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Prašome  perskaityti:

downloads.focusrite.com

Naudojome  mašininį  vertimą,  kad  įsitikintume,  jog  turime  vartotojo  vadovą  jūsų  kalba.  
Atsiprašome  už  klaidas.

Dėkojame,  kad  atsisiuntėte  šį  vartotojo  vadovą.

Jei  norėtumėte  matyti  šio  vartotojo  vadovo  anglišką  versiją,  kad  galėtumėte  naudoti  
savo  vertimo  įrankį,  tai  galite  rasti  mūsų  atsisiuntimų  puslapyje:

downloads.novationmusic.com
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Novacija

Tokiu  atveju  tiesiog  iš  naujo  nustatykite  įrenginį  išimdami  ir  vėl  prijungdami  USB  kabelį.  Įprastas  veikimas  turėtų  

grįžti.

Windsor  House,  Turnpike  Road  

Cressex  verslo  parkas,  High  Wycombe

„Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.“  padalinys.

Įprastą  šio  gaminio  veikimą  gali  paveikti  stipri  elektrostatinė  iškrova  (ESD).

iliustruotas.

užbaigti.  Jokiu  būdu  Novation  negali  prisiimti  jokios  atsakomybės  už  bet  kokius  įrangos  savininko,  trečiosios  šalies  ar  bet  

kokios  įrangos  praradimą  ar  žalą,  kuri  gali  atsirasti  dėl  šio  vadovo  arba  jame  aprašytos  įrangos  naudojimo.  Šiame  

dokumente  pateikta  informacija  gali  būti  pakeista  bet  kuriuo  metu  be  išankstinio  įspėjimo.  Specifikacijos  ir  išvaizda  gali  

skirtis  nuo  išvardytų  ir

Atsargiai:

Svetainė:  www.novationmusic.com

paštas:  sales@novationmusic.com

Novation  ėmėsi  visų  įmanomų  veiksmų,  kad  čia  pateikta  informacija  būtų  teisinga  ir

Faksas:  +44  1494  459920
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atitinkamų  jų  savininkų.

Tel.:  +44  1494  462246

Jungtinė  Karalystė

įmonių  pavadinimai  ir  visi  kiti  registruoti  pavadinimai  ar  prekių  ženklai,  paminėti  šiame  vadove,  priklauso

HP12  3FX

2019  ©  Focusrite  Audio  Engineering  Limited.  Visos  teisės  saugomos.

Prekės  ženklas  Novation  priklauso  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.  Visi  kiti  prekės  ženklai,  gaminiai  ir

Novation  yra  registruotasis  Focusrite  Audio  Engineering  Limited  prekės  ženklas.  Launchpad  Mini  yra  Focusrite  Audio  

Engineering  Plc  prekės  ženklas.

Bekingemšyras,

Autorių  teisės  ir  teisiniai  pranešimai

Prekių  ženklai

Atsisakymas
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„Launchpad  Mini“  pagrindinės  funkcijos

Dėžėje

Įvadas

Launchpad  Mini,  naudojant  klavišus  ir  būgno  režimus  ritmams  ir  melodijoms  nustatyti.

Įtrauktas  Ableton  Live  10  Lite,  taip  pat  a

•  Launchpad  Mini

Launchpad  Mini  yra  mūsų  kompaktiškiausias  ir  nešiojamiausias  tinklelio  valdiklis,  skirtas  Ableton  Live.  „Launchpad  Mini“  leidžia  

greitai  ir  lengvai  paleisti  klipus  „Ableton  Live“,  nes  seanso  vaizdas  ekrane  rodomas  RGB  spalvomis.  Kurkite  muziką  toliau  ir  kurkite  

takelius  naudodami

•  Galinga  muzikos  kūrimo  programinė  įranga  –

valdymas  su  Stop  Solo  Mute  mygtuku

Vartotojas

•  Keturi  režimai:  sesija,  būgnai,  klavišai  ir

•  Žaibiška  prieiga  prie  spektaklio

ir  scenos

•  Kompaktiškas  ir  lengvas

•  Atlikite  su  Ableton  Live  paleisdami  klipus

•  Plug  and  Play  ir  USB  magistralė

programinė  įranga  su  pasirinktiniais  režimais

•  8x8  tinklelis  iš  64  RGB  LED  foninio  apšvietimo  kilimėlių
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•  Neribotos  galimybės  kontroliuoti  savo

aukštos  kokybės  instrumentų  ir  efektų  asortimentas

Šis  vadovas  padės  suprasti  visas  naujojo  tinklo  valdiklio  ypatybes  ir  išmokys,  kaip  pakelti  gamybą  ir  našumą  į  kitą  lygį  naudojant  

Launchpad  Mini.

