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ÁTTEKINTÉS 

BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy megvásárolta a Scarlett 18i20 professzionális audio interfészt, a Focusrite 

családjának egyikét, amely kiváló analóg előerősítőkkel lett ellátva. 

Az egységhez tartozó Focusrite Control szoftverrel együtt mostantól kompakt, mégis rendkívül 

sokoldalú felhasználási lehetőség nyílik a hang továbbítására a számítógép felé, illetve annak 

visszafűzésére. 

A Scarlett 18i20 hangkártyát különálló interfészként is használhatja, bármilyen más típusú felvevő 

eszközhöz, miután a Focusrite Control-t megfelelően konfigurálta. 

A Focusrite Control és számos más izgalmas és hasznos szoftver ingyenesen letölthető, a termék 

regisztrálása után. Érdemes szem előtt tartani, hogy külön Focusrite Control felhasználói útmutató 

szintén rendelkezésre áll, melynek letöltését erősen javasoljuk. 

A Scarlett interfészek harmadik generációs sorozatának esetében tovább fejlesztettük mind a 

teljesítményt, mint pedig a funkciókat.  

Az audiora vonatkozó specifikációkat a teljes egységben továbbfejlesztették, ami nagyobb 

dinamikatartományt, még alacsonyabb zajt és torzítást biztosít, emellett a mikrofon előerősítők 

magasabb bemeneti szinteket is képesek kezelni. Fontos fejlesztés a Focusrite AIR funkciójának 

bevezetése. 

A csatornánként választható AIR funkció finoman módosítja az előerősítő frekvenciaválaszát, hogy 

modellezze a klasszikus transzformátor-alapú ISA mikrofon előerősítőink hangjellemzőit. 

Jó minőségű mikrofonokkal történő felvételkor fokozott tisztaságot és jelenlétet biztosít a fontos 

közép és magas frekvenciatartományban, ott, ahol a vokálnak és számos akusztikus hangszernek 

leginkább szüksége van. 

 

A harmadik generációs Scarlett interfészekhez nem szükséges illesztőprogram telepítése a MacOS 

rendszerrel való felhasználás esetén. 

A Focusrite Control szoftver telepítése után pedig különféle hardverfunkciókat vezérelhetünk, 

monitorkeveréseket állíthatunk be és konfigurálhatjuk az útvonalakat. 

Ha a felhasználói útmutató legfontosabb szakaszai nem tartalmazzák a szükséges információkat, 

keresse fel a https://support.focusrite.com/ webhelyet, amely az általános műszaki támogatási 

kérdésekre adott válaszok átfogó gyűjteményét tartalmazza. 

 

FUNKCIÓK 
A Scarlett 18i20 interfész összesen 18 bemenetet és 20 kijáratot képes kezelni, valamint lehetővé 

teszi a mikrofonok, hangszerek, vonalszintű audio jelek és digitális audio jelek ADAT és S/PDIF 

formátumban történő csatlakoztatását egy számítógéphez, amely kompatibilis a MacOS vagy 

Windows rendszerekkel történő kommunikációval, USB csatlakozáson keresztül. 

A harmadik generációban az optikai ADAT portok támogatják a „Dual ADAT” műveletet (S/MUX II), 

amelyek 8 audio csatornát biztosítanak 88.2/96 kHz és 44.1/48 kHz frekvencián. 

A fizikai bemenetek jeleit akár 24 bites, 192 kHz felbontással továbbíthatjuk a rögzítő szoftverre. 

Hasonlóan konfigurálhatók a DAW monitorjai, illetve a rögzített kimeneti jelek fizikai kijárataira 

történő küldése egyaránt. 
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A kimenetek erősítőkhöz, hangsugárzókhoz, monitorokhoz, fejhallgatókhoz, audio keverőhöz vagy 

bármilyen más analóg vagy digitális audio eszközhöz csatlakoztathatók. 

Bár a Scarlett 18i20 összes bemenete és kimenete közvetlenül a DAW-hoz van csatlakoztatva, a DAW-

on belül konfigurálhatja az útválasztást az igényeknek megfelelően. 

A Focusrite Control kísérőszoftver alkalmazása, további útválasztási lehetőségeket kínál, valamint 

elérhetőséget biztosít a hardverbeállításokhoz, mint például a mintavételezési rátához, vagy a 

szinkronizáláshoz. 

Két teljesen új funkcióval egészült ki a harmadik generációs 18i20: talkback és másodlagos 

monitorválasztás.  

A talkback funkció a beépített mikrofont használja a zenészekkel való kommunikációra, fejhallgatón 

keresztül. Emellett a talkback jel alternatívaként, a kimenetek bármely  más kombinációjára is 

irányítható. 

Az ALT funkció lehetővé teszi egy másik monitor-rendszer pár csatlakoztatását a 3. és 4. kimenethez, 

mellyel egyszerűen válthatunk a két monitorozási út között, így visszahallgathatjuk a mixünkét két 

független rendszeren. Mindkét funkció aktiválható az előlapon, de a Focusrite Control szoftverben is 

egyszerűen konfigurálhatók.  

A Scarlett 18i20 összes bemenete közvetlenül a DAW-hoz csatlakozik, de a Focusrite Control szoftver 

lehetővé teszi ezeknek a jeleknek a készüléken belüli továbbítását a kimenetekre, ami által rendkívül 

alacsony késleltetéssel tudjuk visszahallgatni audio jeleinket, szükség esetén. 

A Scarlett 18i20 MIDI illetve, word clock csatlakozókkal van ellátva, hogy biztosítsák a szinkronizálást 

más digitális audio eszközökkel. 

