
PreSonus Studio One 2 Professional
ja Pengerkadun Ääniedit 

Aloittaminen

• Kytke virta päälle kytkimellisestä jatkojohdosta. 
Tarkista, että mikseri, kaiuttimet ja näytöt 
menevät päälle.

• Käynnistä tietokone etupaneelista.

• Tarkista, että mikseristä on valittu sccene-muisti 
01. Ääniedit.

Paina oikealla olevaa punaista MEMORY-nappia ➊ 
(tarvittaessa niin monta kertaa, että näyttöruudun 
ensimmäinen välilehti on esillä). Pyöritä PARAMETER-
pyörää ➋ niin, että musta kolmio osoittaa kohtaan 
01. Ääniedit. Valitse ylös-alas -nuolilla ➌ RECALL ja paina 
ENTER ➍.

• Tarkista, että mikserin oikeassa yläreunassa oleva 
MONITOR-nappi on yläasennossa ja sen alla 
olevassa kiertonupissa on varovaisesti volyymiä.   

Projektin luominen Studio Oneen

• Käynnistä Studio One -ohjelma työpöydän 
pikakuvakkeesta Studio One Pro.

• Valitse Create a new Song.

• Kirjoita Song Title -kohtaan projektisi nimi. Valitse tallennuskansioksi oma kansiosi 

 -nappia painamalla. Jos sinulla ei ole äänieditissä omaa kansiota, luo se 
painamalla Luo uusi kansio -nappia. Valitse jokin audiolevyasemista, eli E, F tai G. 
Älä käytä C-asemaa, joka on oletuksena! Nimeä kansio omalla nimelläsi ja 
puhelinnumerollasi, esim. Matias Harju 0400762971. Syy puhelinnumeron 
merkitsemiseen on se, että mikäli tila uhkaa loppua levyiltä, voidaan sinulle 
parinkin vuoden päästä soittaa ja kysyä, tarvitsetko enää projektiasi vai voiko sen 
tuhota. Saat toki poistaa kansiosi ja projektisi itsekin projektin päättyessä, mikäli 
tiedät ettet niitä enää tarvitse.

Huom. Äänieditin tietokonetta ei ole kytketty koulun verkkoon tai Internetiin. 
Et siis pääse käsiksi verkkokansioihin. Myöskään Studio Onen soundcloud-
exporttaus yms. toiminnot eivät ole käytössä.

Mikäli työskentelet koulun verkkoon kytketyillä tietokoneilla, voit luoda 
projektisi omaan verkkokansioosi (K:), mutta varaudu siihen, että verkon 
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nopeus ei isoissa projekteissa välttämättä riitä audion siirtämiseen reaaliajassa. 
Lisäksi joidenkin opiskelijoiden K-asemien kanssa on ollut ongelmia. 
Varmempi tapa on luoda projektikansio paikallisesti kyseisen koneen omalle 
kovalevylle (C:) omaan kansioosi (käyttäjätunnuksesi) tai suoraan muistitikulle 
tai ulkoiselle kovalevylle.

Musiikkiluokan äänityskoneessa projektien tallennuspaikkana on F-asema!

• Vasemmalla näkyy valmiita työpohjia. Valitse User-välilehti ja sieltä työpohjaksi 
Musiikki tai Radio ja kuunnelma. Näissä pohjissa on tehty valmiiksi muutamia 
työskentelyä helpottavia asetuksia ja audioreitityksiä.

• Katso, että oikealla olevat asetukset ovat niin kuin haluat: Jos teet kuunnelmia, radiotöitä tai sellaista 
musiikkiprojektia, joka ei mene metronomin mukaan, valitse Timebase-valikosta Seconds. Jos aiot 
käyttää metronomia tai teet musaa, jossa käytät valmiista looppeja (sämplejä), valitse Bars.

• Paina OK ja projekti aukeaa. Muista tallentaa usein painamalla Ctrl+S.
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Studio Onen pääikkuna näyttää suurin piirtein tältä, kun ohjelma on käynnistetty, 
yhtään raitaa ei ole luotu ja mitään ei ole vielä äänitetty:

Tummanharmaa kenttä on alue, johon äänitykset ja muu äänimateriaali ilmestyvät 
“palikoina” eli eventeinä. Vaaleanharmaa alue on varattu äänitys- ja 
instrumenttiraidoille, jotka pian luodaan ja jotka ilmestyvät siihen päällekkäin. 

Raitojen luominen

Jos tuot äänet tai sämplet ohjelmaan tiedostoina (import audio), ohjelma luo raidat 
automaattisesti. Voit myös raahata tiedostoja tai instrumenttiraitoja oikealla olevasta 
Browserista suoraan työskentelyalueelle, jolloin raidat syntyvät itsestään. Jos aiot 
äänittää itse suoraan ohjelmaan, sinun täytyy luoda äänitysraidat: 

Tapoja on monta, mutta helpointa on painaa 
vasemmalla ylhäällä näkyvää + -merkkiä.

Name: Anna raidalle nimi, esim. Piano tai Juontaja tai 
Pistetehosteet 1. Nimeäminen on tärkeää, sillä kun 
projektissasi on paljon materiaalia, oikeiden raitojen ja tiedostojen löytäminen on 
vaikeaa, ellei nimi ole kuvaava.

Count: Kuinka monta samanlaista raitaa luot 
(Piano 1, Piano 2, Piano 3 jne).

Format: Valitse Mono, jos äänität vain yhtä 
kanavaa (yksi mikrofoni). Valitse Stereo vain, 
jos sinulla on kaksikanavainen äänilähde 
(esim. kaksi mikrofonia stereoasetelmassa).

Instrument. Ohjelmassa on 
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sisäänrakennettuna syntetisaattori (nimeltään Presence), jossa on perussoittimien 
soundeja. Niitä voi soitella koskettimistolla, näppäimistöllä tai piirtää ääniä hiirellä 
suoraan ruudulle.

Automation-raidalle voi rakentaa efektiautomatiikkoja ynnä muuta.

Preset: Raidalle voi lisätä jo tässä vaiheessa yhden efektin, mikäli haluaa.

Color: Raidoilla on omat tunnusvärit, jotka helpottavat niiden tunnistamista. Voit valita 
itse tai antaa koneen päättää.

Kuvan esimerkissä on luotu yksi audio-monoraita 
(Gtr eli kitara) ja yksi audio-stereoraita (Piano). 
Lisäksi on luotu yksi instrumenttiraita (Drs eli 
rummut). Piano-raita on valittuna ja se on 
äänitysvalmiudessa.