•  USB-C  į  USB-A  laidas
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Jei  naudojate  „Mac“:

Atsikėlimas  ir  bėgimas

2.  Aplanke  spustelėkite  nuorodą:  „Spustelėkite  čia  norėdami  pradėti.html“

naujas  beatmakeris  arba  patyręs  prodiuseris.  Mūsų  „Easy  Start“  įrankis  pateikia  nuoseklų  nustatymo  vadovą,  

pritaikytą  jūsų  poreikiams,  nesvarbu,  ar  niekada  anksčiau  nekūrėte  muzikos,  ar  tiesiog  norite  kuo  greičiau  atsisiųsti  

įtrauktą  programinę  įrangą.
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1.  Darbalaukyje  raskite  ir  atidarykite  aplanką  „LAUNCHPAD“.

Su  Launchpad  Mini  sukūrimą  ir  paleidimą  padarėme  kaip  įmanoma  lengviau,  nesvarbu,  ar  esate  prekės  ženklas

Arba,  jei  prijungę  „Launchpad  Mini“  atidarėte  „Google  Chrome“,  pasirodys  iššokantis  langas,  kuris  nukreips  

jus  tiesiai  į  lengvo  paleidimo  įrankį.

3.  Būsite  nukreipti  į  lengvo  paleidimo  įrankį,  kuriame  atliksime  sąranką.

Norėdami  pasiekti  Easy  Start  Tool,  pirmiausia  prijunkite  Launchpad  Mini.
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Jei  naudojate  „Windows“:

2.  Šiame  kompiuteryje  raskite  diską:  „Launchpad  Mini“  ir  dukart  spustelėkite.

4.  Būsite  nukreipti  į  lengvo  paleidimo  įrankį,  kuriame  atliksime  sąranką.

1.  Paspauskite  mygtuką  Pradėti  ir  įveskite  „Šis  kompiuteris“,  tada  paspauskite  „Enter“.

3.  Disko  viduje  spustelėkite  nuorodą:  „Spustelėkite  čia  norėdami  pradėti.html“
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Paleidimo  pulto  įvadas

Norėdami  ten  patekti,  prijunkite  Launchpad  Mini  prie  kompiuterio  ir  apsilankykite  intro.novationmusic.com/.  Tavo

„Launchpad  Mini“.
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Jei  nesate  naujokas  „Launchpads“,  „ Launchpad  Intro  “  yra  puiki  vieta  pradėti.  Pasirinkite  iš  daugybės  

kuruojamų  „Ampify  Music“  paketų  ir  pradėkite  koncertuoti  iš  karto.  Jūsų  Launchpad  Mini  atitiks  ekrane  rodomą  

tinklelį  –  paspauskite  kilimėlius,  kad  paleistumėte  kilpas,  ir  vienu  šūviu,  kad  sukurtumėte  takelį.

„Launchpad  Mini“  bus  automatiškai  aptiktas,  ir  jūs  iškart  galėsite  žaisti  ritmus

Įspėjimas:  norėdami  pasiekti  Launchpad  Intro,  turite  naudoti  naršyklę,  kurioje  įgalinta  WebMIDI.  Rekomenduojame  

Google  Chrome  arba  Opera.
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Turite  problemų?

Ableton  Live

Naudojimas  su  kita  programine  įranga

Jei  niekada  anksčiau  nenaudojote  „Ableton  Live“,  rekomenduojame  apsilankyti  mūsų  „Easy  Start“  įrankyje  ( žr

novationmusic.com/register.