 

A doboz tartalma 

• Tápkábel 

• USB kábel, A típusúról C típusúra 

• Információk a kezdéshez (nyomtatott formában)  

• Fontos biztonsági információk 

• Egy pár rackfül (a 18i20 rackbe való beépítéséhez)  

 

Rendszerkövetelmény 

A számítógép operációs rendszerének kompatibilitása az egységgel, a legegyszerűbben az alábbi OS-

ellenőrző online platformon végezhető el: https://customer.focusrite.com/downloads/os. 

Mivel az új operációs rendszerek verziói idővel elérhetővé válnak, továbbra is ellenőrizhetjük a 

kompatibilitási információkat a súgóban: https://support.focusrite.com/hc/en-gb. 
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A Scarlett 18i20 rackbe szerelése 
A Scarlett 18i20 standard 19”-os rackszekreénybe szerelhető. Ehhez először fel kell szerelnie az 

egységhez mellékelt rackfüleket. 

A rackfülek felhelyezése: 

• Távolítsa el a „Focusrite” felirattal ellátott gumi betéteket a ház oldaláról. Ez felfedi a három 

rögzítő lyukat 

 

 

• Rögzítse a tartó füleit az alváz oldalához a mellékelt három M4 csavarral: 
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KEZDJÜK EL 

A harmadik generációs Scarlett interfészek most még gyorsabbak és felhasználóbarátabbak lettek a 

Scarlett Quick Start eszköz használatával. 

Mindössze annyit kell tennie, hogy a Scarlett 18i20 készüléket csatlakoztatja a számítógéphez. 

Csatlakozás után látni fogja, hogy a számítógépe vagy Mac eszköze felismeri az audio interfészt és a 

Quick Start eszköz végig vezeti a folyamaton.  

 

 

 

 

 

 

 

A számítógép kezdetben a Scarlett-et Mass Storage Device-ként (MSD) kezeli, és az első csatlakozás 

során a Scarlett „MSD Mode” állapotban lesz. 

Gyorsindító eszköz 

Megpróbáltuk a Scarlett 18i20 regisztrálását a lehető legegyszerűbbé tenni.  

Az eljárás valószínűleg magától értetődő, de az alábbiakban ismertetjük az egyes lépéseket, így 

láthatja, hogy ezeknek hogyan kell megjelenniük a PC-n vagy a Mac-en. 

Mac felhasználóknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattintson duplán az ikonra a Finder ablak megnyitásához, amely a következő oldalon látható. 

 

FONTOS: A Scarlett 18i20 egyetlen C típusú USB 2.0 porttal rendelkezik (a hatásó panelen). 

Csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével. Vegye figyelembe, hogy a 

Scarlett 18i20 USB 2.0 eszköz, így a számítógép USB 2.0+ portjára lesz szükség a sikeres 

csatlakoztatáshoz. 
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Kattintson duplán a „Click Here To Get Started.url” ikonra. Ez átirányítja Önt a Focusrite webhelyre, 

ahol azt javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét:  

 

Kattintson a „Let’s get you started” elemre, ami után egy részben automatikusan kitöltött űrlapot 

kap. A formanyomtatvány benyújtásakor bemutatásra kerülnek azok a lehetőségek, amelyek akár 

közvetlenül is eljuthatnak a letöltési területhez, hogy megkapja a szoftvert a Scarlett-hez, vagy 

lépésről lépésre kövesse a telepítési útmutatót az Ön választása alapján. 

Miután telepítette a Focusrite Control szoftver, beállította és konfigurálta azt, a Scarlett átvált az 

MSD módról. 

Az OS operációs rendszer automatikusan átváltja a számítógép be és kimeneteit az alapértelmezett 

Scarlett-ére. 

Ennek ellenőrzéséhez kattintson a System Preferences > Sound, majd győződjön meg róla, hogy a 

kimenetek és bemenetek a Scarlett 18i20-ra vannak állítva. A Mac rendszerhez tartozó részletesebb 

telepítési lehetőségek eléréséhez nyissa meg: Applications > Utilities > Audio MIDI Setup.  
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Windows felhasználóknak 

A Scarlett 18i20 számítógéphez történő csatlakoztatásakor Scarlett ikon jelenik meg az asztalon: 

 

 

 

 

 

 

(Vegye figyelembe, hogy a meghajtó betűjele lehet D-től eltérő, attól függően, hogy milyen más 

eszközöket csatlakoztatott a számítógépéhez). 

Kattintson duplán az előugró üzenetre az alábbi párbeszédpanel megnyitásához: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattintson duplán az „Open folder to view files” felületre, ami megnyitja az Explorer böngészőt: 
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Kattintson duplán a „Click here to get started” ikonra. Ez átirányítja Önt a Focusrite webhelyre, ahol 

azt javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét: 

 

Kattintson a „Let’s get you started” elemre, ami után egy részben automatikusan kitöltött űrlapot 

kap. A formanyomtatvány benyújtásakor bemutatásra kerülnek azok a lehetőségek, amelyek akár 

közvetlenül is eljuthatnak a letöltési területhez, hogy megkapja a szoftvert a Scarlett-hez, vagy 

lépésről lépésre kövesse a telepítési útmutatót az Ön választása alapján. 

Miután telepítette a Focusrite Control szoftver, beállította és konfigurálta azt, a Scarlett átvált az 

MSD módról. 

Az OS operációs rendszer automatikusan átváltja a számítógép be és kimeneteit az alapértelmezett 

Scarlett-ére. 

Ennek ellenőrzéséhez kattintson a jobb egérgombbal a Sound ikonra a tálcán, válassza a Sound 

Settings lehetőséget, és állítsa be a Scarlett-et bemeneti és kimeneti eszközként. 
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Minden felhasználó számára 

Vegye figyelembe, hogy a második file – „More infos and FAQs” is elérhető a kezdeti beállítási 

folyamat során. Ez a fájl néhány további információt tartalmaz a Focusrite Quick Start eszközről, 

amely hasznos lehet, ha bármilyen problémája van az eljárással. 