Tuplaklikkaamalla raidan nimeä voit nimetä sen 
uudestaan. m mutettaa (mykistää) raidan ja s 
soolottaa (eli kaikki muut raidat mykistyvät).

Rec-symboli eli pallo asettaa raidan 
äänitysvalmiuteen. Samalla syttyy viereinen kaiuttimen kuva (monitor) merkiksi siitä, 
että kyseistä raitaa kuunnellaan samalla kun sitä äänitetään. Kuuntelun voi ottaa myös 
pois päältä halutessaan ilman, että se vaikuttaa raidalle menevään äänitykseen.  

Useampi raita voi olla yhtä aikaa äänitysvalmiudessa. Kun äänitys käynnistetään, 
näille raidoille menee ääntä, muille ei.

Näiden alapuolella olevasta napista valitaan, onko raita mono vai stereo.

Raidan nimen alapuolella oleva harmaa palkki on volyymin säätö. Volyymitasoa voi 
myös säätää mikseristä. Siitä myöhemmin. 

Volyymin alapuolella oleva ruutu kertoo, mitä inputtia eli sisääntulevaa kanavaa raita 
äänittää. Huomaa, että äänieditissä on eri inputit kuin koulun koneilla tai 
kotikoneellasi.

Instrumenttiraidoissa sama ikkuna kertoo, mistä syntetisaattoria ohjaava signaali 
(MIDI) tulee; ulkopuolisesta koskettimistosta, 
tietokoneen näppäimistöstä vai mistä.

Vasemmalla olevasta, pienestä zigzag-symbolista 
aukeaa lisää raitakohtaisia säätimiä: 
automaatiokäyrien säätimet, joihin voi ohjelmoida 
volyymien muutoksia ja panorointeja. Tänne ilmestyy 
myös esimerkiksi efektilaitteiden automaatiokäyrät.
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Lisää nappeja ja toimintoja 

Käydään tässä läpi vielä muutama tärkeä nappi, jotta päästään alkuun. Loppuihin voi 
tutustua viemällä hiiren napin kohdalle ja katsomalla, mitä pienessä kyltissä lukee. 
Myös näppäimistön pikakomento kerrotaan, ja niitä kannattaakin opetella 
käyttämään.

Ruudun alareunassa keskellä on perinteiset 
kelaus- ja äänitysnapit. Play ja stop hoituvat 
kätevästi myös välilyönnillä, ja äänityksen 
pikanäppäimet ovat Alt+välilyönti. Projektin alkuun voi hypätä Return-napilla ↩. 
Valitun eventin tai alueen (selection) alkuun pääsee L-napilla. Viimeinen nappi on 
Loop, jolla tiettyä kohtaa biisistä voi toistaa eli luupata automaattisesti. Pikakomento on 
numeronäppiksen 4. (Myös Äänieditin midi-koskettimistosta löytyy osa kyseisistä 
napeista.)

Oikeassa alakulmassa on kolme nappia: Edit avaa ja sulkee 
raitakohtaisen editorin, esim. “pianorollin” jos kyseessä on 
instrumenttiraita. Mix avaa ja sulkee mikserin, jossa raidat 
näkyvät vierekkäin. Browse avaa ja sulkee oikeassa reunassa olevan 
tiedostohallintapaneelin eli browserin.

Ylärivi seuraavaksi: Työkalunapeilla valitaan, mitä 
hiirellä tehdään. Nuolityökalulla (Arrow) valitaan 
asioita, esim. kokonainen event tai luodaan 
esimerkiksi automaatiokäyrälle nivelkohtia. Range Toolilla valitaan esimerkiksi osia 
eventeistä. Puukolla (Split) katkaistaan. Kumilla (Eraser) poistetaan. Kynällä (Paint) voi 
piirtää volyme- tai tempo-käyriä, nuotteja viivastolle jne. Mutella voi mykistää eventin. 
Kaiuttimella (Listen) voi kuunnella yksittäisiä eventejä ja niiden sisällä olevaa ääntä. 
Pikanäppäimet näihin työkaluihin näkyvät, kun annat hiiren leijua painikkeen päällä.

Q avaa kvantinsointi-
ikkunan eli toiminnot, joilla 
äänitetty materiaali 
saadaan rytmisesti tarkasti kohdalleen. Quantize määrittelee, mikä on lyhin nuotti, 
johon mahdolliset kvantisoinnit tehdään.

Snap-nappi ohjaa kursorin ja kaikki edioinnit rytmisesti ennalta määritellyille iskuille, 
esim. tahtiviivaan tai tahdin osiin. Määrittely tehdään Snap-napin yläpuolella olevasta 
ikkunasta. Adaptive osaa jotenkin haistella, miten käyttäjä haluaa snapin toimivan.

Snap pitää ottaa pois, kun tehdään tarkkoja editointeja tai projekti ei mene mihinkään 
metronomitempoon (esim. kuunnelma). Timebase määrittelee, onko projekti 
tahtipohjainen vai aikapohjainen. Jos äänität metronomin kanssa tai teet 
täsmämittaisista palikoista koostuvaa konemusaa, käytä Bars. Muuten voit työskennellä 
Seconds-moodissa.
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Äänittäminen

Soundcheck

Luotuasi tarvittavat audioraidat, on aika virittää mikrofonit ja testata saadaanko ääntä 
tietokoneelle. Mikäli mikrofonit ovat soittohuoneen puolella, kytketään ne huoneen 
seinässä olevaan hakurasiaan. Tarkkaamon seinässä olevasta ristiinkytkentätaulusta 
vedetään xlr-johdot vastaavista ulostuloista Yamaha-mikserin kanaviin. Voit käyttää 
mitä tahansa kanavia 1–8.

Mikserissä on phantom yleensä aina päällä, mutta 
voit vielä tarkistaa asian mikserin takaa olevista 
pienistä kytkimistä, mikäli käytät 
kondensaattorimikrofoneja tai aktiivisia DI-
bokseja.

Paina mikserin vasemmassa reunassa olevaa 
HOME-nappia. Katso ruudusta, että 
ensimmäinen välilehti on valittuna. Jos ei ole, niin 
paina nappia niin monta kertaa, että saat sen 
näkyviin. Pyydä muusikoita soittamaan 
soittimiaan yksi kerrallaan ja nosta mikserin 
kanavien gain-ruuveja niin paljon, 
että HOME-näytössä pylväät alkavat 
reilusti nousta, mutta jäävät ainakin 
10 dB:n päähän maksimista. Mikäli 
signaali tulee liian voimakkaasti, voit 
käyttää gainin vieressä olevaa PAD-
nappia, joka vaimentaa signaalia 
reilusti (-26 dB).