„Ableton  Live“ (dažnai  vadinamas  tik  „Live“)  yra  unikali  ir  galinga  programinė  įranga,  skirta  muzikos  kūrimui.  „Ableton  Live  10  

Lite“  pateikiama  su  „Launchpad  Mini“,  kuri  suteikia  jums  visus  įrankius,  kurių  prireiks  norint  pradėti  kurti  savo  muziką.

ableton.com/en/live/learn-live/.

Galite  užregistruoti  „Launchpad  Mini“  ir  gauti  „Ableton  Live  10  Lite“  licenciją  adresu:  klientas.

8

Daugiau  išteklių  apie  daugelio  „Ableton  Live“  funkcijų  naudojimą  rasite  „Ableton“  svetainėje  adresu:  www.

support.novationmusic.com.

įeikite  į  seanso  režimą.

Jei  kyla  problemų  nustatant,  nedvejodami  susisiekite  su  mūsų  palaikymo  komanda!  Daugiau  informacijos  ir  atsakymų  į  

dažniausiai  užduodamus  klausimus  galite  rasti  Novation  pagalbos  centre:

Kompiuterio  USB  prievadas.  Kai  atidarysite  „Live“,  „Launchpad  Mini“  bus  automatiškai  aptiktas  ir  tai  padarys

naudojate  kitą  muzikos  kūrimo  programinę  įrangą,  apsilankykite  support.novationmusic.com  Norėdami  gauti  daugiau  informacijos  

apie  tai,  kaip  nustatyti  Launchpad  Mini.

Įdiegę  „Ableton  Live“,  sukurkite  ir  paleiskite  „Launchpad  Mini“  prijungę  jį  prie  „Mac“  arba

Tiesiogiai  su  Launchpad  Mini.

„Launchpad  Mini“  yra  skirtas  „Ableton  Live“,  tačiau  jis  taip  pat  gali  būti  naudojamas  kaip  kitos  programinės  įrangos  valdiklis.  Jeigu

ir  bėgimas).  Čia  jums  bus  paaiškinta,  kaip  atsisiųsti  ir  įdiegti  „Ableton  Live  10  Lite“.  Taip  pat  rasite  vaizdo  įrašų,  kuriuose  aprašomos  

pagrindinės  programinės  įrangos  funkcijos,  kad  galėtumėte  pradėti  kurti  muziką  „Ableton“.
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Aparatinės  įrangos  apžvalga

Naršymo  mygtukai

1

USB-C  lizdas

Sustabdyti /  solo /  nutildyti  8x8  tinklelį

1

6

Kensingston  MiniSaverTM  lizdas

5

8

Seanso  režimo  pasirinktiniai  režimai  (būgnas,  klavišai  ir  naudotojas)

5

3

6 4

9

2

Scenos  paleidimo  mygtukai

3

4

2
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Seanso  režimas

Režimai

Galimi  keturi  skirtingi  režimai  –  sesija,  būgnas,  klavišai  ir  naudotojas.

taip  pat  rasite  vaizdo  įrašų  apie  pagrindines  programinės  įrangos  funkcijas,  kad  galėtumėte  pradėti  kurti  muziką

Režimai  yra  „Launchpad  Mini“  sąsajos  pagrindas.  Jie  leidžia  perjungti  rodinius,  siūlydami  skirtingas  funkcijas.

Jei  niekada  anksčiau  nenaudojote  „Ableton  Live“,  rekomenduojame  apsilankyti  mūsų  „Easy  Start“  įrankyje  ( žr

ir  bėgimas).  Čia  jums  bus  paaiškinta,  kaip  atsisiųsti  ir  įdiegti  „Ableton  Live  10  Lite“.  Tu  padarysi

Seanso  režimas  skirtas  valdyti  „Ableton  Live“  seanso  vaizdą,  kaip  parodyta  toliau.
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Takeliai  yra  virtualus  instrumentas  arba  garso  takeliai.  MIDI  klipai  instrumento  takeliuose  bus  atkurti  naudojant  tam  takelį  

priskirtą  instrumentą.

redaguokite  šių  trijų  režimų  8x8  tinklelį  ir  pritaikykite  juos  savo  poreikiams  (žr .  Pasirinktiniai  režimai).

Klipai  paprastai  yra  kilpos,  kuriose  yra  MIDI  natos  arba  garso.

