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downloads.focusrite.com

Lūdzu  lasi:

Paldies,  ka  lejupielādējāt  šo  lietotāja  rokasgrāmatu.

Ja  vēlaties  skatīt  šīs  lietotāja  rokasgrāmatas  angļu  valodas  versiju,  lai  izmantotu  savu  
tulkošanas  rīku,  varat  to  atrast  mūsu  lejupielāžu  lapā:

downloads.novationmusic.com

Mēs  esam  izmantojuši  mašīntulkošanu,  lai  pārliecinātos,  ka  mums  ir  pieejama  lietotāja  
rokasgrāmata  jūsu  valodā.  Atvainojamies  par  kļūdām.
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Novācija

ilustrēts.

Šī  izstrādājuma  normālu  darbību  var  ietekmēt  spēcīga  elektrostatiskā  izlāde  (ESD).

pabeigt.  Novation  nekādā  gadījumā  nevar  uzņemties  nekādu  atbildību  vai  atbildību  par  jebkādiem  zaudējumiem  vai  bojājumiem  

iekārtas  īpašniekam,  jebkurai  trešajai  pusei  vai  jebkurai  iekārtai,  kas  var  rasties  šīs  rokasgrāmatas  vai  tajā  aprakstītā  aprīkojuma  

lietošanas  rezultātā.  Šajā  dokumentā  sniegtā  informācija  var  tikt  mainīta  jebkurā  laikā  bez  iepriekšēja  brīdinājuma.  Specifikācijas  un  

izskats  var  atšķirties  no  uzskaitītajiem  un

Ja  tā  notiek,  vienkārši  atiestatiet  ierīci,  noņemot  un  pēc  tam  atkal  pievienojot  USB  kabeli.  Normālai  darbībai  vajadzētu  

atgriezties.

Tīmekļa  vietne:  www.novationmusic.com

Windsor  House,  Turnpike  Road  Cressex  

biznesa  parks,  High  Wycombe

Uzņēmuma  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd  nodaļa. Fakss:  +44  1494  459920

Uzmanību:

e-pasts:  sales@novationmusic.com

Novation  ir  veikusi  visus  iespējamos  pasākumus,  lai  nodrošinātu,  ka  šeit  sniegtā  informācija  ir  gan  pareiza,  gan

Apvienotā  Karaliste

uzņēmumu  nosaukumi  un  visi  citi  reģistrētie  nosaukumi  vai  preču  zīmes,  kas  minēti  šajā  rokasgrāmatā,  pieder
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to  attiecīgie  īpašnieki.

Tālr.:  +44  1494  462246

Novation  ir  Focusrite  Audio  Engineering  Limited  reģistrēta  preču  zīme.  Launchpad  Mini  ir  uzņēmuma  Focusrite  Audio  Engineering  Plc  

preču  zīme.

Bekingemšīra, HP12  3FX

Preču  zīme  Novation  pieder  uzņēmumam  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.  Visi  pārējie  zīmoli,  produkti  un

2019  ©  Focusrite  Audio  Engineering  Limited.  Visas  tiesības  aizsargātas.

Preču  zīmes

Atruna

Autortiesību  un  juridiskie  paziņojumi
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Kastē

Launchpad  Mini  galvenās  funkcijas

Ievads
Launchpad  Mini  ir  mūsu  kompaktākais  un  pārnēsājamākais  Ableton  Live  tīkla  kontrolleris.  Launchpad  Mini  padara  klipu  

palaišanu  programmā  Ableton  Live  ātru  un  taustāmu,  parādot  sesijas  skatu  no  ekrāna  līdz  pirkstam  pilnā  RGB  krāsā.  

Veiciniet  mūzikas  veidošanu  un  veidojiet  dziesmas,  izmantojot

•  Jaudīga  mūzikas  producēšanas  programmatūra  —

vadīklas  ar  pogu  Stop  Solo  Mute

Launchpad  Mini,  izmantojot  taustiņus  un  bungu  režīmus,  lai  atskaņotu  ritmus  un  melodijas.

Iekļauts  Ableton  Live  10  Lite,  kā  arī  a

Lietotājs

•  Launchpad  Mini

un  ainas

•  Kompakts  un  viegls

•  Četri  režīmi:  sesija,  bungas,  taustiņi  un

•  Zibens  ātra  piekļuve  veiktspējai

programmatūra  ar  pielāgotajiem  režīmiem

•  8 x 8 režģis  ar  64 RGB LED  aizmugurgaismojuma  spilventiņiem

•  Izpildiet  ar  Ableton  Live,  palaižot  klipus

•  Plug  and  Play  &  USB  kopnes  barošana
augstas  kvalitātes  instrumentu  un  efektu  klāsts

Šī  rokasgrāmata  palīdzēs  jums  izprast  visas  jūsu  jaunā  tīkla  kontrollera  funkcijas  un  iemācīs,  kā  uzlabot  ražošanu  un  

veiktspēju,  izmantojot  Launchpad  Mini.

•  USB-C–USB-A  kabelis
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•  Bezgalīgas  iespējas  kontrolēt  savu
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Ja  izmantojat  Mac  datoru:

Celšanās  un  skriešana

Alternatīvi,  ja  pēc  Launchpad  Mini  pievienošanas  ir  atvērts  pārlūks  Google  Chrome,  tiks  parādīts  uznirstošais  logs,  kas  

novirzīs  jūs  uz  vienkāršā  sākuma  rīku.

