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Fader View
Sinds firmware update v1.20, heeft de M20d Fader View. Je vindt het in Perform mode, en het 
stroomlijnt het visuele mixproces. Volg deze stappen om Fader View weer te geven:

1. Ga naar Perform mode door op de PERFORM knop te drukken.

2. Tik in de hoofd werkbalk op de Show Faders knop.  

De Fader View interface verschijnt in beeld. 

 Perform mode: Fader View (de ingangen zijn geselecteerd)
Op basis van de geselecteerde kanalen in de Fader View werkbalk, kun je met de faders (of de 
bovenste rij hardware encoders, die hetzelfde doen als de faders) diverse instellingen aanpassen. 
De beschikbare instellingen zijn Input Channel Level, FX Channel Level, Monitor A, B, C of D 
Send Level, en Output Level voor Monitors en de Main Outs. 

Als Inputs Select mode geselecteerd is, kun je via een dropdown menu de volgende parameters 
kiezen die je met de onderste rij hardware encoders op de M20d kunt instellen: Input Trim, Pan, 
en FX A, B, C en D (waarmee je het signaal van kanalen naar de Global FX kunt sturen).

PERFORM
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Fader View Werkbalk
Hieronder zie je de Fader View werkbalk met korte beschrijvingen van de functies.

     Fader View Toolbar

 Scenes knop: opent het Scenes venster, waar je Scenes kunt laden, opslaan en beheren.

 Fader toewijzing: opent een dropdown menu met parameters die door de faders kunnen 
worden bediend: Channel Level of het Monitor A, B, C of D Send Level.

 Toewijzing van de onderste encoders: opent een dropdown menu met parameters die 
door de onderste rij encoders kunnen worden bediend: Trim, Pan of het FX A, B, C of D Send Level.

 Fader pagina knoppen: aantikken voor de volgende of vorige pagina met faders. Op de 
eerste pagina is de linkerknop niet actief en op de laatste pagina is de rechterknop niet actief.

 Inputs Select knop: aantikken voor de Inputs Select mode (de ingangsniveau faders).

 FX Select knop: aantikken voor FX Select mode (de Global FX faders).

 Outs Select knop: aantikken voor Outputs Select mode (de faders van de Monitors en de 
Main Outputs).

 Follow Stage knop: (alleen voor de iPad WiFi applicatie) als op de M20d een kanaal wordt 
geselecteerd, wordt de corresponderende fader op de iPad automatisch weergegeven.

 Show Stage knop: opent Stage View voor eenvoudige kanaalkeuze (de knop verandert in  
‘Show Faders’). Weer aantikken toont de Fader View met de fader van het geselecteerde kanaal. 

 Quick Capture knoppen: knoppen voor de Quick Capture opname- en afspeelfuncties.

 Help knop: aantikken voor het ingebouwde Help systeem van de M20d.
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Menu voor het toewijzen van Faders
Als de Inputs of FX knoppen op de Fader View werkbalk zijn ingedrukt, kan het Fader Assign 
menu worden geopend (tik hiertoe op de Level knop). Via dit menu kun je de faders van de input 
of FX kanalen toewijzen voor het bedienen van Input Channel Level (in Inputs Select mode) of FX 
Channel Level (in FX Select mode), of Monitor A, B, C of D Send Levels (in elke mode).

Fader Assign Menu: (Inputs Select mode)

Als de faders worden toegewezen aan Level, bedienen ze het Input Channel Level (in Inputs 
Select mode) of het FX Channel Level (in FX Select mode), zichtbaar aan de groene achtergrond.

Als de faders worden toegewezen aan een van de vier Monitor groepen (A, B, C of D) bedienen 
ze het Monitor Send Level van de geselecteerde Monitor (in Inputs of FX Select mode), zichtbaar 
aan de blauwe achtergrond.
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Menu voor het toewijzen van de onderste encoders
Als in de Fader View werkbalk de Inputs knop is ingedrukt, kunnen verscheidene parameters 
worden toegewezen en worden bediend aan de onderste rij encoders op de M20d (tik op de Pan 
knop om het te openen).

Lower Encoder Assign Menu: (alleen Inputs Select mode)

Kies Trim, om met de encoders het Input Trim Level te bedienen (rode achtergrond).

Kies Pan, om met de encoders de Pan Position te bedienen (oranje achtergrond).

Kies FX A, B, C of D, om met de encoders het FX Send Level, te bedienen (paarse achtergrond).
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Inputs Select
Als op de Fader View werkbalk Inputs is geselecteerd, bedienen de faders de ingangskanalen. 

 Perform mode: Fader View in Inputs Select mode (met Level en Pan toewijzingen)

Op basis van de toewijzingen van de faders en de onderste encoders, kan verschillende informatie 
worden weergegeven. Dit ziet er als volgt uit:

• Als faders zijn toegewezen aan Level, bedienen ze Channel Level en is de achtergrond 
groen.
• Als faders zijn toegewezen aan Mon A, B, C or D, bedienen ze het Monitor Send Level en is  
 de achtergrond blauw.