Seanso  režimas  suteikia  8x8  jūsų  klipų  vaizdą  seanso  rodinyje  Launchpad  Mini  kilimėliuose.

Būgnai,  klavišai  ir  naudotojas  yra  pasirinktiniai  režimai .  Naudodami  Novation  Components  redaktorių  galite

Šiuo  metu  galimi  režimai  šviečia  baltai.

Seanso  vaizdas  yra  tinklelis,  kurį  sudaro  klipai,  takeliai  (stulpeliai)  ir  scenos  (eilutės).

Norėdami  įjungti  atitinkamą  režimą,  tiesiog  paspauskite  režimo  mygtuką.  Šiuo  metu  aktyvus  režimas  užsidegs  žaliai.

Ableton  Live  naudojant  Launchpad  Mini.
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Trasa

Klipas

Scenos  yra  klipų  eilės.  Paleidus  sceną,  bus  pradėti  visi  tos  eilutės  klipai.  Tai  reiškia,  kad  galite  suskirstyti  klipus  į  

horizontalias  grupes  (keliuose  takeliuose),  kad  sudarytumėte  dainos  struktūrą,  paleidžiant  sceną  po  scenos,  kad  

tęstumėte  dainą.

Scena
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perkels  kontūrą  per  takelius.
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Pastaba:  šis  kontūras  gali  būti  bet  kokios  spalvos  –  tai  neturės  įtakos  jo  funkcijai.

Mygtukai      leidžia  naršyti  seanso  rodinyje .  Raudonas  kontūras  seanso  rodinio  tinklelyje  rodo  sritį,  šiuo  metu  matomą  

Launchpad  Mini.    &    perkels  kontūrą  per  sceną,  o    &  
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•  Kai  mygtukas  bus  paspaustas,  jis  mirksės  žaliai,  nurodydamas,  kad  klipas  yra  eilėje  ir  netrukus  pradės  veikti

Kai  įrenginys  įjungtas,  apatinė  eilutė  iš  pradžių  vaizduos  klipus  taip  pat,  kaip  ir

3  spaudimas2  spaudimas

Launchpad  Mini  trinkelės.

tarp  mygtuko  Stop  Solo  Mute  naudojimas:

Apatinėje  trinkelių  eilutėje  gali  būti  takelio  valdikliai:  sustabdyti  (sustabdyti  klipo  grojimą  konkrečiame  takelyje),  solo  

(konkrečiame  takelyje  solo)  arba  nutildyti  (nutildyti  konkretų  takelį).  Šios  trys  funkcijos  yra  keičiamos

•  Paspauskite  klavišą,  kad  paleistumėte  atitinkamą  klipą  programoje  Ableton.  Spalva  sutaps  tarp  ekrano  ir

Geltona  =  NutildytiMėlyna  =  solo

Kai  takelis  įjungtas  įrašymui  tiesioginiame  režime,  tuščios  klipų  vietos  bus  rodomos  neryškiai  raudonai.  Paspauskite  vieną  iš  šių  angų,  

kad  pradėtumėte  įrašyti  į  paspaustą  klipą.

paleisti)  mygtukus,  esančius  dešinėje  Launchpad  Mini  pusėje.

Raudona  =  Stop

•  Visa  horizontali  klipų  linija  vadinama  scena.  Scenas  galima  paleisti  naudojant  >  (scena

(numatytas)

Balta  =  klipai

takelį.
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4  spauda

•  Vienu  takeliu  vienu  metu  gali  būti  leidžiamas  tik  vienas  klipas.  Paspaudus  tuščią  klipą,  dabartinis  klipas  bus  sustabdytas

Šioje  būsenoje  solo  nutildymo  mygtukas  užsidegs  baltai.

likusi  8x8  tinklelio  dalis.  Pravažiavus  dviračiu  nutildyti,  apatinėje  eilutėje  bus  rodomi  klipai.  Stotelė

žaisti.  Leidžiant  klipą,  skydelis  mirksi  žaliai.