A regisztráció után azonnal hozzáférhet a következő forrásokhoz: 

• Focusrite Control (Mac és Windows verziók egyaránt elérhetők) – bővebben a lap alján 

• Többnyelvű használati utasítás 

A licensz kódok és a linkek, a következő csomagban lévő szoftverhez lesznek megadva a fiókoldalán: 

• Pro Tools | First  

• Ableton Live Lite  

• Focusrite Red 2 & 3 Plug-in Suite  

• Softube Time and Tone bundle  

• XLN Audio Addictive Keys  

• Plug-in Collective Offers  

 

MEGJEGYZÉS: A Focusrite Control telepítése automatikusan telepíti az eszközéhez a megfelelő 

illesztőprogramot.  A Focusrite Control bármikor letölthető, regisztráció nélkül is: lásd alább a 

„Manuális regisztráció” részt. 

 

Manuális regisztráció 

Ha úgy dönt, hogy később regisztrálja a Scarlett 18i20 készüléket, akkor ezt megteheti a következő 

címen: https: //customer.focusrite.com/user/register. 

A sorozatszámot kézzel kell beírnia: ez a szám megtalálható a felület alapján, és megtalálható a 

doboz oldalán található vonalkód-címkén is. 

Javasoljuk, hogy töltse le és telepítse a Focusrite Control alkalmazást, mivel ez letiltja az MSD módot, 

és felszabadítja a felület teljes potenciálját. Kezdetben, amikor MSD módban van, az interfész 

48 kHz mintavételi frekvencián fog működni. 

Amint a Focusrite Control telepítve van a számítógépén, akár 192 kHz-es mintavételi frekvencián 

dolgozhat. Ha úgy dönt, hogy nem tölti le és nem telepíti azonnal a Focusrite Control alkalmazást, 

akkor bármikor letöltheti a: https://customer.focusrite.com/support/downloads. 

Annak érdekében, hogy a Scarlett 18i20 készüléket MSD üzemmódból kikapcsolja anélkül, hogy 

először regisztrálná, tartsa lenyomva az 1-4 48V gombot, miközben kihúzza és újracsatlakoztatja az 

USB kábelt, majd tartsa nyomva a gombot további öt másodpercig. 

Ez biztosítja a Scarlett 18i20 teljes funkcionalitását. Kérjük, ne feledje, hogy ha ezt a műveletet 

elvégzi, a Scarlett 18i20 regisztrálását manuálisan kell elvégeznie, a leírtak alapján. 

 

 

 

 

https://customer.focusrite.com/support/downloads
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HARDVERFUNKCIÓK 

Előlap 

Az előlap tartalmazza az összes bemeneti erősítést és a monitorozáshoz köthető vezérlőket, valamint 

a két hangszer, illetve vonalbemenet csatlakozóját egyaránt. 

1. 1. és 2. bemenet – kombinált bemeneti aljzatok: csatlakoztassa ide a mikrofonokat, a 

hangszereket, illetve a vonalszintű jeleket. A kombinált bemenetek mind az XLR, mind a 6.35 

mm ¼ ”-es csatlakozókat elfogadják. 

A mikrofonokat általában XLR dugókkal kell csatlakoztatni: a hangszereket és a vonalszintű 

eszközöket pedig TS, illetve TRS típusú ¼ ”(6,35 mm) csatlakozókkal kell csatlakoztatni. 

Az előerősítés mértéke elegendő a mikrofonokhoz, XLR csatlakozó csatlakoztatása esetén, 

valamint a magasabb impedanciával rendelkező bemeneteket is képes kezelni, jack 

csatlakozása esetén. 

Ne csatlakoztasson mikrofonon kívül más eszközöket - például egy hangmodul vagy FX 

egység kimenetét - XLR csatlakozón keresztül, mivel a jelszint túlterheli az előerősítőt, 

torzulást eredményezve; emellett, ha a fantomtáp engedélyezve van, a berendezés 

megsérülhet. 

2. 48V – két kapcsoló – (1-4, 5-8), amely 48 V fantomtápfeszültséget tesz lehetővé a kombinált 

csatlakozók XLR érintkezőin az 1-4, illetve 5-8 mikrofon bemenethez. 

3. Gain 1 és 2 - állítsa be a jelek bemeneti erősítését az 1. és a 2. bemeneten. 

4. INST - két kapcsoló, amely megváltoztatja az 1. és 2. bemenet jack érintkezőinek bemeneti 

konfigurációját. Ha az INST lehetőséget választja, megváltozik az erősítés mennyisége, 

valamint a bemeneti impedancia (a LINE-hoz viszonyítva), így a bemenet aszimmetrikussá 

válik. Ez az eljárás optimalizálja a közvetlen csatlakozást. Ha az INST ki van kapcsolva, a 

bemenetek vonalszintű jelek csatlakoztatására alkalmasak. A vonalszintű jeleket 

szimmetrikus jelvezetéssel lehet csatlakoztatni egy 3 pólusú (TRS) csatlakozón keresztül, vagy 

aszimmetrikusan, a 2 pólusú (TS) csatlakozón keresztül. Az INST pirosan világít, ha a hangszer 

üzemmód van kiválasztva. Vegye figyelembe, hogy az INST a Focusrite Control közül is 

kiválasztható. 

5. AIR - nyolc sárga LED jelzi az egyes csatornák AIR módjának kiválasztását. Az AIR mód 

bekapcsolásával megváltoztatjuk a bemeneti csatorna frekvenciaválaszát, amely a klasszikus, 

transzformátor alapú ISA mikrofon előerősítőt modellezi.  

6. PAD – nyolc kapcsoló segítségével aktiválhatjuk az adott csatornához tartozó csillapítást. A 

PAD, -10 dB-vel csökkenti a DAW-hoz érkező jelszintet; akkor érdemes használni, ha a 

bemeneti jelszint különösen magas. A PAD pirosan világít, ha aktív. A PAD funkciót a 

Focusrite Control szoftverből is aktiválhatjuk. 
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7. Gain 3-tól 8-ig – szabályozhatjuk a bemeneti jelek erősségét a 3-8 bemeneteken. 