Onder de Mute en Solo knoppen van iedere fader, worden de toewijzingen van de onderste rij 
encoders als volgt weergegeven:

• Als de onderste encoders zijn toegewezen aan Trim, worden de Trim Levels weergegeven.
• Als de onderste encoders zijn toegewezen aan Pan, worden de Pan posities weergegeven.
• Als de onderste encoders zijn toegewezen aan FX A, B, C of D, worden de Global FX Send  
 Levels weergegeven.
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Afbeeldingen van Inputs Select mode
Op basis van hun toewijzingen zien de faders in Inputs Select mode er verschillend uit:

• De Fader is toegewezen 
aan het Input Channel Level

• De onderste encoder be- 
dient de Pan positie

• De Mute knop is ingedrukt

• De Fader is toegewezen 
aan het Input Channel Level

• De onderste encoder be-
dient Trim

• De Solo knop is ingedrukt

• De Fader is toegewezen aan 
het Send Level van Monitor A 
(Send is UnLinked)

• De onderste encoder be-
dient het Send Level van FX A
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FX Select
Als in de Fader View werkbalk de FX knop is ingedrukt, verschijnen de faders voor de vier Global 
FX. Tik op de Fader Assign knop voor het dropdown menu en kies de parameters die je met de 
faders wilt bedienen. Je kunt kiezen uit Level (met Mute en Solo knoppen), waarmee je het FX 
niveau naar de hoofduitgangen bepaalt, of Monitor A, B, C of D (met Mute en Linked/Unlinked 
knoppen), waarmee je het FX niveau bepaalt dat naar de monitors wordt gestuurd.   

         FX Select mode (met Level fader toewijzing)

• Kies in het Fader Assign menu Level om het FX niveau naar de hoofduitgangen te bepalen.  
 Druk op de Mute knop om het effectkanaal uit te zetten, of op Solo om alleen het betref- 
 fende kanaal in de koptelefoon te horen.
• Kies in het Fader Assign menu Monitor A, B, C of D  om het FX niveau naar de monitors te  
 bepalen. Druk op de Mute knop om het FX kanaal uit te zetten. Druk op de Linked knop  
 om de FX niveaus naar de hoofduitgangen en de monitor uitgangen te koppelen. (Op pagina  
 D•11 vind je meer details over de Linked/Unlinked knop). 
• In FX Select mode kan er niets worden toegewezen aan de onderste rij encoders 

* Als de Master Volume 
knop op de M20d 

wordt ingesteld, wordt 
kort de uitgangsniveau 

meter getoond
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Afbeeldingen van de FX Select mode
Op basis van hun toewijzingen zien de faders in FX Select mode er verschillend uit:

• De Fader is toegewezen aan 
het FX channel Level

• De Mute en Solo knoppen zijn 
beschikbaar

• De onderste encoders staan uit

• De Fader is toegewezen 
aan het FX send Level van 
Monitor A (Send is Linked)

• De Linked/Unlinked knop 
vervangt de Solo knop
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Outputs Select
Als in de Fader View werkbalk de Outs knop is ingedrukt, worden de faders van de hoofduitgangen 
(Main Outs) en de monitoruitgangen weergegeven. Je kunt met de faders alleen het Level bedienen 
en je kunt niets toewijzen aan de onderste encoders. Alleen de Monitor Outputs hebben Mute en 
Solo knoppen.  

              Outputs Select mode (faders bedienen altijd het uitgangsniveau)

• De linkerfaders (of bovenste rij hardware encoders op de M20d) bedienen het uitgangsniveau  
 van de Monitor Outputs (in bovenstaand voorbeeld zijn drie monitors aangesloten)
• De stereofader, rechts (of de Main Out encoder op de M20d) bedient het niveau van de Main  
 Outputs (hoofduitgangen)
• Druk op Solo om een Monitor kanaal solo te beluisteren
• Druk op Mute om een Monitor kanaal uit te schakelen
• In Outputs Select mode kan er niets worden toegewezen aan de onderste rij encoders
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Afbeeldingen van de Outputs Select mode
Twee afbeeldingen van Outputs Select faders: links Monitor Out en rechts de stereo Main Out.

• De monitor fader bedient altijd 
het Monitor Channel Level

• Alleen de Monitor Outs hebben 
Mute en Solo knoppen

• De onderste encoders staan uit

• De Main Out fader bedient 
altijd het Main Out Level (net als 
de Main Out encoder)

• De Main Outs hebben geen 
Mute of Solo knoppen
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Fader Pagina knoppen                        
Met de linker- en rechter pijlknoppen op de Fader View werkbalk kun je naar de volgende en vorige 
pagina met faders navigeren. Als de eerste  pagina in beeld is, is de linkerpijl uitgeschakeld. Als de 
laatste pagina in beeld is, is de rechterpijl uitgeschakeld.