1  spauda
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•  In  Solo:  ryškiai  apšviestos  mėlynos  trinkelės  apatinėje  eilutėje  rodo,  kad  takelis  šiuo  metu  yra  solo.  Blausiai  apšviesta

tai  rodo

mygtuką

ir  gali  būti  sustabdytas.  Blausiai  apšviestos  trinkelės  rodo,  kad  tame  takelyje  šiuo  metu  negrojamas  joks  klipas.

yra  įrašytas,  o  monitorius  nustatytas  į  automatinį  režimą  (žr.  diagramą  žemiau).

„Ableton  Live“  įkelkite  instrumentą  (pvz.,  „Simpler“)  į  MIDI  takelį  ir  galėsite  groti  klavišų  režimu.  Atlikite  tai  dukart  spustelėdami  

instrumentą  arba  išankstinį  nustatymą  naršyklėje  (kairėje  „Ableton  Live“  pusėje)  arba  vilkite  jį  į  pasirinktą  takelį.  Jei  nieko  negirdite,  

įsitikinkite,  kad  takelis

•  Stop:  ryškiai  apšviestos  raudonos  trinkelės  apatinėje  eilutėje  rodo,  kad  tame  takelyje  šiuo  metu  leidžiami  klipai

Raudona  ranka

į  Auto

apačioje,  o  aukščiausia  –  viršuje.  Natų  diapazonas  yra  C2-C6.

Klavišų  režimas  leidžia  paleisti  Launchpad  Mini  tinklelį  kaip  chromatinę  klaviatūrą.  Išdėstymas  pateikia  4  oktavų  natų  fortepijono  

išdėstymą,  oktavos  išdėstytos  vertikaliai.  Žemiausias  aukštis  yra  ties

Monitorius  nustatytas

automatinis.

Ableton  Live  įkelkite  būgnų  rinkinį  į  MIDI  takelį  iš  naršyklės  ir  galėsite  groti  būgno  režimu.  Jei  nieko  negirdite,  įsitikinkite,  kad  takelis  

įjungtas,  o  monitorius  nustatytas  į

(girdimas).  Silpnai  apšviestos  trinkelės  rodo,  kad  takelis  nutildytas,  todėl  nebus  girdimas.
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ginkluotas.

•  Nutildyti:  ryškiai  apšviestos  geltonos  trinkelės  apatinėje  eilutėje  rodo,  kad  takelis  šiuo  metu  išjungtas

64  būgnų  stovo  lizdai.

Būgnų  režimas  leidžia  žaisti  „Ableton  Live“  būgnų  stovą  „Launchpad  Mini“  tinklelyje.  Kiekviena  būgnų  stovo  dalis  susideda  iš  16  lizdų,  

išdėstytų  į  4x4  trinkelių  grupę.  Iš  viso  yra  4  šios  grupės

trinkelės  rodo,  kad  takelis  nėra  solo.

takelis  yra  rekordas

Klavišų  režimas

Būgnų  režimas
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atsisiųsta  adresu  customer.novationmusic.com/support/downloads.

Pasirinktiniai  režimai

Vartotojo  režimas  ir  apšvietimo  trinkelės  (išplėstinės)

išsiųstas  nustatys,  kuris  bloknotas  užsidega,  o  natos  greitis  nulems  spalvą.  Tai  naudinga  kuriant  šviesius  ekranus  

naudojant  64  RGB  kilimėlius.

Pasirinktinio  režimo  šablonai,  kuriuos  galite  atsisiųsti  ir  naršyti  komponentuose.

RGB  šviesos  diodai  gali  išvesti  127  spalvas,  kurių  indeksą  galite  rasti  Programuotojo  žinyne.

Norėdami  pasiekti  komponentus,  apsilankykite  komponentai.novationmusic.com/  naudojant  WebMIDI  įgalintą  naršyklę

Vartotojo  režimas,  būgno  režimas  ir  klavišų  režimas  yra  pasirinktiniai  režimai ,  kurie  suteikia  labai  pritaikomą  8x8  tinklelį.
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Be  to,  visi  trinkelės  ir  mygtukai  gali  būti  apšviesti  programuotojo  režimu.

