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Ole  hyvä  ja  lue:

downloads.focusrite.com

Olemme  käyttäneet  konekäännöstä  varmistaaksemme,  että  käyttöopas  on  saatavilla  
kielelläsi.  Pahoittelemme  mahdollisia  virheitä.

downloads.novationmusic.com

Kiitos,  että  latasit  tämän  käyttöoppaan.

Jos  haluat  mieluummin  nähdä  tämän  käyttöoppaan  englanninkielisen  version  
käyttääksesi  omaa  käännöstyökaluasi,  löydät  sen  lataussivultamme:
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http://downloads.focusrite.com
https://downloads.novationmusic.com/novation


Mitä  laatikossa  on?

Novation  Launch  Control  XL

USB  kaapeli

Ohjelmisto /  Rekisteröintikortti
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Päästä  alkuun

Yleiskatsaus

Laitteiston  ominaisuudet

Kun  Ableton  Live  Lite  ja  1  Gt  maailmanluokan  Loopmasters-näytesisältöä  pakkauksessa  on,  Launch  

Control  XL  on  kaikki  mitä  tarvitset  musiikin  tekemiseen  ja  miksaamiseen.  Samalla  muodolla  kuin  

Launchpad  S,  se  on  Launchpad-ruudukon  paras  kumppani.

4

7

Launch  Control  XL:  täydellinen  kumppani  Ableton  Live  -esiintyjille.  Sekoita  kappaleitasi  tasaisesti  

kahdeksalla  pitkän  heiton  faderilla  ja  säädä  tehosteitasi,  instrumenttejasi  ja  DAW-säätimiäsi  24  

visuaalisen  tilan  ilmaisimen  ja  16  kolmivärisen  suorituskykypainikkeen  avulla.  Näet  tarkalleen,  mikä  on  

ulottuvillasi  yhdellä  silmäyksellä.
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6

1

8

2

2  Kensington-turvapaikka  

3  24  pyörivää  kattilaa  keskipidikkeellä

5  16  ohjelmoitavaa  painiketta  

6  2  painiketta  kytkinmalleille  7  4  

painiketta  navigointiin  ja  lisäkytkemiseen  8  4  

ohjelmoitavaa  painiketta  tehosteiden  toiminnan  vaihtamiseen

1  USB-liitäntä

48  faderit
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Launch  Control  XL:n  yhdistäminen  tietokoneeseen  tai  iPadiin

Tuotteesi  rekisteröinti

Aloittaminen  Jatkuu...

Rekisteröi  tuotteesi,  sillä  näin  pääset  käyttämään  mukana  toimitettuja  ohjelmistoja,  ohjaimia,  asiakirjoja  
ja  paljon  muuta.

Launch  Control  XL  on  luokan  yhteensopiva  USB  MIDI  -laite,  joten  ajureita  ei  tarvita  tietokoneen  käyttöä  

varten.  Liitä  Launch  Control  XL  tietokoneeseesi  alla  olevan  kuvan  mukaisesti.

Mac/PC

Launch  Control  XL  on  nyt  virransäästötilassa.  Tämä  asetus  muistetaan,  vaikka  virta  katkaistaan.

Huomautus:  Launch  Control  XL:n  käyttäminen  iPadin  kanssa  on  kytkettävä  virransäästötilaan.  Voit  
tehdä  tämän  pitämällä  sekä  User-  että  Factory  Template  -painiketta  painettuna  ja  liitä  USB-kaapeli.  
Vapauta  Template-painikkeet  ja  paina  'Record  Arm'.*  Paina  lopuksi  oikeaa  nuolipainiketta.

*  Launch  Control  XL:n  palauttamiseksi  täysitehoiseen  tilaan  toista  yllä  oleva  prosessi,  mutta  paina  
'Solo'  'Record  Arm''  sijaan.

Launch  Control  XL  voidaan  liittää  Apple  iPadiin.  Apple  Camera  Connection  Kit  vaaditaan  (ei  sisälly).  

Launch  Control  XL  saa  virtansa  iPadista.

Voit  rekisteröidä  Launch  Control  XL:n  verkossa  osoitteessa  www.novationmusic.com/register

iPad
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Ohjelmiston  asentaminen

Mallin  vaihto  ja  mallieditori

ja  dokumentaatio.

Tehdasmallit

1-8.

Käytettävissä  on  8  käyttäjämallia.  Nämä  lähtö  MIDI  CC:t  (potit  ja  tilapainikkeet)  ja  Notes  (Pads),  mutta  

ovat  käyttäjän  muokattavissa.  Voit  myös  valita  kattiloiden  alla  olevien  LEDien  väripaletista  ja  varastoida

Lataa  ohjelmisto  noudattamalla  Ohjelmisto /  Rekisteröintikortti  -kohdan  ohjeita

Käyttäjämallit

Vaihda  mallipohjaa  painamalla  pitkään  joko  Käyttäjä-  tai  Tehdasmallipainikkeita.  Tämän  jälkeen  tyynyjen  

alin  rivi  syttyy  ja  valittu  malli  palaa  kirkkaasti.  Valitse  malli  painamalla  painikkeita  1-8

Mac/PC

Täydellisen  sekoituksen  luominen  ei  ole  koskaan  ollut  näin  helppoa.  Mukana  tulevan  ohjelmistoeditorin  

avulla  voit  suunnitella  omia  mallejasi,  jolloin  Abletonin  teho  on  aivan  sormiesi  ulottuvilla.  Voit  jopa  

muokata  nuppeja  omilla  väreilläsi  ja  vaihtaa  vaivattomasti  omien  kartoitusten  ja  Liven  sisäänrakennettujen  

toimintojen  välillä.

Mallin  vaihto

Saatavilla  on  8  tehdasmallia.  Nämä  tuottavat  kiinteän  joukon  MIDI  CC:itä  (potit,  LED-värit  ja  

tilapainikkeet)  ja  muistiinpanoja  (padit).

sinun  valintojasi.
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Launch  Control  XL  Template  Editor  Lataa  

Launch  Control  XL  Editor  -ohjelmisto  osoitteesta  komponentit.novationmusic.com

Käynnistä  Control  XL  Ableton  Liven  kanssa

Tuki

Olemme  sisällyttäneet  ilmaisen  kopion  Ableton  Live  Litestä.  Asentajat  ja  avauskoodit  ovat  saatavilla  rekisteröimällä  

tuotteesi  yllä  olevalla  verkkosivulla.

Novation  on  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd:n  rekisteröity  tavaramerkki.

Launch  Control  XL  on  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd:n  tavaramerkki,  2014

Launch  Control  XL  on  täysin  integroitu  Ableton  Liveen.  Varmista,  että  sinulla  on  uusin  versio.  Siirry  

osoitteeseenableton.com  ladataksesi  uusimmat  asennusohjelmat.

Asiakastukea  varten  ota  meihin  yhteyttä  verkossa:  support.novationmusic.com

KIITOS,  kun  VALITSIT  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL:n
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