(Ezen csatlakozók bemenetei a hátoldalon találhatók.) 

8. Bemeneti kivezérlés mérők – nyolc 5 szegmenses LED oszlopmérők jelzik a nyolc analóg 

bemeneti csatorna jelszintjét.  

A LED-ek -42 (zöld), -18 (zöld), -6 (zöld), -3 (sárga) és 0 dBFS (piros) fénnyel világítanak. A 0 

dBFS szint digitális clippelést okoz. 

9.  USB aktív LED - egy zöld LED, amely akkor világít, amikor az egységet felismeri a 

számítógép, amelyhez csatlakoztatva van. 

10.   Zárolva – egy zöld LED, amely jelzi, hogy a szinkronizálás a Scarlett 18i20 egységgel, vagy 

egy külső digitális bemenettel szinkronizálva lett. 

11. MIDI LED – egy zöld LED világít, amikor a MIDI-adatokat a MIDI IN porton keresztül fogadja 

12. MONITOR – a fő monitor rendszerünk kimeneti jelszintjének vezérlése: ez általában a hátsó 

panelen található fő monitor kimenetek szintjét vezérli, de a Focusrite Control segítségével 

konfigurálható a jelszint beállításához az interfész tíz analóg kimenetén. 

13. DIM és MUTE – két kapcsoló, amelyek a monitor kimeneteit vezérli: a DIM csökkenti a 

kimeneti jelszintet 18 dB-vel, míg a MUTE némítja a kimeneteket. 

Az alapértelmezés szerint ezek a kapcsolók befolyásolják a fő monitor 1. és 2. kimenetét, de 

konfigurálhatók a Focusrite Control szoftverben, hogy bármelyik analóg kimenetre befolyást 

gyakoroljanak. A kapcsolók mindegyikéhez tartozik egy LED (DIM: sárga, MUTE: piros), amely 

jelzi, hogyha az adott funkciókat aktiváltuk. A DIM és MUTE funkciók a Focusrite Control 

szoftverben is aktiválhatók.  

14. Talkback mikrofon 

15. TALKBACK – tartsa lenyomva a gombot a beszélgetés aktiválásához. Aktív állapotban a 

TALKBACK zölden világít. A talkback mikrofont [14] a 18i20 különféle kijárataira lehet 

irányítani. Alapértelmezés szerint a beszélgetés a két fejhallgató-kimenetre irányul [17], de az 

útválasztást a Focusrite Control-ban konfigurálható úgy, hogy a kimenetek bármely kívánt 

kombinációját használja. 

16. ALT – ha az ALT funkció aktiválva van a Focusrite Control-ban, akkor ennek a gombnak a 

megnyomásával a fő monitor-mixet, az 1. és 2. fővonalkimenetre, valamint a 3. és 4. ALT 

vonalkimenetre irányítja. 

17.  1. és 2. fejhallgató hangereje - csatlakoztasson egy vagy két pár sztereó fejhallgatót a 

vezérlők alatti két ¼” (6,25 mm) TRS aljzathoz. 

18. ÁRAM – AC tápkapcsoló. 
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Előlap 

 

19. MIC/LINE bemenetek 3-tól 8-ig – kombinált aljzatok - csatlakoztasson további mikrofonokat 

vagy vonaljeleket XLR vagy 6,35 mm-es jack csatlakozón keresztül. Valamennyi ¼” TRS 

(szimmetrikus) vagy TS (aszimmetrikus) csatlakozók használhatók vonalszintű jelekhez. 

20. LINE kimenetek 1 és 2 (MAIN) - két szimmetrikus analóg vonalkimenet ¼” (6,35 mm) jack 

csatlakozón keresztül. Használjon TRS aljzatokat szimmetrikus csatlakozáshoz, vagy TS 

csatlakozókat aszimmetrikus csatlakozáshoz. 

21. LINE kimenetek 4 és 3 (ALT) – csatlakoztasson egy másodlagos monitor rendszert, hogy 

használhassa az ALT funkcióját a 18i20-nak. A kimenetek teljesítménye megegyezik az 1. és 2. 

vonalkimenettel. A kimenetek jeleit a Focusrite Control szoftverben lehet meghatározni. 

22. LINE kimenetek 5-től 10-ig – 6 további vonalkimenet, melyek hasonló jellemzőkkel 

rendelkeznek, mint az 1-4 kimenet. Ezen kimeneteknél a jeleket a Focusrite Control 

szoftverben lehet konfigurálni, ami általában a multichannel-monitoring eljárásnál, vagy 

külső FX processzor alkalmazása esetén lehet hasznos. 

23. OPTICAL IN és OUT – a TOSLING csatlakozónak köszönhetően 8 digitális csatornát tud 

lekezelni az interfész ADAT csatlakozáson keresztül, a következő mintavételezési 

frekvenciákkal: 44.1/48 kHz és 88.2/96 kHz. 

44.1/48 kHz-es mintavételi frekvencián az csak a jobb oldali portot veszi igénybe, 88.2/96 

kHz-es mintavételi frekvencián mindkét portot használja. A jobb oldali port az ADAT 1-4. 

csatornákért, valamint a bal oldali port az ADAT 5-8 csatornákért felel.  

(Vegye figyelembe, hogy az optikai bemenet és a kimenet le van tiltva, ha 176.4/192 kHz 

mintavételi frekvencia van használatban.) 

24. WORD CLOCK OUT – egy BNC csatlakozó, amely a Scarlett 18i20 word clock-ját hordozza, így 

szinkronizálható különféle digitális külső eszközökkel. A Scarlett 18i20 által használt 

órajelszinkronizálás forrása a Focusrite Control szoftverben választható. 