(rekomenduojame  Google  Chrome  arba  Opera).  Arba  atsisiųskite  atskirą  versiją

Pasirinktinius  režimus  galima  kurti  ir  redaguoti  naudojant  Novation  Components  –  mūsų  visiems  skirtą  internetinį  centrą

Išsamios  informacijos  apie  apšvietimo  kilimėlius  rasite  programuotojų  informaciniame  vadove,  kuris  gali  būti

Komponentai  iš  paskyros  puslapio  „Novation“  svetainėje.

Vartotojo  režimas  turi  tokį  patį  išdėstymą  kaip  būgno  režimas,  tačiau  8x8  tinklelio  trinkelės  nedega.  MIDI  Note  pranešimai,  

siunčiami  į  Launchpad  Mini,  užsidegs  pagalvėlės  pagal  natų  skaičių  ir  greitį.  Pastaba

Novacijos  produktai.  Taip  pat  galite  sukurti  visų  čia  sukurtų  pasirinktinių  režimų  atsargines  kopijas.  Turime  kelis

Pasirinktiniai  režimai  yra  suderinami  su  Launchpad  Mini  [MK3]  ir  Launchpad  X.
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Pasirinktinio  režimo  nustatymas

jūsų  kompiuteryje,  Launchpad  Mini  prisijungs  automatiškai.

Pasirinktinio  režimo  trinkelės  gali  būti  priskirtos  „įjungta“  ir  „išjungta“  spalva,  kai  trinkelės  yra  8x8

Jei  produkto  pavadinimas  šalia  namų  piktogramos  (viršutiniame  dešiniajame  kampe)  nėra  Launchpad  Mini,  paspauskite  pagrindinio  

puslapio  piktogramą  ir  produktų  sąraše  pasirinkite  Launchpad  Mini.

sukurkite  savo  asmeninį  valdymo  paviršių  savo  studijai.

tinklelis  yra  paspaudžiami /  perjungiami  (pvz.,  kai  grojama  nata  arba  perjungiamas  laikinas  CC  pakeitimas).

Norėdami  gauti  daugiau  praktinės  informacijos  apie  tai,  kaip  sukurti  savo  pasirinktinius  režimus,  apsilankykite  „Novation“.

Pasirinktiniame  režime  kiekvienas  8x8  tinklelio  padas  gali  veikti  kaip  pastaba,  MIDI  CC  (valdymo  pakeitimas)  arba  programos  

keitimo  pranešimas.

Interaktyvaus  mokymo  programos  komponentai  –  pradėti  lengviau,  nei  gali  atrodyti!

Viename  pasirinktiniame  režime  gali  būti  tik  viena  „įjungta“  spalva,  tačiau  kiekvienas  blokas  gali  turėti  unikalią  „išjungimo“  spalvą.

Pagalvėlės  gali  veikti  kaip  perjungikliai,  paleidikliai  arba  trumpalaikiai  jungikliai.  Momentinis  elgesys  įjungs  natą,  kai  bus  paspaustas  

bloknotas,  ir  atleis  natą,  kai  jis  nebus  paspaustas.  Trigeriai  visada  išsiųs  nurodytą  CC  reikšmę  arba  programos  pakeitimo  pranešimą.
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Pasirinktiniai  režimai  sukuriami  ir  redaguojami  „Novation  Components“.  Kai  įkeliami  komponentai

Pasirinktiniai  režimai  gali  turėti  bet  kokį  užrašų,  CC,  programos  pakeitimų  ir  fader  derinį  –  galite  nustatyti

Ištisos  trinkelių  eilutės  ir  stulpeliai  taip  pat  gali  veikti  kaip  faderiai.  Faderiams  gali  būti  priskirtos  CC  reikšmės  ir  jie  gali  būti  

vienpoliai  arba  dvipoliai.  Faderiai  gali  būti  išdėstyti  horizontaliai  arba  vertikaliai.
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Vaiduoklių  režimas

„Launchpad  Mini“  pasirinktiniame  režime.

8x8  tinklelis.

