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downloads.focusrite.com

Моля  Прочети:

downloads.novationmusic.com

Използвахме  машинен  превод,  за  да  сме  сигурни,  че  имаме  налично  ръководство  за  

потребителя  на  вашия  език,  извиняваме  се  за  евентуални  грешки.

Ако  предпочитате  да  видите  английска  версия  на  това  ръководство  за  потребителя,  за  да  използвате  свой  

собствен  инструмент  за  превод,  можете  да  го  намерите  на  нашата  страница  за  изтегляне:

Благодарим  ви,  че  изтеглихте  това  ръководство  за  потребителя.
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http://downloads.focusrite.com
https://downloads.novationmusic.com/novation


Какво  има  в  кутията?

USB  кабел

Софтуер /  Регистрационна  карта

Novation  Launch  Control  XL
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Приготвяме  се  да  започнем

Преглед

Хардуерни  характеристики

Launch  Control  XL:  идеалният  партньор  за  изпълнители  на  Ableton  Live.  Смесвайте  плавно  песните  си  с  8  

фейдъра  с  дълъг  ход  и  настройвайте  вашите  ефекти,  инструменти  и  DAW  контроли  с  24  копчета  за  

визуален  индикатор  на  режима  и  16  трицветни  бутона  за  изпълнение  -  показвайки  ви  точно  какво  е  

на  една  ръка  разстояние  от  един  поглед.
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С  Ableton  Live  Lite  и  1  GB  примерно  съдържание  на  Loopmasters  от  световна  класа  в  кутията,  Launch  Control  XL  е  

всичко,  от  което  се  нуждаете,  за  да  създавате  и  миксирате  музиката  си.  Със  същия  форм  фактор  като  

Launchpad  S,  той  е  най-добрият  спътник  на  мрежата  Launchpad.
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1  USB  гнездо

5  16  програмируеми  бутона  6  2  

бутона  за  превключване  на  шаблони  

7  4  бутона  за  навигация  и  допълнително  превключване  

8  4  програмируеми  бутона  за  промяна  на  функцията  на  ефектите

2  Слот  за  сигурност  Kensington  3  24  

въртящи  се  тенджери  с  централен  ограничител

4  8  фейдъра
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Първи  стъпки  Продължение...

Регистриране  на  вашия  продукт

Свързване  на  Launch  Control  XL  към  компютър  или  iPad

Забележка:  За  да  използвате  Launch  Control  XL  с  iPad,  трябва  да  го  превключите  в  режим  на  ниска  мощност.  За  
да  направите  това,  задръжте  натиснати  бутоните  User  и  Factory  Template  и  поставете  USB  кабела.  Освободете  
бутоните  Template  и  натиснете  'Record  Arm'.*  Накрая  натиснете  бутона  със  стрелка  надясно.

Launch  Control  XL  може  да  бъде  свързан  към  Apple  iPad.  Необходим  е  комплект  за  свързване  на  камера  на  Apple  (не  е  

включен).  Launch  Control  XL  ще  се  захранва  от  iPad.

Можете  да  регистрирате  своя  Launch  Control  XL  онлайн  на:  www.novationmusic.com/register

Ай  Пад

Моля,  регистрирайте  своя  продукт,  тъй  като  това  ще  ви  даде  достъп  до  включения  софтуер,  драйвери,  

документация  и  др.

*  За  да  върнете  Launch  Control  XL  обратно  в  режим  на  пълна  мощност,  повторете  горния  процес,  но  натиснете  
„Solo“  вместо  „Record  Arm“.

Launch  Control  XL  е  съвместимо  с  класа  USB  MIDI  устройство,  следователно  не  са  необходими  драйвери  за  

използване  с  компютър.  Просто  свържете  Launch  Control  XL  към  вашия  компютър,  както  е  показано  по-долу.

Launch  Control  XL  вече  е  в  режим  на  ниска  мощност.  Тази  настройка  се  запомня  дори  ако  захранването  е  
прекъснато.

Mac/PC
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Инсталиране  на  софтуера

Превключване  на  шаблони  и  редактор  на  шаблони

и  документация.

Превключване  на  шаблони

Следвайте  инструкциите  в  „Софтуер/Регистрационна  карта“,  за  да  изтеглите  софтуера

Потребителски  шаблони

Създаването  на  перфектния  микс  никога  не  е  било  по-лесно.  Включеният  софтуерен  редактор  ви  позволява  да  проектирате  

свои  собствени  шаблони,  поставяйки  силата  на  Ableton  на  една  ръка  разстояние.  Можете  дори  да  персонализирате  бутоните  

с  ваши  собствени  цветове  и  без  усилие  да  превключвате  между  вашите  собствени  картографирания  и  вградената  

функционалност  на  Live.

Фабрични  шаблони

Mac/PC

Налични  са  8  фабрични  шаблона.  Те  извеждат  фиксиран  набор  от  MIDI  CC  (саксии,  LED  цветове  и  бутони  за  режим)  и  бележки  

(подложки).

1-8.

вашите  избори.

За  да  превключите  шаблон,  натиснете  и  задръжте  бутоните  за  потребителски  или  фабричен  шаблон.  Тогава  долният  ред  

подложки  ще  светне,  като  избраният  шаблон  ще  свети  ярко.  Натиснете  подложки  1-8,  за  да  изберете  шаблон

Налични  са  8  потребителски  шаблона.  Тези  извеждат  MIDI  CCs  (потове  и  бутони  за  режим)  и  бележки  (Pads),  но  могат  да  се  

редактират  от  потребителя.  Можете  също  така  да  изберете  от  цветова  палитра  за  светодиодите  под  саксиите  и  магазина
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Стартирайте  Control  XL  с  Ableton  Live

поддържа

Редактор  на  шаблони  Launch  Control  XL  За  да  

изтеглите  софтуера  Launch  Control  XL  Editor,  отидете  на  components.novationmusic.com

Launch  Control  XL  е  напълно  интегриран  с  Ableton  Live.  Моля,  уверете  се,  че  имате  най-актуалната  версия.  Отидете  

на  ableton.com  за  да  изтеглите  най-новите  инсталатори.

Novation  е  регистрирана  търговска  марка  на  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.

За  поддръжка  на  клиенти,  моля,  свържете  се  с  нас  онлайн:  support.novationmusic.com

Launch  Control  XL  е  търговска  марка  на  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014  г

Включили  сме  безплатно  копие  на  Ableton  Live  Lite.  Инсталаторите  и  кодовете  за  отключване  са  достъпни,  като  

регистрирате  вашия  продукт  на  уеб  страницата  по-горе.

БЛАГОДАРИМ  ВИ,  ЧЕ  ИЗБРАХТЕ  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL
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