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Læs  venligst:

downloads.focusrite.com

Tak  fordi  du  downloadede  denne  brugervejledning.

Vi  har  brugt  maskinoversættelse  for  at  sikre,  at  vi  har  en  brugervejledning  tilgængelig  på  

dit  sprog,  vi  beklager  eventuelle  fejl.

downloads.novationmusic.com

Hvis  du  foretrækker  at  se  en  engelsk  version  af  denne  brugervejledning  for  at  bruge  dit  
eget  oversættelsesværktøj,  kan  du  finde  det  på  vores  downloadside:
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http://downloads.focusrite.com
https://downloads.novationmusic.com/novation


Hvad  er  der  i  æsken?

Novation  Launch  Control  XL

USB-kabel

Software /  registreringskort
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4  8  fadere

1  USB-stik

5  16  programmerbare  knapper  6  

2  knapper  til  switch-skabeloner  7  4  

knapper  til  navigation  og  yderligere  skift  8  4  

programmerbare  knapper  til  ændring  af  effektfunktion

2  Kensington  sikkerhedsåbning  

3  24  roterende  gryder  med  midterspærre

Kom  godt  i  gang

Oversigt

Hardwarefunktioner
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Launch  Control  XL:  den  perfekte  partner  for  Ableton  Live-artister.  Bland  dine  numre  jævnt  med  8  lange  

kastefadere,  og  juster  dine  effekter,  instrumenter  og  DAW-kontroller  med  24  Visual  Mode  Indicator-

knapper  og  16  trefarvede  ydeevneknapper  -  som  viser  dig  præcis,  hvad  der  er  lige  ved  hånden  med  et  

enkelt  blik.

5

1

Med  Ableton  Live  Lite  og  1  GB  Loopmasters  eksempelindhold  i  verdensklasse  i  kassen  er  Launch  

Control  XL  alt  hvad  du  behøver  for  at  lave  og  mixe  din  musik.  Med  den  samme  formfaktor  som  

Launchpad  S  er  den  den  bedste  ledsager  til  Launchpad-gitteret.

3
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Registrering  af  dit  produkt

Tilslutning  af  Launch  Control  XL  til  en  computer  eller  iPad

Kom  godt  i  gang  Fortsat...

Launch  Control  XL  er  nu  i  laveffekttilstand.  Denne  indstilling  huskes,  selvom  strømmen  er  afbrudt.

Bemærk:  For  at  bruge  Launch  Control  XL  med  en  iPad  skal  du  skifte  til  lavenergitilstand.  For  at  gøre  
dette  skal  du  holde  både  bruger-  og  fabriksskabelonknapperne  nede,  og  indsæt  USB-kablet.  Slip  
skabelonknapperne  og  tryk  på  'Record  Arm'.*  Tryk  til  sidst  på  højre  pileknap.

Mac/PC

Registrer  venligst  dit  produkt,  da  dette  giver  dig  adgang  til  den  medfølgende  software,  drivere,  
dokumentation  og  mere.

*  Gentag  ovenstående  proces  for  at  sætte  Launch  Control  XL  tilbage  i  fuld  effekttilstand,  men  tryk  
på  'Solo'  i  stedet  for  'Record  Arm'.

Launch  Control  XL  er  en  klassekompatibel  USB  MIDI-enhed,  og  der  kræves  derfor  ingen  drivere  til  

brug  med  en  computer.  Tilslut  blot  Launch  Control  XL  til  din  computer  som  vist  nedenfor.

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

iPad

Launch  Control  XL  kan  tilsluttes  en  Apple  iPad.  Et  Apple  Camera  Connection  Kit  er  påkrævet  

(medfølger  ikke).  Start  Control  XL  får  strøm  fra  iPad.
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Skabelonskift  og  skabeloneditoren

Installation  af  softwaren

Mac/pc

Fabriks  skabeloner

Det  har  aldrig  været  nemmere  at  lave  den  perfekte  blanding.  Den  medfølgende  softwareeditor  giver  dig  mulighed  

for  at  designe  dine  egne  skabeloner,  så  du  har  Abletons  kraft  lige  ved  hånden.  Du  kan  endda  tilpasse  knapper  

med  dine  egne  farver  og  nemt  skifte  mellem  dine  egne  kortlægninger  og  Lives  indbyggede  funktionalitet.

8  fabriksskabeloner  er  tilgængelige.  Disse  udsender  et  fast  sæt  MIDI  CC'er  (potter,  LED-farver  og  tilstandsknapper)  

og  Notes  (Pads).

Følg  instruktionerne  på  'Software /  Registreringskort'  for  at  downloade  softwaren

Bruger  skabeloner

Skabelonskift

og  dokumentation.

8  brugerskabeloner  er  tilgængelige.  Disse  udsender  MIDI  CC'er  (potter  og  mode-knapper)  og  noter  (Pads),  men  

kan  redigeres  af  brugeren.  Du  kan  også  vælge  fra  en  farvepalet  til  LED'erne  under  gryderne  og  butikken

For  at  skifte  skabelon  skal  du  trykke  på  og  holde  enten  bruger-  eller  fabriksskabelonknapperne.  Den  nederste  

række  af  puder  vil  derefter  lyse  op,  med  den  valgte  skabelon  stærkt  oplyst.  Tryk  på  knapperne  1-8  for  at  vælge  skabelon

dine  valg.

1-8.
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Start  Control  XL  med  Ableton  Live

Support

Launch  Control  XL  Template  Editor  For  at  

downloade  Launch  Control  XL  Editor-softwaren  gå  til  komponenter.novationmusic.com

Vi  har  inkluderet  en  gratis  kopi  af  Ableton  Live  Lite.  Installationsprogrammer  og  oplåsningskoder  er  tilgængelige  

ved  at  registrere  dit  produkt  på  websiden  ovenfor.

For  kundesupport,  kontakt  os  venligst  online:  support.novationmusic.com

Launch  Control  XL  er  fuldt  integreret  med  Ableton  Live.  Sørg  for,  at  du  har  den  mest  opdaterede  version.  Gå  
til  ableton.com  for  at  downloade  de  seneste  installationsprogrammer.

Launch  Control  XL  er  et  varemærke  tilhørende  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014

TAK  FOR  AT  VALGTE  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL

Novation  er  et  registreret  varemærke  tilhørende  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.
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