Inputin valitseminen 
tietokoneesta

Seuraavaksi määritellään, mille äänitysohjelman raidalle menee mitäkin mikseristä 
tulevaa signaalia. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa mikrofoni on kytketty mikserin 
kanavaan 7. Haluamme tämän signaalin Gtr-raidalle. Klikkaa raidan Input-ruutua ja 
valitse Input 7.

Klikkaa raidan äänitysvalmius-nappia. 
Kaiutinnapin pitäisi aktivoitua samalla, 
mutta klikkaa myös sitä, mikäli se ei muutu 
siniseksi. Voit leventää raitaa vetämällä 
alaspäin vaaleanharmaan alueen 
alareunasta. Kun mikrofoniin tulee 
signaalia, sen pitäisi nyt näkyä vihreänä pylväänä, joka nousee ja laskee.
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Tarkempi mittarointi ja lisää säätimiä näkyy mikseri-ikkunassa, mutta ne saa 
näkymään myös painamalla raitojen päällä olevaa i-kirjainta. Tämä avaa 
ruudun vasempaan reunaan Inspector-näkymän.

Tarkista, että kaikkien äänitettävien kanavien signaalit tulevat perille äänitysohjelmaan 
ja eivät klippaudu eli signaalin voimakkuus pysyy reilusti maksimin alapuolella. 
Klippauksen merkkinä vihreän pylvään päälle syttyy punainen varoitusvalo. Valon saa 
pois päältä kun sitä klikkaa. Jos valo syttyy, vähennä mikseristä gainia.

Huom! Äänitysohjelman raitakohtaisen volyymin säätäminen ei vaikuta 
äänitysvoimakkuuteen! Äänitysvoimakkuus säädetään mikserin gain-ruuveilla.

Studio One on säädetty niin, että stereoraitojen sisääntulot voivat olla vain 
vierekkäiset, parittomalla numerolla alkavat inputit esim. 1 ja 2. Et voi luoda 
stereoraitaa inputteihin 2 ja 3! (Mikäli näin on kuitenkin pakko tehdä, kysy apua esim. 
Matiakselta.)

Äänen pitäisi nyt kuulua myös kaiuttimista. Jos näin ei 
tapahdu, tarkista että Yamahan digimikserin oikeassa 
yläreunassa MONITOR-nappi on yläasennossa ja sen 
alapuolella olevaa voimakkuudensäätöruuvia (LEVEL) on 
hieman avattu.  

Klikki ja tempo

Mieti haluatko käyttää metronomia eli klikkiä (click). Jos 
kappaleesi tempo on tiedossa, voit äänittää klikin kanssa, jolloin ohjelma soittaa 
metronomin kalketta kaiuttimista ja kuulokkeista. Klikin kanssa soittaminen vaatii 
harjoittelua, mutta helpottaa myöhempää editointia ja päällekkäisäänitysten tekoa.

Jos päädyt klikin käyttöön, sinun täytyy tässä vaiheessa määritellä kappaleen tempo ja 
tahtilaji. Klikkaa ruudun alareunassa näkyvää Tempo-
numeroa ja kirjoita uusi tempo.

Tahtilajin voi vaihtaa Timesig-kohdasta. Klikin saa päälle 
ja pois tahtilajin vasemmalla puolella olevasta metronomin symbolista. Jakoavaimesta 
voi säätää, minkälaista ääntä metronomi pitää, 
kuinka kovaa ja milloin se kuuluu. Vasemmalla 
alhaalla oleva Preroll on kätevä etenkin 
virhesoittojen paikkauksessa: kun äänität jotain, 
ohjelma aloittaakin kappaleen toiston ja 
metronomin kalkkeen esim. tahtia aikaisemmin, 
jolloin muusikko ehtii reagoida tulevaan 
äänitykseen. Itse äänitys alkaa vasta siitä 
kohdasta, jossa kursori on. Prerollin (tai Precount) 
tahtimäärää voi vaihtaa jakoavaimesta. Sieltä 
voi myös valita Double Tempo, jolloin jokaista 
iskua kohden tulee kaksi klikkiä. Tämä 
helpottaa rytmissä soittamista.
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Tilanteissa, joissa kappaleen eri osilla on eri tempoja tai vauhti vaikkapa kiihtyy läpi 
kappaleen, voit rakentaa tempokartan. 
Avaa tällöin Tempotrack vasemmalla 
ylhäällä olevasta kellon kuvasta. 
Kynätyökalulla voit rakennella eri 
tempoja. Snap kannattaa pitää päällä, 
ellet halua että tempo muuttuu kesken 
tahdin tai iskujen välissä.

Latenssi ja buffer size

Mitä enemmän raitoja ja efektejä projektissa on, sitä kovemmalle tietokoneen 
suorituskyky joutuu. Puskuri eli buffer tasaa koneelle tulevaa prosessointikuormaa, 
mutta aiheuttaa viivettä eli latenssia (latency) audiosignaalille. Mitä isompi “buffer 
size” tai “block size” on, sitä enemmän ääni viivästyy, mutta sitä paremmin kone 
suoriutuu tehtävistään. Suurella viivellä ei ole paljonkaan merkitystä editoitaessa ja 
miksatessa, mutta äänittäessä siitä voi olla haittaa, jos soittaja 
kuulee oman soittonsa jatkuvasti pienellä viiveellä. Tähän on 
kiertotienä kuulokekuuntelun järjestäminen suoramonitoroinnilla 
mikserin kautta, josta kerrotaan Kuulokekuuntelu-luvussa.

Puskurin kokoa voi muuttaa Studio One ➝ Preferences ➝ Audio Setup 
➝ Control Panel. 512 samples on hyvä perusasetus, jossa viivettä ei 
vielä kunnolla erota (n. 12 millisekuntia), mutta koneen pitäisi 
suoritua perushommista hyvin. Jos äänittäessä ei käytetä 
äänitysohjelman sisäisiä efektejä, ei konekaan yleensä rasitu 
liikaa.