25. USB 2.0 port – C típusú csatlakozóval. Csatlakoztasd a Scarlett 18i20 interfészt a 

számítógépedhez, a tartozék USB kábel segítségével. 

26. MIDI IN és MIDI OUT – standard 5 pólusú DIN-aljzatok, a külső MIDI-eszközök 

csatlakoztatásához. A Scarlett 18i20 MIDI interfészként is funkcionál, lehetővé téve a MIDI 

adatok továbbítását a számítógépről egy külső eszközre.  

27. S/PDIF IN és OUT – két phono (RCA) aljzat, amely kétcsatornás digitális audio jelet közvetít a 

Scarlett 18i20-ba, vagy onnan tovább, S/PDIF formátumban.  

(Vegye figyelembe, hogy az S/PDIF bemenetek és kimenetek 176.4/196 kHz-s mintavételezési 

frekvencián nem üzemelnek.) 

28. AC hálózat – standard IEC csatlakozó. 
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Csatlakoztasd a Scarlett 18i20-at 

Áram 

A Scarlett 18i20 készüléket a mellékelt hálózati tápkábellel AC áramú hálózatra kell csatlakoztatni. 

Dugja az IEC csatlakozót a hátsó panel IEC csatlakozójába. Ha a Scarlett 18i20 interfészt 

számítógéppel használja (azaz nem stand-alone módban), azt javasoljuk, hogy az egységet ne 

kapcsolja be addig, amíg az USB-kapcsolat létre nem jött - lásd alább. 

 

USB 

USB port-típusok: A Scarlett 18i20 egyetlen C típusú USB 2.0 porttal rendelkezik (a hátsó panelen).  

A szoftver telepítésének befejezése után egyszerűen csatlakoztassa a Scarlett 18i20 a számítógéphez. 

Ha a számítógép rendelkezik A típusú USB porttal, akkor javasoljuk, hogy használja a mellékelt A 

típusú - C típusú USB kábelt az egységgel.  

 

USB Standard-ek: Vegye figyelembe, hogy mivel a Scarlett 18i20 USB 2.0 eszköz, az USB-kapcsolathoz 

a számítógép USB 2.0-kompatibilis portjára van szükség. Az USB 1.0/1.1 portokkal nem fog 

megfelelően működni: általában az USB 3.0 port támogatja az USB 2.0 eszközt. 

Az USB-kábel csatlakoztatása után kapcsolja be a Scarlett 18i20 készüléket az előlapi kapcsolóval. 
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Audiobeállítás a DAW-ban 
A Scarlett 18i20 kompatibilis minden olyan Windows-alapú DAW-val, amely támogatja az ASIO vagy 

WDM-et, és minden olyan Mac-alapú DAW-val, amely a Core Audio-t használja.  

A 6. oldalon ismertetett Kezdő lépések elvégzése után elindíthatja a Scarlett 18i20 használatát a 

választott DAW szoftverrel. Amennyiben még nincs telepítve DAW alkalmazás a számítógépére, mind 

a Pro Tools | First, mind pedig az Ableton Live Lite mellékelve van. Ezek elérhetők lesznek, amint 

regisztrálta a Scarlett 18i20 készüléket. Ha segítségre van szüksége a DAW telepítéséhez, kérjük, 

keresse fel a Getting Started oldalunkat a https://focusrite.com/get-started oldalon, ahol elérhetőek 

a Getting Started videók. 

A Pro Tools | First és az Ableton Live Lite kezelési útmutatója kívül esnek a mellékelt felhasználói 

útmutató hatályán, de mindkét alkalmazás teljes súgófájlt tartalmaz. Az utasítások a www.avid.com, 

illetve a www.ableton.com oldalon is elérhetők. A https://focusrite.com/get-started weboldalon 

található egy video bemutató az Ableton Live Lite használatának megkezdéséhez. 

Vegye figyelembe - a DAW nem tudja automatikusan kiválasztani a Scarlett 18i20-at alapértelmezett 

I/O eszközként. Ebben az esetben a DAW Audio Setup* oldalán manuálisan kell kiválasztania az 

illesztőprogramot (Mac esetén válassza a Scarlett 18i20-at vagy a Windows számára megfelelő a 

Focusrite USB ASIO-t). Kérjük, olvassa el DAW dokumentációját (vagy súgófile-jait), ha nem biztos 

benne, hol válassza ki az ASIO/Core Audio illesztőprogramot. Az alábbi példa a helyes konfigurációt 

mutatja az Ableton Live Lite Preferences panelen (a Windows verzió látható). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A terminológia kissé eltérhet a DAW-k között. 
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Amint a Scarlett 18i20-at választottuk az elsődleges audio eszköznek, mind a 18 bemenet és 20 

kimenet megjelenik az DAW Audio I/O szekciójában (vegye figyelembe azonban, hogy az Ableton Live 

Lite legfeljebb négy egyidejű mono bemeneti és kimeneti csatornára korlátozódik). 

A DAW-tól függően használat előtt engedélyeznie kell bizonyos bemeneteket vagy kimeneteket. Az 

alábbi két példa két bemenetet és két kimenetet mutat be az Ableton Live Lite Input Config és Output 

Config oldalain. 

 

 

*A terminológia kissé eltérhet a DAW-k között. 
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Példák a felhasználásra 
A Scarlett 18i20 kiváló választás számos különféle rögzítési és monitorozási metódushoz. Néhány 

tipikus konfigurációt az alábbiakban mutatunk be. 

 

 

Ez a beállítás egy tipikus konfigurációt mutat be zenészek csoportjának, DAW szoftverrel történő 

felvételéhez Mac vagy PC eszközön. 