Vaiduoklių  režimas  yra  pasirinktinių  vaizdų  antrinis  režimas,  kuris  išjungia  visus  funkcijų  mygtukus  aplink  ekrano  kraštą

Norėdami  įjungti  vaiduoklio  režimą,  paspauskite  Session  ir  greitai  paspauskite  Drum,  Keys  arba  User.  Po  šio  veiksmo  bus  apšviesta  tik  8x8  

tinklelis.  Norėdami  vėl  įjungti  išorinius  mygtukų  šviesos  diodus,  paspauskite  bet  kurį  mygtuką,  esantį  už
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LED  šviesumo  lygio  slankiklis  turi  8  lygius,  nuo  minimalaus  iki  didžiausio  ryškumo .  Ryškiai  apšviestas  baltas  padas  rodo,  

kuris  lygis  šiuo  metu  pasirinktas.

ir  perjungti  tiesioginį  režimą  į  programuotojo  režimą.

„Launchpad  Mini“  nustatymų  meniu  leidžia  keisti  LED  ryškumą,  LED  grįžtamąjį  ryšį,  įjungti  LED  miego  režimą,
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LED,  nurodantis  meniu  temą.

išorėje  pasirinktiniais  režimais  ir  programuotojo  režimu.  Ryškiai  žalia  spalva  rodo,  kad  LED  grįžtamasis  ryšys

(išorinis)  yra  įjungtas,  o  blyški  raudona  rodo,  kad  ji  išjungta.  Nustatymas  įjungtas  pagal  numatytuosius  nustatymus.

LED  grįžtamasis  ryšys  (išorinis)  perjungia,  ar  8x8  tinklelio  trinkelės  užsidega,  kai  gaunamas  MIDI

Norėdami  patekti  į  nustatymų  meniu,  trumpai  paspauskite  ir  palaikykite  Session.  Viršutinėse  4  eilutėse  bus  rodomi  simboliai

LED  grįžtamasis  ryšys  (vidinis)  perjungia,  ar  8x8  tinklelio  trinkelės  užsidega  paspaudus  pasirinktinius  režimus.  Ryškiai  

žalia  spalva  rodo,  kad  LED  grįžtamasis  ryšys  (vidinis)  įjungtas,  o  silpna  raudona  rodo,  kad  jis  išjungtas.  Nustatymas  įjungtas  

pagal  numatytuosius  nustatymus.

Nustatymai

Nustatymų  meniu
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Tiesioginis  režimas  ir  programuotojo  režimas  yra  dvi  būsenos,  kuriose  galima  naudoti  „Launchpad  Mini“.  Tiesioginiu  

režimu  galite  pasiekti  seanso  režimą  ir  pasirinktinius  režimus,  o  įrenginys  veiks  kaip  įprasta.  Programuotojo  režimu  

„Launchpad  Mini“  praranda  prieigą  prie  seanso  režimo  ir  pasirinktinių  režimų,  o  visas  paviršius  (trinkelės  ir  mygtukai)  

tampa  švariu  lapu.  Kiekvienas  padas  ir  mygtukas  išsiųs  nurodytą  MIDI

galima  atsisiųsti  adresu  customer.novationmusic.com/support/downloads.

„Launchpad  Mini“  visada  įsijungs  tiesioginiu  režimu.
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LED  miego  režimą  galima  paspausti,  kad  išjungtumėte  visus  „Launchpad  Mini“  šviesos  diodus.  Paspauskite  bet  kurį  

mygtuką  arba  klaviatūrą,  kad  pažadintumėte  įrenginį.  Tai  naudinga,  kai  nenaudojate  Launchpad  Mini,  bet  nenorite  jo  

atjungti  nuo  kompiuterio.

paspaudus  pranešimą.  Pagalvėlės  ir  mygtukai  gali  būti  apšviesti  siunčiant  atitinkamus  MIDI  pranešimus  į  Launchpad  

Mini.  Daugiau  informacijos  rasite  Programuotojo  žinyne,  kuris  gali

Norėdami  perjungti  tiesioginį  režimą  ir  programuotojo  režimą,  įeikite  į  nustatymų  meniu  trumpai  paspausdami  ir  

laikydami  Session.  Paspauskite  žalią  scenos  paleidimo  mygtuką,  kad  įeitumėte  į  tiesioginį  režimą,  arba  oranžinį  scenos  

paleidimo  mygtuką,  kad  įjungtumėte  programuotojo  režimą  (žr .  paveikslėlį  aukščiau).
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Bootloader  meniu

Programos  versija  informuos,  kuri  programos  versija  yra  „Launchpad  Mini“.