Muissa koulun koneissa on yksinkertaisemmat äänikortit, joten alle 50 millisekunnin 
latensseihin ei päästä ja tällöinkin kone saattaa jo ruveta ryttyilemään. Myös 
puskurin/latenssin säätöpaneeli näyttää erilaiselta.
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Äänitys

Äänittäminen tapahtuu painamalla pyöreää record-nappia ruudun 
alareunassa tai näppäimistöstä Alt+välilyönti. Äänittäminen alkaa siitä 
kohtaa, jossa kursori eli valkea pystyviiva on. Äänityksen voi lopettaa 
painamalla stop-nappia tai välilyöntiä.

Äänitetty audio tallentuu projektisi kansion sisällä olevaan Media-
kansioon wav-tiedostona. Ruudulla äänitys näkyy eventinä eli “palikkana”. Eventiä voi 

muokata eri tavoin, siirellä sekä kopioida ja 
vaikka poistaa, mutta alkuperäinen tiedosto säilyy 
aina koskemattomana ja siihen pääsee käsiksi 
esim. Poolin kautta. Poolista kohta lisää.

Kun yksi tai useampi raita on äänitetty (esim. 
kitara), voidaan tämä/nämä raidat ottaa pois 
äänitysvalmiudesta ja klikata seuraavat 
instrumenttiraidat (esim. piano) äänitysvalmiuteen. 
Myös pienet kaiutin-napit pitää ottaa pois päältä, 
elleivät ne mene samalla kuin äänitysvalmius 
otetaan pois. Kun äänitys käynnistetään, niin jo 

äänitetyt eventit soivat taustalla ja uudet raidat äänittyvät sisään. Klikki ei äänity.

Markerit

Äänittäessä kannattaa käyttää markereita, joilla voi merkkailla osien alkuja sekä 
huonosti menneitä kohtia. Päälleäänitysten ja paikkausten kohdat on helpompi löytää,  
kun ne on merkinnyt jo ensimmäisen otoksen aikana.

Markkeri luodaan painamalla Enter-nappia, joka sijaitsee näppäimistön oikeassa 
alareunassa numeronäppäimistön yhteydessä. Shift+Enter luo markkerin, jolle voit 
antaa heti nimen. Nimen voi antaa tai vaihtaa jälkikäteenkin tuplaklikkaamalla 
markkeria. Delete poistaa markkerin. Markkerit tottelevat snap-asetusta.

Ellei ole jo valmiksi näkyvillä, markkeriraita tulee esiin samalla, kun luot ensimmäisen 
markkerin. Sen saa päälle ja pois myös lippu-symbolista. Marker-raidalla näkyy myös 
merkit Start ja End. Näillä voit määritellä kappaleen alku- ja loppukohdat esimerkiksi 
mixdownia eli loppumiksausta varten.
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Browse → Files ja Pool

Äänitetty materiaali eli audiotiedostot tallentuvat 
luomasi projektikansion sisään Media-kansioon ja niitä 
voi tarkastella ohjelman sisällä Browse-näkymän kautta. 
Klikkaa ruudun oikeasta alareunasta Browse.

Jos valitset Pool, näet kaikki projektissasi olevat 
audiotiedostot ja instrumenttien midi-tiedostot yhdellä 
näkymällä riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat tietokoneella. Tiedostoja voi 
kuunnella ja esim. siirtää takaisin projektiin.

Browse-valikosta löytyy myös muita näkymiä, kuten Files, jossa 
tiedostoja voi tarkastella perinteisemmin tiedostopuu-
meiningillä.

Browserin kautta voi valita ja tarkastella myös syntikoita 
(Instruments), efektejä ja valmiita efektiasetuksia (Effects) sekä 
sämplejä (Sounds). 

Audion tuominen projektiin

Ulkopuolisen äänitiedoston lisääminen projektiin onnistuu joko raahaamalla tiedosto 
suoraan ohjelman editointi-ikkunaan tai valitsemalla Song ➝ Import File. Jos käytät 
ohjelman ilmaisversiota, et voi tuoda mp3-tiedostoja tai muuta pakattua ääntä, joten 
ne pitää konvertoida aluksi wav-muotoon. Tämä onnistuu konvertointiohjelmalla, joka 
löytyy Äänieditin koneen työpöydältä. Voit myös käyttää internetin online-muuntimia 
(esim. media.io). 

Huom! Tiedostot eivät automaattisesti kopioidu projektikansioosi, vaan ohjelma lukee 
niitä niiden alkuperäisestä sijaintipaikasta, joka voi olla vaikka verkkolevyasema, 
ulkoinen kovalevy tai muistikortti. Ollaksesi varma, että tiedostot ovat varmasti 
käytössäsi, kun jatkat projektit työstämistä seuraavalla kerralla, on järkevää kopioida 
kaikki käytettävät audiotiedostot projektin omaan kansioon. Tämä pitää tehdä ennen 
kuin importoit tiedostot. Luo tiedostoja varten oma alakansio tai käytä valmista 
Media-kansiota. Vasta tämän jälkeen importoi tiedostot yllä mainituilla tavoilla.

Jos haluat kopioida projektin esim. muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle, kannattaa 
kopiointi tehdä ennen ohjelman sulkemista toiminnolla File ➝ Save to New Folder. Nyt 
ohjelma tekee kopion projektistasi haluaamasi paikkaan ja kopioi kaikki käytössä 
olevat audiotiedostot projektin omaan Media-kansioon, vaikka ne alunperin olisivat 
ympäri tietokonetta ja verkkoasemia.
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Kuulokekuuntelu

Jos latenssi eli viive on suuren buffer sizen johdosta suuri, voi tämä aiheuttaa 
äänitysvaiheessa ongelmia. Mikäli muusikon luureihin ajetaan samaa ääntä kuin mitä 
tarkkaamossa kuunnellaan, kuulee muusikko sekä taustalla soivan, aikaisemmin 
äänitetyn musiikin että oman soittonsa tai laulunsa. Kaikki musiikki tulee kuitenkin 
pienellä viivellä, myös oma soitto. Viiveen kanssa soittaminen ja laulaminen voi olla 
mahdotonta, joten muusikon ääni kannattaa ajaa kuulokkeisiin suoraan Yamahan 
mikseristä (ns. suoramonitorointi). Studio Onesta tulevat taustaraidat täytyy myös ajaa 
luureihin, mutta niistä pitää poistaa äänitettävä instrumentti, jotta soittaja tai laulaja ei 
kuule sekä suoraa ääntä että viivästynyttä ääntä. Lisäksi voi olla, että muusikko haluaa 
luureihinsa vaikkapa bassoa ja hi-hatia enemmän kuin tarkkaamossa on tarve 
kuunnella, joten muusikolle kannattaa rakentaa oma miksaus.

