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Vänligen  läs:

Vi  har  använt  maskinöversättning  för  att  se  till  att  vi  har  en  användarguide  tillgänglig  på  ditt  språk,  vi  

ber  om  ursäkt  för  eventuella  fel.

downloads.novationmusic.com

Om  du  föredrar  att  se  en  engelsk  version  av  den  här  användarhandboken  för  att  använda  ditt  

eget  översättningsverktyg,  kan  du  hitta  det  på  vår  nedladdningssida:

Tack  för  att  du  laddade  ner  den  här  användarhandboken.
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Vad  finns  i  boxen?

Novation  Launch  Control  XL

USB-kabel

Programvara /  registreringskort
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2  Kensington  säkerhetsfack  3  24  

roterande  kastruller  med  mittspärr

5  16  programmerbara  knappar  6  2  

knappar  för  brytarmallar  7  4  knappar  för  

navigering  och  ytterligare  växling  8  4  programmerbara  knappar  

för  att  ändra  funktion  av  effekter

1  USB-uttag

4  8  faders

Komma  igång

Översikt

Hårdvarufunktioner

2

4

6

1

8

Launch  Control  XL:  den  perfekta  partnern  för  Ableton  Live-artister.  Mixa  dina  spår  smidigt  med  8  

långa  kastfaders  och  finjustera  dina  effekter,  instrument  och  DAW-kontroller  med  24  Visual  Mode  

Indicator-knappar  och  16  trefärgade  prestandaknappar  -  som  visar  dig  exakt  vad  som  finns  till  hands  

från  en  enda  blick.

5

3

Med  Ableton  Live  Lite  och  1  GB  Loopmasters  exempelinnehåll  i  världsklass  i  lådan  är  Launch  

Control  XL  allt  du  behöver  för  att  göra  och  mixa  din  musik.  Med  samma  formfaktor  som  Launchpad  

S  är  det  den  bästa  följeslagaren  till  Launchpad-rutnätet.
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Komma  igång  Fortsättning...

Registrerar  din  produkt

Ansluta  Launch  Control  XL  till  en  dator  eller  iPad
Mac/PC

Launch  Control  XL  är  en  klasskompatibel  USB  MIDI-enhet,  därför  krävs  inga  drivrutiner  för  användning  

med  en  dator.  Anslut  bara  Launch  Control  XL  till  din  dator  enligt  bilden  nedan.

Launch  Control  XL  är  nu  i  lågeffektläge.  Denna  inställning  kommer  ihåg  även  om  strömmen  är  
frånkopplad.

Obs:  För  att  använda  Launch  Control  XL  med  en  iPad  måste  du  växla  den  till  lågenergiläge.  För  att  
göra  detta  håll  nere  både  Användar-  och  Fabriksmall-knapparna  och  sätt  i  USB-kabeln.  Släpp  
mallknapparna  och  tryck  på  'Record  Arm'.*  Tryck  slutligen  på  högerpilen.

Du  kan  registrera  din  Launch  Control  XL  online  på:  www.novationmusic.com/register

Launch  Control  XL  kan  anslutas  till  en  Apple  iPad.  Ett  Apple  Camera  Connection  Kit  krävs  (ingår  ej).  

Starta  Control  XL  kommer  att  drivas  från  iPad.

Vänligen  registrera  din  produkt  eftersom  detta  ger  dig  tillgång  till  den  medföljande  programvaran,  
drivrutiner,  dokumentation  och  mer.

*  För  att  återställa  Launch  Control  XL  till  full  effektläge,  upprepa  ovanstående  process  men  tryck  på  
'Solo'  istället  för  'Record  Arm'.

iPad
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Mallbyte  och  mallredigeraren

Installation  av  programvaran

Mac/PC

Att  skapa  den  perfekta  mixen  har  aldrig  varit  enklare.  Med  den  medföljande  programvaruredigeraren  

kan  du  designa  dina  egna  mallar,  vilket  ger  kraften  i  Ableton  direkt  till  hands.  Du  kan  till  och  med  

anpassa  rattarna  med  dina  egna  färger  och  enkelt  växla  mellan  dina  egna  mappningar  och  Lives  

inbyggda  funktionalitet.

Mallbyte

8  fabriksmallar  finns  tillgängliga.  Dessa  matar  ut  en  fast  uppsättning  MIDI  CCs  (potter,  LED-färger  

och  lägesknappar)  och  Notes  (Pads).

dina  val.

Fabriksmallar

och  dokumentation.

8  användarmallar  finns  tillgängliga.  Dessa  matar  ut  MIDI  CCs  (potter  och  lägesknappar)  och  Notes  (Pads),  men  

är  redigerbara  av  användaren.  Du  kan  också  välja  från  en  färgpalett  för  lysdioderna  under  krukorna  och  butiken

1-8.

Följ  instruktionerna  på  'Programvara/registreringskort'  för  att  ladda  ner  programvaran

Användarmallar

För  att  byta  mall,  tryck  och  håll  ned  antingen  knapparna  Användar-  eller  Fabriksmall.  Den  nedre  raden  av  

kuddar  kommer  då  att  lysa  upp,  med  den  valda  mallen  starkt  upplyst.  Tryck  på  knapparna  1-8  för  att  välja  mall
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Stöd

Starta  Control  XL  med  Ableton  Live

Launch  Control  XL  Template  Editor  För  att  

ladda  ner  programvaran  Launch  Control  XL  Editor  gå  till  komponenter.novationmusic.com

Vi  har  inkluderat  en  gratis  kopia  av  Ableton  Live  Lite.  Installatörer  och  upplåsningskoder  är  tillgängliga  genom  

att  registrera  din  produkt  på  webbsidan  ovan.

TACK  FÖR  ATT  DU  VALDE  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL

För  kundsupport,  vänligen  kontakta  oss  online:  support.novationmusic.com

Launch  Control  XL  är  ett  varumärke  som  tillhör  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014

Launch  Control  XL  är  helt  integrerat  med  Ableton  Live.  Se  till  att  du  har  den  senaste  versionen.  Gå  till  
ableton.com  för  att  ladda  ner  de  senaste  installationsprogrammen.

Novation  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.
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