A Scarlett 18i20 bemeneteivel számos forrás - mikrofon, gitár és billentyűzet – rögzíthető. Tartsa 

szem előtt, hogy csak az 1. és 2. bejárat képes közvetlenül hangszert fogadni. Győződjön meg arról, 

hogy az INST van kiválasztva ehhez a bemenethez. 

A DAW szoftvert futtató PC-vel vagy Mac-kel a mellékelt USB-kábellel lehet csatlakozni. 

Ez továbbítja az összes bemeneti és kimeneti jelet a DAW és a Scarlett 18i20 között. 
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Alacsony késleltetésű monitorozás 
Gyakran hallhatja a „latency” kifejezést, amelyet a digitális audio rendszerekkel kapcsolatban szoktak 

használni. A fentebb említett kifejezés alatt azt a késleltetést értjük, amely alatt a bemeneti jelek 

átjutnak a számítógépen és az audio szoftveren, majd visszaérkeznek az audio interfészen keresztül. 

Noha ez nem jelent problémát a legtöbb egyszerű felvételi helyzetben, bizonyos körülmények között 

a késés problémát jelenthet az előadóművész számára, aki játék közben szeretné monitorozni magát. 

Ez akkor lehet fontos, amikor egy különösen nagy projekten dolgozunk, számos beépülő modul 

felhasználásával, hiszen a buffer size növelésével, növelhetjük a teljesítményünket a real-time 

monitorozás függvényében. A túl alacsony buffer size általános jelei, ha akad, „glitch”-csel a hang 

vagy szimplán csak nem engedi lejátszani a projektünket. a legtöbb DAW szoftver lehetővé teszi a 

buffer size méretének beállítását az Audio Preferences* menüpontban. 

A Scarlett 18i20 a Focusrite Control-nak köszönhetően lehetővé teszi a „zero latency monitoring”-ot, 

amely kiküszöböli ezt a problémát. A bemeneti jeleket közvetlenül a Scarlett 18i20 fejhallgató-

kimenetére irányíthatja. Ez lehetővé teszi a zenészek számára, hogy nagyon alacsony késéssel - vagyis 

hatékonyan „valós időben” – hallgassák vissza magukat, felvétel közben. Ez a beállítás semmilyen 

módon nem befolyásolja a számítógép bemeneti jeleit. Vegye figyelembe azonban, hogy a szoftver 

plug-in-ek által az élő hangszerekhez adott effektusok ebben az esetben nem lesznek hallhatók a 

fejhallgatóban, annak ellenére, hogy az FX továbbra is jelen lesz a felvételnél. 

Az alábbi példában a zenekar tagjainak saját monitor-mixet kaptak a Scarlett 18i20 által. A Focusrite 

Control akár 8 különálló mixet képes szolgáltatni. 

 

A Direct Monitoring használatakor, győződjünk meg arról, hogy a DAW szoftverünk nem úgy van 

beállítva, hogy az éppen rögzíteni kívánt bemenetünk, irányítható legyen a kimenetekre, hiszen ez azt 
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eredményezné, hogy a zenészek duplán hallanák magukat vissza, ami visszhang effektust 

eredményez. 

A Scarlett 18i20 hangsugárzóhoz való csatlakoztatása 
A hátsó panelen található 1. és 2. ¼”-es jack csatlakozású vonalkimenet felel meg a MAIN monitor 

útnak. Az aktív monitorok közvetlenül csatlakoztathatók a fentebb említett kijáratokra. 

A passzív rendszerek esetében sztereó erősítésre van szükség, így a hátsó panel kimeneteit az erősítő 

bementéhez kell csatlakoztatni. 

 

Az összes vonalkimeneti csatlakozó 3 pólusú (TRS) ¼ ”(6,35 mm) aljzatból áll, és elektronikusan 

kiegyensúlyozott. A tipikus fogyasztói (Hi-Fi) erősítők és a kisméretű monitorok bemenete 

valószínűleg aszimmetrikus lesz, így akár a phono (RCA) aljzaton, akár egy 3,5 mm-es 3 pólusú 

csatlakozón keresztül, közvetlenül tudjuk csatlakoztatni a számítógépünkhöz. Mindkét esetben 

használjon megfelelő csatlakozókábelt, a megfelelő csatlakozóval. 
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A professzionális hangsugárzók és erősítők szimmetrikus bemenetekkel vannak ellátva. 

Keveréskor ajánlott több lehallgatási rendszert használni, hogy ellenőrizni tudjuk a mixünket más-

más lehallgatókészüléken is. 

További hangsugárzó párokat csatlakoztathatunk a Scarlett 18i20-hoz, a hátsó vonalkimenetekre. Pl: 

Line Output 3-4 vagy Line Output 5-6. 

Ezek működését könnyen aktiválhatjuk a Focusrite Control szoftverben, vagy az ALT funkcióval. 

 

MEGJEGYZÉS: Ha a hangsugárzók a mikrofonokkal egyidejűleg aktívak, akkor a gerjedés veszélye 

fennállhat! Azt javasoljuk, hogy rögzítés közben mindig kapcsolja ki (vagy némítsa le) a 

hangsugárzókat és inkább használjon fejhallgatót. 

 

Váltás a hangsugárzók között 

A Scarlett 18i20 lehallgató rendszer váltó funkciója roppant egyszerűvé teszi a második hangsugárzó 

pár használatát: egyszerűen csatlakoztassa az ALT kimenetekhez (Line Output 3-4). Miután 

engedélyezte ennek működését a Focusrite Control szoftverben, átválthat a fő lehallgató rendszerről 

a másodlagosra, az ALT gomb megnyomásával. Ha az ALT aktív, a fő mix kimenete az ALT 

kimenetekhez kerül a MAIN helyett, és a zöld ALT LED világít, hogy megerősítse ennek működését. 

Az alábbi példában a különálló teljesítményerősítővel ellátott passzív lehallgató rendszert mutattuk 

be fő monitorként és az aktív hangsugárzókat másodlagos párként, de természetesen bármelyik 

használható fő és másodlagosként. 