• Vie kuulokevahvistin 
(Alto HPA6) 
soittohuoneeseen ja 
kytke sen takana 
oleviin INPUT-
liittimiin xlr-johdot 
seinällä olevan 
hakurasian 
paluukanavista. Muista, että vahvistin tarvitsee sähköä. Kytke kuulokkeet kiinni 
HEADPHONE OUT -liittimeen.

Tarkkaamon puolella vedä Yamahan mikserin takana olevista OMNI OUT 1 ja 
OMNI OUT 2 -liittimistä plugi-xlr -johdot tarkkaamon seinässä olevaan 
ristiinkytkentätauluun ja tarkkaamon paluukanaviin.

• Mikserin pitäisi näkyä oikeanpuoleisessa näyttöruudussa, mutta jos näin ei ole, avaa 
se joko oikealta alhaalta Mix-napista tai näppäimistön yläpuolella olevasta 
numeronäppäimestä 3. Kanavat näkyvät nyt vierekkäin kuten mikserissä ikään. Jos 
mikseri näkyy matalana ja pienenä ruudun alareunassa, klikkaa sen 
vasemmassa yläreunassa olevaa Detach-painiketta, jolloin mikseristä saa 
isomman ja mm. kanavien sendit tulevat näkyviin. 

• Klikkaa haluamasi raidan Sends-tekstin oikealla puolella olevaa + -merkkiä. Valitse 
Aux out 1-2. Kuulokkeille lähtevää volyymiä voi säätää sinisestä vaakapalkista. Jos 
klikkaat palkkia Alt pohjassa, volyymi palaa takaisin lähtöruutuun (0 dB).

• Toista tämä kaikille kanaville, jotka haluat kuuluvan soittajan luureista. Voit 
kopioida nopeasti Sends-lähtöjä raahamalla niitä toisille kanaville Alt pohjassa. 
Soittajan omaa instrumenttia ei kannata luureihin ajaa tätä kautta. 

• Tee luuppi mieluiten sellaisesta kohtaa kappaletta, joka soi voimakkaiten: Vie 
kursori viivottimen yläreunaan, jolloin se muuttuu kynäksi, paina hiiren vasen 
nappi pohjaan ja vedä loop-viiva sopivan mittaiseksi pätkäksi. Paina Loop Active -
nappi päälle stop-napin vierestä tai paina NumPad4.
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Voit tehdä loopin myös valitsemalla haluamasi eventit ja painamalla Alt+0 tai 
Transport ➝ Loop Selection.

• Paina play ja mene soittohuoneeseen kuulokevahvistimen luo. Nyt 
kuulokevahvistimeen pitäisi tulla signaali kaikista kanavista, joihin on tehty yllä 
mainittu send-lähtö Aux out 1-2:een. Pistä luurit korville ja käännä aluksi 
vasemmalla olevaa INPUT GAIN -ruuvia niin, että INPUT  LEVEL -valot alkavat 
vilkkua nollan tienoilla. Nosta kanavakohtaista volyymiä (OUTPUT GAIN, 
keltainen nappi) sopivalle voimakkuudelle.

• Nyt luureista kuuluu kaikki muu paitsi muusikon oma instrumentti. 
Suoramonitorointia varten paina Yamahan mikseristä AUX 1 -nappia, joka on 
HOME-napin yläpuolella. Nyt liu’ut muuttavat rooliaan, eli niillä säädetään, 
kuinka paljon mitäkin Yamahaan kytkettyä mikrofonia tai soitinta ajetaan 
luurivahvistimeen. Jos mikrofoni tai soitin on kytketty kanavaan 1, nostetaan liukua 
1 ja luureihin pitäisi nyt tulla taustamusiikin lisäksi suoramonitorointi kanavasta 1. 
Jos haluat lisätä kaikua, paina mikseristä EFFECT 1 ja nosta jälleen kerran 
kyseisen kanavan liukua. Soittohuoneessa oleva muusikko voi kertoa, milloin eri 
instrumentit ovat sopivassa balanssissa.

Tallentaminen

Kuten kaikissa tietokoneohjelmissa, myös Studio Onessa tallentaminen onnistuu 
helpoiten näppäinyhdistelmällä Ctrl+S. Muista tallentaa usein. Ota tavaksi painaa 
Ctrl+S aina kun nojaudut taaksepäin tuolissa! Voit myös tallentaa eri miksausversioita 
valitsemalla File ➝ Save New Version.

Tallennus luo .song -päätteisen projektitiedoston, joka ei sisällä mitään ääntä. Kaikki 
äänitetyt audiot tallentuvat Media-kansioon. Jos haluat siirtää projektin esim. 
muistitikulle tai toiselle koneelle, sinun täytyy kopioida koko projektikansio. Tämä käy 
helpoiten valitsemalla File ➝ Save to New Folder.

Kannattaa ottaa tavaksi tehdä varmuuskopioita muistitikulle, ulkoiselle kovalevylle, 
CD:lle tai DVD:lle. Etenkin hyvin onnistuneen äänityspäivän lopuksi se on järkevin 
asia, mitä voit tehdä. Vanha sanonta kuuluu:

“If  it doesn’t exist in three places, it doesn’t exist at all.”
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Editointi

Ennen varsinaista miksaamista projekti editoitaan ja siistitään. Editoinnissa valitaan 
parhaat otot ja tarvittaessa harsitaan esimerkiksi yhtenäinen lauluraita monesta eri 
kerralla äänitetystä fraasinpätkästä.

Jos olet äänittänyt klikin kanssa, on yleensä hyvä aloittaa editoinnit niin, että Snap-
toiminto on päällä. Tarkemmissa trimmauksissa Snap pitää ottaa pois. Mikäli et ole 
käyttänyt klikkiä, ota Snap pois päältä koko projektin ajaksi! 

Tyypillisiä editointeja:

1) Raitojen siistiminen alusta, välistä ja lopusta

Ennen ja jälkeen äänitystä soittimista tai mikrofoneista saattaa 
kuulua ylimääräisiä ääniä, puhetta, surinaa ynnä muuta, jota 
harvoin halutaan säilyttää. Eventin alun ja lopun voi trimmata 
helposti tarttumalla sen päätyihin ja vetämällä. Yläkulmien 
pikku kolmioilla kannattaa lisäksi tehdä nopeat feidit alkuun ja 
loppuun.

