PEAK. ON: 

Nogle MONO samplerprogrammer kan kun køre med Alcotini sampleren hvis 

denne står i mono, og lysdioderne (2 & 3) lyser ikke. Derfor blev programmet 

"PEAK_ON" udviklet og lagt pi den medfølgende diskette. Den startes fra 

workbench eller CU inden samplerprogrammet kØres. Man kunne feks . kopiere 
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den over på disketten med det nye software og så lave autOStart med 

"startup-sequence" filen. Dette program har vil!ret nødvendigt, da der endnu 

Ikke findes nogen standard for hvordan et samplerprogram skal styre samplere 

fra parallel porten. 

MIKROfON; 

ALCOTINI SOUND 5AMPLEREN er en af de få samplere, hvorpA der er direkte 

microfon Indgang. "Line/mie" omskifteren skal sd i "mie" stillingen og mik

rofonen tils luttes gennem en speciel adapter. Den har til opgave at omdanne 

et 6mm mikrofon jaekstlk til et 3mm mini jaekstik som passer direkte I samp

luen. Mikrofon og adapter kan købes hos forhandleren eller I en radioItv 

forretning. Mikrofonen skal være af elektrisk type MED BATIERI. 

GARANTI: 

Deue kvalitets produkt har en I Arig garanti per iode, og gælder KUN sel

ve sampleren. Alcotinl kan derfor på Intet tidspunkt drages til ansvar for 

føl ge- e ller Indirekte fejl på udstyr , såvel computer som tilsluttet anlæg, 

som skyldes brug af sampJeren eller program diskette. 

COPYRIG1fT (C): 

ALCOTINI STEREO SOUNDSAMPLER er omfattet af loven om ophavsret. Det med

fører at enhver form for kopiering af kontruktlon, manual mm. er ulovlig, og 

vII blive retsforfulgt, medmindre ALCOTINI har givet skriftlig tilladelse 

dertil. 

Denne copyright gælder Ikke Perfoct Sound program disketten. 

ALCOTINI STEREO SOUNDSAMPLER er udviklet og fremstillet I Danmark af: 

ECH 
Tryk: Alle Trykkeriet ApS - November 1990, 6. o plag. 

De r tages forbehold for eventuelle trykfejl. 
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Mikrofon 

Den pedekte elektroniske mikrofon til DIN samplet: Gengivet din ,lemme 
klar og tydelig. MIIaoron og scrnp/ef et /frXJSSet s6 der opn6s det bedste 
_ovemo_.løvrfgI(b:®: 

>- FrekvensomrOde: 30-20000 Hz. 
fOl'hokfl ~e ~d 44 dB. 