 

 

 

FONTOS: 

A LINE OUTPUT 1-4 tartalmaz egy bizonyos „anti-thump” áramkört, mely védi a csatlakoztatott 

hangsugárzókat, amennyiben a Scarlett 18i20 bekapcsolt állapotban van. 

 

A LINE OUTPUT 5-10 kimeneteknek nincs ilyen áramköre. Ha ezeket a kijáratokat használjuk 

további hangsugárzók csatlakoztatására, abban esetben azt javasoljuk, hogy először a Scarlett 

18i20 eszközt kapcsoljuk be, majd ez után a hangsugárzókat. 
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Térhangzás 

Mivel a Scarlett 18i20 tíz vonalkimenettel rendelkezik, ideális lehet többcsatornás hangformátumok - 

például LCRS, 5.1 surround vagy 7.1 surround - formátumban történő munkavégzéshez. 

Annak érdekében, hogy az egyes csatornákat a megfelelő kimenetre irányítsa, a DAW kimeneteket a 

vonalkimenetére kell irányítania a Focusrite Control szoftverben (pl. DAW kimenet 1> 1. vonali 

kimenet, DAW kimenet 2> 2. vonal kimenet stb.). 

Windows felhasználóknak: 

A Windows rendszerben a surround hang csak a többcsatornás ASIO-t támogató szoftverekben 

használható. A legtöbb esetben ez a DAW szoftver lesz, és általában a térhatású keverésre képes 

DAW rögzítők lehetővé teszik a hangszóró leképezésének beállítását a DAW Audio Output 

Preferences vagy az I/O Settings oldalán. 

Kérjük olvassa el a DAW szoftverének használati utasítását, vagy súgófile-ját a surround keverés 

útmutatása végett.  

Mac felhasználóknak: 

Mac számítógépeken a térhatású hangkonfiguráció minden olyan alkalmazásból elvégezhető, amely 

támogatja a többcsatornás hangot (DAW szoftverek és szokásos macOS-alkalmazások). 

Ehhez lépjen a következőkhöz: Applications > Utilities > Audio MIDI Setup > Scarlett 18i20 > 

Configure Speakers > Configuration > Majd válassza ki a kívánt konfigurációt. 
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Az alábbi példa bemutatja, hogyan kapcsoljon össze hat hangsugárzót egy 5.1-es térhatású lehallgató 

rendszerként. 
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Az ADAT csatlakozás használata 

A Scarlett 18i20 a nyolc analóg bemenetén kívül két OPTICAL IN ADAT bemeneti porttal rendelkezik, 

amelyek további nyolc audio bemenetet biztosítanak akár 96 kHz mintavételi frekvencián. 
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Az ADAT kimenettel rendelkező, különálló 8 csatornás mikrofon előerősítő - például a Focusrite 

Scarlett OctoPre - használata egyszerű és kiváló módszer a Scarlett 18i20 bemeneti lehetőségeinek 

bővítésére. 

 

 

44.1/48 kHz frekvencián a Scarlett OctoPre ADAT OUT 1-8 portja egy TOSLINK optikai kábellel 

csatlakozik a 48 - 1-8 jelöléssel ellátott Scarlett 18i20 OPTICAL IN porthoz. A két eszköz ADAT-on 

keresztüli szinkronizálásához állítsa a Scarlett OctoPre órajelét Internal-ra, és a Scarlett 18i20 (a 

Focusrite Control segítségével) órajelének forrását ADAT-ra. Alternatív megoldásként a stabil 

órajelszinkronizálást úgy is elérheti, ha a Scarlett 18i20 WORD CLOCK OUT-ját csatlakoztatja a 

Scarlett OctoPre WORD CLOCK IN-jéhez, és beállítja a Scarlett OctoPre-t, hogy az órajelforrása a 

Word Clock legyen. 

TIPP: Ha két digitális eszközt bármilyen módon összekapcsol, mindig ellenőrizze, hogy 

mindkettőt ugyanazon a mintavételi frekvencián kell-e működtetni. 

Az ADAT port használatával használt kiegészítő bemenetek a Focusrite Control segítségével pontosan 

ugyanúgy irányíthatók, mint a többi bemenet. A kiegészítő bemenetek szükség szerint bármely 

zenész fejhallgató-mix részét képezhetik. 

Ha 88.2/96 kHz frekvencián dolgozik, csatlakoztasson egy második TOSLINK optikai kábelt a Scarlett 

OctoPre ADAT OUT 5-8 portja és a 18i20 OPTICAL IN 5-8 - 96 portja közé. Magasabb mintavételi 

frekvencián ez a második link az 5-8. Csatornát hordozza, míg a másik link (fentebb leírt) az 1-4. 

csatornát hordozza. 

 

 

Ha rendelkezésre áll egy megfelelő többcsatornás digitális-analóg konverter, a 18i20 OPTICAL OUT 

ADAT portjait ellentétes módon lehet használni. Például, a DAW további kimenetei konvertálhatók 
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analóg tartományba, lehetővé téve egy külső keverő konzol használatát a sok DAW sáv keverésére. 

A 44.1/48 kHz-es mintavételi frekvencia mellett a jobb oldali OPTICAL OUT port az 1-8. csatornát 

hordozza, míg a 88.2/96 kHz-es csatornán a jobb oldali port az 1-4. csatornát, a bal oldali port pedig 

az 5-8. csatornát hordozza. 

 

A Scarlett 18i20 stand-alone keverőként való alkalmazása 

A Scarlett 18i20 képes a Focusrite Control alkalmazásban meghatározott keverési konfigurációt a 

hardveren tárolni. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a számítógép használatával - például színpadon 

lévő billentyűzet-keverőként - konfigurálását, majd a konfiguráció feltöltését magára az eszközre. 