Follow Stage knop            
De Follow Stage knop is alleen beschikbaar op de iPad WiFi applicatie, wanneer een iPad wordt 
gebruikt om de M20d via WiFi te bedienen. Als deze knop is ingeschakeld en je op de M20d een 
kanaal icoon selecteert, wordt de corresponderende fader automatisch geselecteerd op de iPad.

Show Stage knop              
Met de Show Stage knop kun je heel makkelijk door de kanalen navigeren tijdens het mixen. 
Als deze knop is ingeschakeld, kun je in Stage View snel een kanaal icoon selecteren en daarna 
terugkeren naar Fader View. De fader die correspondeert met het icoon dat je aantikte, zal dan 
automatisch worden geselecteerd.

Quick Capture knoppen      
De Quick Capture Record en Playback knoppen op de Fader View werkbalk zijn precies dezelfde 
als die in Perform mode, Tweak mode of Monitor mode. Tik op de Record knop om maximaal 20 
seconden audio op te nemen. Tik op de Playback knop en de audio begint te loopen. Tik nog een 
keer om de audio te stoppen.

Linked/Unlinked knop      
Als er Input Channel- of FX Channel faders zijn toegewezen aan Mon A, B, C of D, kun je met 
de Linked/Unlinked knop de Monitor niveaus koppelen aan de Channel niveaus. Als Linked 
geselecteerd is, stel je het relatieve Monitor niveau in, waarna elke wijziging in Channel Level relatief 
wordt toegepast op het Monitor Level. Staat de knop op Unlinked, dan heeft een wijziging aan het 
Channel Level geen invloed op het Monitor Level.
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Fader View Tips   
Hieronder staan een paar tips die handig kunnen zijn in het gebruik van Fader View:

Snelle Navigatie: 
Hier volgt een manier om tijdens het mixen in Inputs Select mode, snel de faders te selecteren:

• Tik op de Show Stage knop in de Fader View werkbalk. Dit opent Stage View.
• Kies het icoon van het kanaal dat je wilt aanpassen.  
• Tik op de Show Faders knop om terug te keren naar Fader View - de fader van het kanaal  
 dat je zojuist selecteerde is in beeld.
• Stel de parameters van het kanaal naar wens in.
• Herhaal dit voor elk ander kanaal dat je wilt aanpassen.

WiFi Fader Navigatie met de Follow Stage functie: 
Als je de M20d iPad applicatie via WiFi gebruikt, kun je met de Follow Stage functie snel door de 
faders navigeren op basis van kanalen die je kiest op de M20d Hardware.

• Tik in de Inputs Select mode van de iPad applicatie op de Follow Stage knop.
• De fader pagina met daarop de geselecteerde fader verschijnt in beeld.
• Kies in het Stage View scherm van de M20d een icoon; de fader die correspondeert met dat  
 kanaal wordt onmiddelijk weergegeven op de iPad.
• Zolang de Follow Stage knop is ingeschakeld, verschijnt op de iPad steeds de fader in   
 beeld van het kanaal dat op de M20d wordt geselecteerd. 

Fader volgorde wijzigen: 
De faders worden in dezelfde volgorde getoond als de controller strips in Stage View. Zo kun je de 
volgorde van de faders wijzigen:

• Tik op de Show Stage knop van de Fader View werkbalk. Dit opent Stage View.
• Houd de controller strip van het kanaal dat je wilt verplaatsen ingedrukt, tot de afbeelding  
 begint te pulseren.  
• Sleep de controller strip naar de gewenste positie. De controller strips ruilen van positie. Her 
 haal dit proces voor elk ander kanaal dat je wilt verplaatsen.
• Als de kanalen in de gewenste volgorde staan, tik je op de Show Faders knop om terug te  
 keren naar Fader View. De faders staan nu in de volgorde waarin je ze zojuist hebt gezet.
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Input, FX of Output Channels bewerken: 
Gebruik de volgende stappen als vanuit Fader View je de verschillende parameters van de Input, 
Output of FX kanalen wilt wijzigen: 

• Tik op de Inputs, FX of Outs knoppen om de fader pagina te tonenwaarop het kanaal staat  
 dat je wilt aanpassen. Kies daarna het gewenste kanaal door op de naam boven de fader te  
 tikken.
• Druk op de hardware Tweak knop - de M20d schakelt naar Tweak mode.
• Stel de parameters van het kanaal naar wens in.
• Druk op de hardware Perform knop om terug te keren naar Perform mode. Fader View ver- 
 schijnt weer in beeld. Herhaal bovenstaande stappen voor elke ander kanaal dat je wilt aan 
 passen.
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