Eventin keskeltä turhien pätkien leikkaaminen onnistuu 
helpoiten Range -työkalulla (toinen vasemmalta tai F2). Valitse 
poistettava alue ja paina delete.

Usein rumpusetin tomeihin lyödään vain harvoin, joten kaikki 
iskujen välissä olevat kohdat kannattaa leikata pois, etteivät ne 
häiritse miksausta. Saman voi tehdä myös gatella, mutta kaikkia 
ylimääräisiä plug-in -efektejä kannattaa välttää, jotta eivät 
kuluta turhaan prosessoritehoa.

Yksittäisten eventtien volyymiä voi myös säätää helposti eventin 
yläreunassa olevasta pikku neliöstä.

2) Lauluraidan kasaaminen monesta otosta

Siirtele ja kopioi eventejä nuolityökalulla (F1).

3) Epäonnistuneen bassokuvion korvaaminen toisaalla kappaleessa soitetulla 
onnistuneella kuviolla

Kopioi onnistunut pätkä Range -työkalulla (F2) ja Ctrl+C -
komennolla, siirrä kursori viivottimella vastaavaan kohtaan 
epäonnistuneessa paikassa ja paina Ctrl+V. Siirrä eventien rajat 
sopiviin kohtiin. Tee nopeat ristifeidit valitsemalla kumpikin 
eventti ja painamalla X. Jos leikkauskohta osuu kohtaan, jossa 
signaali on nollassa ja soitto jatkuu muutenkin luonnollisesti 
leikkauskohdan yli, et välttämättä edes tarvitse ristifeidausta.
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Yksittäisen eventin äänenvoimakkuutta voi nopeasti säätää sen yläreunassa olevasta 
pienestä neliöstä. Voit myös normalisoida raidan, eli nostaa sen äänenvoimakkuuden 
niin, että voimakkain ääni asettuu maksimiin: valitse event ja paina Alt+N tai klikkaa 
eventiä hiiren oikealla napilla ja valitse Audio ➝ Normalize Audio. Mahdolliset 
voimakkaat kolahdukset ja muut äänipiikit kannattaa leikata pois ennen 
normalisoinnin tekemistä.

Miksaaminen

Kun tärkeimmät editoinnit on tehty, alkaa miksaaminen. Se onnistuu kätevimmin 
mikseri-ikkunassa, joka näkyy oletusarvoisesti oikeanpuoleisessa näyttöruudussa. Jos et 
ole äänieditissä tai mikseriä ei muuten vain näy, avaa se näppäimellä 3 tai painamalla 

oikeasta alareunasta Mix. Jos mikseri näkyy matalana ja pienenä ruudun 
alareunassa, klikkaa sen vasemmassa yläreunassa olevaa Detach-painiketta, 
jolloin mikseristä saa isomman ja mukavamman käyttää. 

Miksaaminen on niin laaja aihe, että tässä ohjeessa käydään läpi vain muutama 
perusasia läpi.

Miksaamiseen on monta eri lähestymistapaa. Tässä on yksi järjestys toimia:

1) Tee nopea balanssi.

Laske kaikkien kanavien liu’ut alas. Mieti mikä kappaleessa on tärkein 
elementti. Usein se on laulu, mutta myös basson ja rumpujen muodostama 
komppi voi olla ykkösjuttu. Nosta tärkeimmät elementit kuuluviin ja tee niille 
nopeasti keskinäinen balanssi. Kuunteluvoimakkuus kannattaa pitää 
mahdollisimman hiljaisena.

Jatka vähemmän tärkeisiin instrumentteihin. Pidä työskentelyn 
tempo nopeana ja intuitiivisena.

2) Tee alustavat panoroinnit.

Panorointia säädetään mikseri-ikkunassa liukujen päällä olevasta,  
vaakatasoon sijoitetusta säätimestä. Alt-klikkaamalla panoroinnin 
saa takaisin keskelle.

3) Tee EQ:t.

Kaikki efektit ja muut prosessoinnit tehdään ns. plug-in -
ohjelmilla eli “plugareilla”, jotka ovat äänitysohjelman sisällä 
toimivia, virtuaalisia efektilaitteita. Äänieditin ja musaluokan 
Studio One -versioissa on useita eri plugareita, mutta koulun muilla koneilla 
olevassa Free-versiossa on rajoitetumpi valikoima. Tämä koskee myös 
ekvalisaattoreita. Käsittelemme tässä aluksi esimerkin vuoksi Free-version 
yksinkertaista, 1-alueista ekvalisaattoria.
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Paina kanavan yläosasta Inserts-kohdan + -nappia. Valitse 
Channel Strip. Kyseinen efekti ilmestyy inserttien listaan. 
Tuplaklikkaa sitä. 

Avautuu yksinkertainen efektilaite, jossa on kompressori ja 1-alueinen 
ekvalisaattori. Voit aloittaa ekvalisoinnin siirtelemällä hiirellä keskiruudussa 
näkyviä erivärisiä ympyröitä. Taajuuskorjaus näkyy käppyränä. Q-arvoa eli 
alueen leveyttä ei tässä versiossa pysty säätäämään. Shift-nappi pohjassa voit 
tehdä tarkempaa säätötyötä.

Vanhan liiton miksaajat käyttävät tietenkin ruudun oikealla puolella olevia 
säätimiä tai peräti syöttävät suoraan numeroarvoja kenttiin.

Leikkaa häiritseviä taajuuksia pois. Näitä on usein 100–200 Hz:n paikkeilla 
olevat huminat, keskialueella (500 Hz) oleva honotus sekä joissain 
instrumenteissa oleva metallinen raasto (esim. 4 kHz).

Korosta varovaisesti (3–6 dB) joitain taajuuksia muokataksesi soundia (esim. 
bassorumpuun bassopotkua ja diskanttilätinää) tai korostaaksesi asioita (esim. 
lauluun kirkkautta lisää tai konsonantteja esiin).

Kannattaa välillä ottaa taajuuskorjain pois päältä Bypass-napista ja 
kuunnella, olivatko tekemäsi muutokset askel parempaan vai 
huonompaan.

Ekvalisoinnit ovat oikeastaan volyymin säätämistä eri taajuusalueilla. Jos 
korostat taajuusalueita, myös kokonaisvolyymi nousee ja toisin päin. Tämän 
kompensoimiseksi ekvalisaattorin oikeassa reunassa on Gain-liuku, jolla 
korjauksen aiheuttamaan voimakkuusmuutosta voi tasoittaa.