Ezután a Scarlett 18i20-at egyszerű stand-alone keverőként használhatja a billentyűs-berendezés 

részeként, hogy visszahallgatható legyen a többi billentyűs hangszer általános mixe is egyaránt. 

 

 

 

A fentebb ábrázolt példában három sztereo billentyűs hangszer csatlakozik a Scarlett 18i20 

hátlapjának bemeneteihez. A 3. és a 4. kimenet a fő PA rendszerre megy. Az előadó beállíthatja az 

egyes billentyűs hangszerek gain szintjét az előlapon, valamint beállíthatja a billentyűs-hangszerek 

mixének általános szintjét. 

 

 

 

 

FOCUSRITE CONTROL 
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A Focusrite Control szoftver lehetővé teszi az összes audio jel keverését és továbbítását fizikai audio 

kimenetekhez, valamint a kimeneti monitor szintjeinek vezérlését. A mintavételi frekvencia 

kiválasztása és a digitális szinkronizálás lehetőségei szintén elérhetők a Focusrite Control-ból. 

 

 

Nyissa meg a Focusrite Control szoftvert: 

A Focusrite telepítése után az „FC” ikon jelenik meg a tálcán.  

Kattintson az ikonra a Focusrite Control elindításához. 

A Scarlett interfész USB-kábellel történő csatlakoztatása esetén, megjelenik a Focusrite Control GUI 

(grafikus felhasználói felület), ahogy alább látható (Mac verzióval ábrázolva). 

 

További részletek a Focusrite Control felhasználói útmutatójában találhatók. 

MEGJEGYZÉS: A Focusrite Control egy általános felhasználhatóságú szoftver, mely számos 

Focusrite terméket képes vezérelni. Az adott interfész csatlakoztatása után a szoftver 

automatikusan felismeri a készülék típusát és ennek megfelelően tárja elénk a felületet. 

FONTOS: A Focusrite Control felhasználói útmutatója letölthető a Focusrite hivatalos 

webhelyről. Ez részletesen leírja a Focusrite Control használatát, alkalmazási példákkal együtt. 
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Csatornakiosztások 

A 18i20 bemenetei és kimenetei a Focusrite Control-ban jelennek meg, kissé eltérő csatornaszámmal, 

az alkalmazott mintavételi frekvenciától függően. A csatornaszámok az optikai ADAT portok 

használatának függvényében is változnak, attól függően, hogy melyik digitális I/O mód van kiválasztva 

(lásd alább a Digitális I/O módokat). 

Digitális I/O módok 

A Scarlett 18i20 három digitális I/O módot támogat: ezeket a Focusrite Control panelen lehet 

kiválasztani. Az módok meghatározzák az audio bemenetek és kimenetek hozzárendelését az optikai 

(ADAT) portokhoz és az S/PDIF bemeneti és kimeneti koaxiális (RCA) aljzatokhoz. 

Mode 1: Coaxial (RCA) S/PDIF 

Ez a gyári alapértelmezett mód, és a Scarlett 18i20 ezzel a konfigurációval érkezik a dobozában. Ezt a 

módot akkor használja, ha koaxiális S/PDIF audio bemenetre van szüksége, vagy ha koaxiális S/PDIF 

jelet akar használni órajelként. 

 

 

 

Mode 2: Optical S/PDIF 

Válassza ezt az üzemmódot, ha 44.1/48 vagy 88.2/96 kHz mintavételi frekvencián dolgozik, és S/PDIF 

jelet kell küldenie vagy fogadnia optikai porton keresztül. Ezt az üzemmódot akkor is használhatja, ha 

optikai S/PDIF jelként küldött óra jelet szeretné használni. 
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Mode 3: Dual ADAT 

Válassza ezt az üzemmódot, ha négynél több ADAT bemeneti és/vagy kimeneti csatornára van 

szüksége, 88.2/96 kHz mintavételi frekvencia esetén. 
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Az alábbi táblázatok felsorolják, hogyan jelennek meg a 18i20 bemenetei és kimenetei a Focusrite 

Control szoftverben mindhárom optikai I/O üzemmódban, mindhárom mintavételi frekvencia pár 

esetében. Vegye figyelembe, hogy az ADAT csatornákkal kapcsolatos bejegyzések első számjegye a 

használt portra vonatkozik: tehát az „ADAT 1.1” - „ADAT 1.4” az ADAT 1.-4. csatornája az egyes párok 

jobb oldali portján, míg az „ADAT 2.1” - ADAT 2.4”-ig, az ADAT 5–8 csatornák bal oldali portjára utal. 

 

44.1 kHz és 48 kHz mintavételi frekvencia esetén: 
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88.2 kHz és 96 kHz mintavételi frekvencia esetén: 
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176.4 kHz és 192 kHz mintavételi frekvencia esetén: 
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SPECIFIKÁCIÓK 

Teljesítményre vonatkozó specifikációk 

MEGJEGYZÉS: A teljesítménymutatók az AES17 rendelkezéseivel összhangban lettek mérve. 
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Fizikai és elektromos tulajdonságok 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
Az összes hibaelhárítási kérdéssel kapcsolatban keresse fel a Focusrite Help Centre-t a 

http://support.focusrite.com/ címen, ahol számos hibaelhárítási példát tartalmazó cikkeket talál. 

 

SZERZŐI JOG ÉS JOGI MEGEGYEZÉSEK 
A Scarlett 18i20-hoz két éves garancia párosul gyártási hibák végett, a világ bármely pontján.  

A jótállás teljes feltételei megtalálhatók a https://focusrite.com/warranty weboldalon. 

A Focusrite egy bejegyzett védjegy, a Scarlett 18i20 pedig a Focusrite Audio Engineering Limited 

védjegye. 

Az összes többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok tulajdona. 

2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. Minden jog fenntartva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 


