Cubase LE - ingen lyd ved bruk av MIDI keyboard
Skrevet av mrognmo - 23/02/2011 13:05
_____________________________________

Hei:)
Trenger litt hjelp til oppsett av Midiman Oxygen8 Midikeyboard (KB) mot Cubase LE ( versjon 1.0.10 Build 110).
Cubase mottar data fra KB, kan sees både som indikasjon i input vindu (grønn bar spretter opp... ) og i taktvinduet ved
innspilling.. Ved avspilling er det lyd med engang og det fungerer både med VST og GM Device som output, men altså
ingen lyd i Cubase, ved bruk av KB som innenhet. Litt tungvint å spille noe inn.. :) Noen tips?
Bruker siste driver fra Midiman på Keyboardet, bruker ASIO All i Cubase, og benytter en bærbar HP pc m/ Win Vista 32bit
m/SP2.
Pft
M :)
Tilleggs info... plutselig er det ikke lyd i det hele tatt... har nok prøvd vell mange mulige innstillinger, og nå har det gått litt i
stå... hjeeeelp....
============================================================================

Sv:Cubase LE - ingen lyd ved bruk av MIDI keyboard
Skrevet av Håkon Kvidal - 25/02/2011 12:47
_____________________________________

Hei!
Om mulig bør du oppgradere til siste versjon av Cubase LE, som er Cubase LE 5. Vanligvis er LE versjonene av Cubase
noe som følger med utstyr, f.eks. lydkort og midikeyboard, så det er mulig du kun kan bruke den gamle versjonen med ditt
utstyr. Uansett, det er forsøket verdt å prøve med den nyeste versjonen.
Du finner alle Steinbergs programmer på følgende nettsted: ftp://ftp.steinberg.de/Download/
Det kan være mange årsaker til at lyden er blitt borte, men forsøk å nullstille Asio4All. Det gjør du slik:
Start Cubase (eller et annet program som benytter Asio4All)
Klikk på symbolet for Asio4All (grønn firkant med "play" symbol") til høyre på oppgavelinja (nederst på skrivebordet)
Klikk på knappen med fallskjermsymbolet (Restore Default Setting)
Sjekk i kolonnen til venstre i Asio4All at lydkortet du skal bruke (antar at du benytter datamaskinens internelydkort) er
aktivert, dvs. at symbolet foran lydkortets navn "lyser".

Du finner info om oppsett av lydkort for Cubase her:
http://www.musikkteknologi.no/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=335
Og om forsinkelse med interne lydkort her:
http://www.musikkteknologi.no/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=329
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