Äänieditin ja musaluokan Pro- ja Artist-versioista löytyy myös Pro EQ -niminen 
ekvalisaattori, jossa on seitsemän aluetta (bassoja, keskiääniä, diskantteja jne). 
Jos käytät tätä plugaria ja haluat jatkaa työskentelyä ohjelman ilmaisversiolla, 
ota huomioon että kyseinen plugari ei luonnollisesti enää toimi.

4) Lisää kompressoreita.

Tasoittaaksesi äänenvoimakkuuden vaihteluita voit lisätä raidoille 
kompressoreita. Usein varsinkin laulun voimakkuus vaihtelee paljonkin 
riippuen laulajan tekniikasta ja etäisyydestä mikrofoniin. Kompressori myös 
tiivistää soundia.
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Kompressori löytyy Channel Strip -plugarissa ekvalisaattorin vasemmalta 
puolelta. Tässä mallissa kompressorille löytyy vain yksi säätöruuvi. Attack- ja 
release-aikoja varten on kolme vaihtoehtoa, Fast, Medium ja Slow. Kokeile 
mikä toimii parhaiten.

Expand-ruuvi toimii gatena, eli hiljentää hiljaisia ääniä tai sammuttaa ne 
kokonaan. Tällä saa häiriö- ja taustaääniä vaimennettua silloin, kun ei soiteta 
tai lauleta. Käytetään esim. kitaravahvistimen surinoiden poistamiseksi 
taukojen aikana. Saman asian voi toki tehdä myös hiirellä editoimalla.

Pro ja Artist -versioista löytyy esim. Compressor-niminen plugari, jossa näkee 
myös visuaalisesti mitä tekee (vaarana näissä on se, että alkaa miksata 
silmillään eikä korvillaan).

Toinen hyvä kompressori-plugari on Tricomp. Pro-versiosta löytyy lisäksi myös 
monialuekompressori, jossa voi kompressoida neljää eri aaltoaluetta hifistelyn 
nimissä.

5 ) Lisää kaiut.

Kaiun voi lisätä jokaiseen kanavaan erikseen insert-efektinä, kuten yllä 
mainitun Channel Strip -plugarin. Jokainen plug-in -efekti kuluttaa kuitenkin 
tietokoneen prosessoritehoa, joten kannattaa luoda erillinen kaikukanava, 
johon muista kanavista ajetaan haluttu määrä signaalia. Näitä kaikukanavia 
voi toki olla useampikin, esim. laulukaiulle, rumpukaiulle ja delaylle omansa.

Projektiin pitää luoda uusi efektiraita tai -kanava. Helpoiten se onnistuu 
mikseristä ja kanavan Sends-valikosta. Kun Sends-sanan vieressä olevaa + -
merkkiä ja valitsee Add FX Channel, viereen pamahtaa efektikanava. Uu!

Haluttu efekti lisätään kanavan Inserts-osioon + -merkillä. Ilmaisversiossa on 
käytössä vain Mixverb-niminen kaiku. Valitaan siis se ja tuplaklikataan auki.
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Ensi töikseksi käännä oikeanpuoleisin Mix-ruuvi kaakkoon eli 100 prosenttiin. 
Nimeä raita kuvaavasti, esim. Hallikaiku tai Voc Rev tms. 

Kaikukanava on nyt toiminnassa. Voit ajaa muilta raidoilta 
ääntä kaikukanavaan samoin kuten teimme monitoroinnin 
yhteydessä: mene mikserinäkymässä haluamasi kanavan Sends-
osioon, klikkaa + -merkkiä ja valitse luomasi efekti, tässä 
tapauksessa Hallikaiku.

Ekvalisaattorien, kompressorien ja kaikujen lisääminen muuttaa tasoja, 
balanssia ja soundeja. Palaa siis kohtaan 1 ja tee pieniä muutoksia suht’ 
nopealla tempolla. Aina välillä kannattaa lepuuttaa korviaan ja kuunnella 
miksausta kauempaa. Usein viereisestä huoneesta tai jopa oven takaa 
kuunteleminen auttaa hahmottamaan, kuuluuko laulu tarpeeksi tai 
jumputtaako basso joillain taajuuksilla liikaa. Nämä kaksi tuntuvatkin olevan 
kaksi vaikeinta asiaa miksaamisessa. Laulu ja basso.

Miksauksen lomassa kannattaa myös kuunnella samoilla kaiuttimilla muiden bändien 
valmiita levyjä ja biisejä, koska korvat tottuvat nopeasti keskeneräiseen miksaukseen.

Perinteinen tapa testata miksauksen toimivuus on “car test”: Ennen vanhaan kappale 
kopioitiin C-kasetille ja mentiin autoajelulle kuuntelemaan potkiiko miksaus vai ei. 
Saman voi tehdä myös olohuoneen stereoilla, kaverin luona, kannettavan tietokoneen 
kaiuttimilla, korvakuulokkeilla liikenteen melun keskellä jne.

Miksausautomatiikat

Usein lauluun halutaan enemmän kaikua kertosäkeessä kuin säkeistöissä. Introssa voi 
olla tarve tehdä kitaralle hidas volyymin kasvu ja samalla vähentää flanger-efektiä. 
Tällaiset raitakohtaiset muutokset tehdään automatiikalla. Usein halutaan ohjata 
kaikulaitteelle lähtevän signaalin määrää (Sends) tai tietyn efektilaitteen jotain 
ominaisuutta, esim. kaiun kokoa/pituutta (Size). Myös Bypass eli efektin ohittaminen 
on tyypillinen automaation kohde.

Mieti mitä haluat automatisoida ja klikkaa kyseistä säädintä hiiren oikealla 
painikkeella. Valitse Edit [toiminnon nimi] Automation. Kyseiselle raidalle ilmestyy värikäs 
viiva (instrumenttiraidoissa eli syntikkaraidoissa viiva ilmestyy raidan alle uudelle 
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kanavalle). Tämä viiva eli 
automaatiokäyrä ohjaa kyseistä säädintä 
ja sitä voi muokata kynätyökalulla tai 
nuolityökalulla.

Jos automaatiokäyrä ilmestyy kuvan 
mukaisesti raidan päälle, saat 
raitanäkymän takaisin normaaliksi 

painamalla vasemmalta ylhäältä A-nappia.