įrenginio  prieinamumas  ir  įrenginio  ID.

„ Bootloader“  versija  informuos,  kuri  „Bootloader“  versija  yra  „Launchpad  Mini“.

„Launchpad  Mini“  įkrovos  meniu  leidžia  keisti  LED  ryškumą,  LED  grįžtamąjį  ryšį,  talpiąją  atmintį
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LED  šviesumo  lygio  slankiklis  turi  8  lygius,  nuo  minimalaus  iki  didžiausio  ryškumo .  Ryškiai  apšviestas  baltas  padas  

rodo,  kuris  lygis  šiuo  metu  pasirinktas.

Paspaudus  įkrovos  mygtuką,  „Launchpad  Mini“  bus  paleista  įprastai,  išeinant  iš  įkrovos  programos  meniu.

Norėdami  patekti  į  įkrovos  įkrovos  meniu,  palaikykite  Naudotojas,  kai  prijungiate  Launchpad  Mini.
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Momentinis  pranešimas  apie  pranešimus  (pastaba

Žemiau  pateikti  pastabų  numeriai  kiekvienam  numatytajam  pasirinktiniam  režimui  ir  programuotojo  režimui.

kai  neįgalus.

Momentinis  pranešimas  apie  pranešimus  (pastaba

Klavišų  režimas  (priskirtas):  8x8  tinklelis,
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visiškai  išjungti  elgesį.  Kai  trinkelė  ryškiai  apšviesta,  įjungtas  MSD  režimas  ir  jis  yra  silpnai  apšviestas

Būgnų  režimas  (priskirtas):  8x8  tinklelis,

skaičiai  žemiau)

gali  savarankiškai  naršyti  tiesioginėje  sesijoje.  Sistemoje  „Windows“  turi  būti  įdiegta  naujausia  „Novation“  USB  tvarkyklė,  kad  ši  funkcija  

būtų  tinkamai  naudojama.

MSD  režimas  įjungia  arba  išjungia  „Launchpad  Mini“  talpiosios  atminties  įrenginio  veikimą.  MSD  režimas  įjungtas  pagal  

numatytuosius  nustatymus.  Štai  kodėl  „Launchpad  Mini“  rodomas  kaip  didelės  talpos  atminties  įrenginys,  kai  jis  prijungtas  prie  

kompiuterio.  Aplanke  LAUNCHPAD  yra  nuoroda  į  „Easy  Start  Tool“,  kuri  padės  jums  nustatyti  „Launchpad  Mini“ (žr .  Kai  nustatysite  

„Launchpad  Mini“,  galbūt  nebenorėsite,  kad  ji  būtų  rodoma  kaip  didelės  talpos  atminties  įrenginys.  Naudokite  šį  jungiklį  norėdami

skaičiai  žemiau)

36  pastaba  yra  vidurinė  C.

Įrenginio  ID  leidžia  vienu  metu  naudoti  kelias  Launchpad  Mini  su  Ableton  Live.  Kai  kiekvienoje  Launchpad  Mini  pasirenkamas  

skirtingas  ID,  kiekvienas  iš  jų  turės  savo  seanso  žiedą  (tinklelio  kontūrą)  ir

Numatytieji  MIDI  atvaizdai
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Išsamesnės  informacijos  apie  Launchpad  Mini  MIDI  diegimą  rasite  programuotojo  informaciniame  vadove  adresu  

customer.novationmusic.com/support/downloads.

Programuotojo  režimas:  Apima  mygtukus  ir  kilimėlius  

(visas  9x9  tinklelis),  gali  LED  logotipas

ir  dešiniajame  stulpelyje

Momentinis  pranešimas  apie  pranešimus  (pastaba

turi  būti  adresuojamas,  momentinė  pastaba  

apie  pranešimus  8x8  tinklelyje  (pastabų  numeriai  

žemiau),  CC  pranešimai  siunčiami  iš  viršutinės  eilutės

Vartotojo  režimas  (priskirtas):  8x8  tinklelis,
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skaičiai  žemiau)
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