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Obrigado  por  baixar  este  guia  do  usuário.
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O  que  está  na  caixa?

O  Novation  Launch  Control  XL

cabo  USB

Software /  Cartão  de  registro
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Launch  Control  XL:  o  parceiro  perfeito  para  os  artistas  do  Ableton  Live.  Misture  suavemente  suas  faixas  com  

8  faders  de  longo  alcance  e  ajuste  seus  efeitos,  instrumentos  e  controles  de  DAW  com  24  botões  indicadores  

de  modo  visual  e  16  botões  de  desempenho  de  três  cores  -  mostrando  exatamente  o  que  está  ao  seu  alcance  

com  um  único  olhar.
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Com  o  Ableton  Live  Lite  e  1  GB  de  conteúdo  de  amostra  Loopmasters  de  classe  mundial  na  caixa,  o  Launch  

Control  XL  é  tudo  o  que  você  precisa  para  criar  e  mixar  sua  música.  Com  o  mesmo  formato  do  Launchpad  S,  

é  o  melhor  companheiro  para  a  grade  do  Launchpad.
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1  entrada  USB

4  8  faders

5  16  botões  programáveis  6  2  

botões  para  modelos  de  comutação  7  

4  botões  para  navegação  e  comutação  adicional  8  4  

botões  programáveis  para  alterar  a  função  dos  efeitos

2  slot  de  segurança  Kensington  

3  24  potes  giratórios  com  detentor  central
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Iniciando  Continuação...

Cadastrando  seu  produto

Conectando  o  Launch  Control  XL  a  um  computador  ou  iPad

Registre  seu  produto,  pois  isso  lhe  dará  acesso  ao  software,  drivers,  documentação  e  muito  mais  incluídos.

O  Launch  Control  XL  é  um  dispositivo  USB  MIDI  compatível  com  a  classe,  portanto,  nenhum  driver  é  necessário  para  

uso  com  um  computador.  Basta  conectar  o  Launch  Control  XL  ao  seu  computador  conforme  mostrado  abaixo.

Mac/PC

O  Launch  Control  XL  está  agora  no  modo  de  baixo  consumo.  Esta  configuração  é  lembrada  mesmo  se  a  energia  for  
desconectada.

Nota:  Para  usar  o  Launch  Control  XL  com  um  iPad,  você  deve  alterná-lo  para  o  modo  de  baixo  consumo.  Para  fazer  

isso,  mantenha  pressionados  os  botões  User  e  Factory  Template  e  insira  o  cabo  USB.  Solte  os  botões  Template  e  

pressione  'Record  Arm'.*  Finalmente,  pressione  o  botão  de  seta  para  a  direita.

*  Para  colocar  o  Launch  Control  XL  de  volta  no  modo  de  potência  máxima,  repita  o  processo  acima,  mas  pressione  
'Solo'  em  vez  de  'Record  Arm'.

O  Launch  Control  XL  pode  ser  conectado  a  um  Apple  iPad.  É  necessário  um  Apple  Camera  Connection  Kit  (não  

incluído).  O  Launch  Control  XL  será  alimentado  a  partir  do  iPad.

Você  pode  registrar  seu  Launch  Control  XL  online  em:  www.novationmusic.com/register

iPad
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Instalando  o  software

Troca  de  modelo  e  o  editor  de  modelo

8  modelos  de  usuário  estão  disponíveis.  Estas  saídas  MIDI  CCs  (pots  e  botões  de  modo)  e  Notas  (Pads),  mas  são  

editáveis  pelo  usuário.  Você  também  pode  selecionar  a  partir  de  uma  paleta  de  cores  para  os  LEDs  sob  os  potes  e  armazenar

Modelos  de  fábrica

suas  escolhas.

Troca  de  modelo

8  modelos  de  fábrica  estão  disponíveis.  Eles  produzem  um  conjunto  fixo  de  MIDI  CCs  (potes,  cores  de  LED  e  botões  de  

modo)  e  notas  (pads).

Mac/PC

Criar  a  mistura  perfeita  nunca  foi  tão  fácil.  O  editor  de  software  incluído  permite  que  você  crie  seus  próprios  modelos,  

colocando  o  poder  do  Ableton  na  ponta  dos  dedos.  Você  pode  até  personalizar  os  botões  com  suas  próprias  cores  e  

alternar  sem  esforço  entre  seus  próprios  mapeamentos  e  a  funcionalidade  integrada  do  Live.

Para  alternar  o  modelo,  pressione  e  segure  os  botões  User  ou  Factory  template.  A  linha  inferior  de  pads  acenderá,  com  

o  modelo  selecionado  bem  iluminado.  Pressione  os  pads  1-8  para  selecionar  o  modelo

Siga  as  instruções  no  'Software /  Cartão  de  registro'  para  baixar  o  software

Modelos  de  usuário

1-8.

e  documentação.
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Apoio,  suporte

Inicie  o  Control  XL  com  o  Ableton  Live

Launch  Control  XL  Template  Editor  Para  

baixar  o  software  Launch  Control  XL  Editor,  vá  para  components.novationmusic.com

Incluímos  uma  cópia  gratuita  do  Ableton  Live  Lite.  Instaladores  e  códigos  de  desbloqueio  estão  disponíveis  

registrando  seu  produto  na  página  da  web  acima.

OBRIGADO  POR  ESCOLHER  O  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL

Para  suporte  ao  cliente,  entre  em  contato  conosco  online:  support.novationmusic.com

Launch  Control  XL  é  uma  marca  registrada  da  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014

O  Launch  Control  XL  é  totalmente  integrado  ao  Ableton  Live.  Certifique-se  de  ter  a  versão  mais  atualizada.  
Acesse  aableton.com  para  baixar  os  instaladores  mais  recentes.

Novation  é  uma  marca  registrada  da  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.
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