Automatiikkakäyrät kannattaa avata omilla riveilleen painamalla raidan 
vasemassa reunassa olevaa zigzag-symbolia. Vihreänä palava Read-nappi kertoo, 
että raita seuraa automaatiokäyrää. Jos haluat, että automaatiota ei seurata, 
paina nappia ja valitse Auto: Off.

Muita vaihtoehtoja on mm. Touch, jolloin käyrä piirtyy aina kun kosket hiirellä 
kyseiseen säätimeen, mutta palaa seuraamaan jo piirrettyä käyrää heti kun irrotat 
hiiren painikkeen. Latch seuraa valmista käyrää, mutta heti kun kosket säätimeen, 
alkaa piirtotyö. Kun irrotat, käyrä jää piirtämään suoraa viivaa. Write piirtää juuri sitä, 
missä asennossa säädin on ja jyrää vanhat käyrät alleen.   

Volyymiautomatiikka

Myös raidan volyymin voi automatisoida, ja ohjelmassa löytyy tähän jo valmiiksi 
automatiikkakäyrä. Vola-automatiikan tekeminen on yleistä musiikkiprojekteissa. 
Kannattaa miettiä, piirtääkö käyriä käsin vai käyttääkö Touch, Latch tai Write -asetusta. 

Sitä vastoin yksittäisiä pisteääniä ja lyhyitä eventtejä sisältävissä projekteissa, kuten 
elokuvaäänessä tai kuunnelmassa voi olla kätevämpää tehdä volyymisäädöt ja feidit 
suoraan eventteihin niiden yläreunassa ja yläkulmissa olevista pienestä neliöstä. 
Pitkissä eventeissä volyymiautomatiikka on kuitenkin helpompi ja tarkempi tapa tehdä 
esim. hitaita muutoksia.
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Master-efektit

Studio Onen mikserinäkymän oikeassa reunassa on master-kanava (Main tai Stereo Out 
tai Master Out tms.). Tähänkin kanavaan voi lisätä efektejä. Pyritään toki siihen, että 
miksaus kuulostaa hyvältä pelkästään kanavakohtaisilla efekteillä, mutta joskus on 
tarve lisätä koko pakettiin pientä kuorrutusta. Etenkin varovainen kompressointi tekee 
usein hyvää ja luo “kaupallisen” tai huolitellumman kuulovaikutelman. 
Kompressorilla saadaan myös nostettua kappaleen kokonaisvolyymiä ilman että 
voimakkaat äänet kuitenkaan säröytyvät. Näin biisi ei jää soittolistassa muiden 
kappaleiden jalkoihin.

Master-kanavan kompressori lisätään kuten minkä tahansa muunkin kanavan 
kompressori eli Inserts-valikkoon. (Huomaa, että master-kanavassa ei ole lainkaan 
Sends-valikkoa eli aux-lähtöjä.)

Master-kanavaan voi tehdä myös ekvalisointia. Kannattaa olla varovainen ja tehdä 
korkeintaan parin desibelin muutoksia. Usein keskialueita tekee mieli leikata, mutta 
kuuntele varmuuden vuoksi vertailulevyjä pitääksesi korvasi ajan tasalla.

Voit tietysti kokeilla lisätä mitä tahansa efektiä masteriin, kaikua, flangeria jne. jos siltä 
tuntuu!

Audio Mixdown

Lopuksi koittaa aika siirtää koko projekti yhdeksi äänitiedostoksi, joka voidaan polttaa 
CD:lle, muuttaa MP3:ksi jne. Tätä toimenpidettä kutsutaan mixdowniksi.

Varmista, että ääni ei klippaudu missään kohtaa, eli äänitason mittaripylväät eivät 
käväise 0 dB -arvossa (harmaa vaakaviiva mittarin yläosassa). Jos näin käy, 
mittaroinnin yläpuolelle ilmestyy punainen valo. Mikäli näin pääsee käymään, tiputa 
kyseisen raidan volyymiä. Valon saa pois päältä klikkaamalla sitä. Todennäköisesti 
joudut laskemaan kaikkien raitojen volyymiä, jotta keskinäinen balanssi pysyy samana.

Katso, ettei äänitysvalmius-nappi ole päällä (punaisena) missään raidassa.

Määrittele uuden äänitiedoston alku- ja loppukohta vetämällä marker-raidalla Start-
merkki kappaleen alkuun ja End-merkki loppuun. Jos olet tekemässä CD-levyä, 
kannattaa alkuun jättää ainakin 0,3 sekuntia tyhjää ennen ensimmäistä ääntä. 
Loppuhännän pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta mahdolliset kaiut ehtivät sammua.

Voit tehdä mixdownin myös loopilla rajatusta alueesta tai minkä tahansa kahden 
markerin välisestä alueesta.

Valitse ylävalikosta Song ➝ Export Mixdown tai paina Alt+Ctrl+B. 
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Tiedoston nimeen (Filename) voit laittaa 
maininnan miksausversiosta, esim. mix 1 
tai laulu+3dB tms. Ääkkösiä kannattaa 
välttää, ne eivät vielä 2010-luvullakaan 
tunnu toimivan kaikissa 
tietokoneympäristöissä.

Ohjelma ehdottaa oletuksena, että 
mixdown tallennetaan projektikansion 
perustasolle. Tämä on hyvä paikka, mutta 
voit myös selvyyden vuoksi luoda erillisen 
mixdown-kansion. Älä kuitenkaan 
tallenna miksauksia samaan kansioon, 
jossa äänitetyt raidat sijaitsevat. 

Tiedostomuotona (Format) Wave File on 
hyvä, mutta voit tehdä myös suoraan 
mp3:n. Muista käyttää tarpeeksi hyvää 
kompressiolaatua, esim. 192 kbps, jotta 
lopputuloksen diskantit eivät kihise 
rumasti. Free ja Artist -versioissa ei ole 
mp3-lisenssiä (tosin lisenssivapaa 
OggVorbis kyllä löytyy), joten näissä 
ohjelmissa joudumme tekemään mp3-

muutoksen ulkoisella ohjelmalla.

Resolution 16 Bit. Sample Rate 44.1 kHz, jos tehdään CD:tä tai normaalia MP3:a. 
Videoissa käytetään usein 48 kHz:iä. 

Valitse Export Range sen mukaan, miten olet alku- ja loppukohdat merkannut. 

Options-kohdassa pitää lukea Main tai Stereo Out.

Eipä muuta kuin OK!
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