3. Jūs  tiksit  novirzīts  uz  Easy  Start  rīku,  kurā  mēs  veiksim  iestatīšanu.

Lai  piekļūtu  rīkam  Easy  Start,  vispirms  pievienojiet  Launchpad  Mini.

2. Mapē  noklikšķiniet  uz  saites:  “Noklikšķiniet  šeit,  lai  sāktu.html”

jauns  bītmeikers  vai  pieredzējis  producents.  Mūsu  vienkāršās  palaišanas  rīks  nodrošina  soli  pa  solim  iestatīšanas  rokasgrāmatu,  

kas  ir  pielāgota  jūsu  vajadzībām  neatkarīgi  no  tā,  vai  nekad  iepriekš  neesat  veidojis  mūziku  vai  vienkārši  vēlaties  pēc  iespējas  

ātrāk  lejupielādēt  komplektācijā  iekļauto  programmatūru.

1.  Darbvirsmā  atrodiet  un  atveriet  mapi  “LAUNCHPAD”.
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Mēs  esam  padarījuši  darba  sākšanu  ar  Launchpad  Mini  pēc  iespējas  vienkāršāku  neatkarīgi  no  tā,  vai  esat  zīmols
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Ja  izmantojat  Windows:

1.  Nospiediet  pogu  Sākt  un  ierakstiet  “Šis  dators”,  pēc  tam  nospiediet  taustiņu  Enter.

3. Diska  iekšpusē  noklikšķiniet  uz  saites:  “Noklikšķiniet  šeit,  lai  sāktu.html”
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2.  Šajā  datorā  atrodiet  disku:  “Launchpad  Mini”  un  veiciet  dubultklikšķi.

4. Jūs  tiksit  novirzīts  uz  Easy  Start  Tool,  kur  mēs  veiksim  iestatīšanu.
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Palaišanas  bloka  ievads

Ja  esat  iesācējs  Launchpads,  Launchpad  ievads  ir  lieliska  vieta,  kur  sākt.  Izvēlieties  no  dažādiem  Ampify  

Music  atlasītajiem  komplektiem  un  nekavējoties  sāciet  uzstāties.  Launchpad  Mini  sakritīs  ar  ekrāna  režģi —  

nospiediet  taustiņus,  lai  palaistu  cilpas,  un  vienu  kadru,  lai  izveidotu  maršrutu.

Launchpad  Mini  tiks  automātiski  atpazīts,  un  jūs  uzreiz  varēsit  spēlēt  ritmus

Brīdinājums:  lai  piekļūtu  Launchpad  ievadam,  jums  ir  jāizmanto  WebMIDI  iespējota  pārlūkprogramma.  Mēs  

iesakām  Google  Chrome  vai  Opera.

Lai  tur  nokļūtu,  pievienojiet  Launchpad  Mini  datoram  un  apmeklējiet  vietni  intro.novationmusic.com/.  Jūsu

Launchpad  Mini.
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Lietošana  kopā  ar  citu  programmatūru

Ir  problēmas?

Ableton  tiešraide

Jūs  varat  reģistrēt  savu  Launchpad  Mini  un  iegūt  Ableton  Live  10  Lite  licenci  vietnē  klients.

Ableton  Live  (bieži  saukta  tikai  par  Live)  ir  unikāla  un  jaudīga  programmatūra  mūzikas  radīšanai.  Ableton  Live  10  Lite  

ir  nodrošināts  kopā  ar  jūsu  Launchpad  Mini,  kas  nodrošina  visus  nepieciešamos  rīkus,  lai  sāktu  veidot  savu  mūziku.

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

Ja  jūs  nekad  iepriekš  neesat  izmantojis  Ableton  Live,  iesakām  apmeklēt  mūsu  Easy  Start  rīku  (skatiet  sadaļu  Darba  sākšana

novationmusic.com/register.
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ievadiet  sesijas  režīmu.

Ja  rodas  problēmas  ar  iestatīšanu,  nevilcinieties  sazināties  ar  mūsu  atbalsta  komandu!  Plašāku  informāciju  un  

atbildes  uz  bieži  uzdotajiem  jautājumiem  varat  atrast  Novation  palīdzības  centrā:

support.novationmusic.com.

Vairāk  resursu  par  Ableton  Live  daudzo  funkciju  izmantošanu  var  atrast  Ableton  vietnē:  www.

jūs  izmantojat  citu  mūzikas  producēšanas  programmatūru,  apmeklējiet  support.novationmusic.com  lai  iegūtu  

papildinformāciju  par  Launchpad  Mini  iestatīšanu.

Kad  Ableton  Live  ir  instalēts,  palaidiet  Launchpad  Mini  un  pievienojiet  to  savam  Mac  datoram  vai

Datora  USB  ports.  Atverot  Live  jūsu  Launchpad  Mini  tiks  automātiski  atklāts  un  tas  tiks  darīts

un  Skriešana).  Šeit  jūs  saņemsit  norādījumus,  kā  lejupielādēt  un  instalēt  Ableton  Live  10  Lite.  Jūs  atradīsiet  arī  videoklipus  

par  programmatūras  pamata  funkcijām,  lai  jūs  varētu  sākt  veidot  mūziku  pakalpojumā  Ableton

Tiešraide  ar  Launchpad  Mini.

Launchpad  Mini  ir  paredzēts  Ableton  Live,  taču  to  var  izmantot  arī  kā  kontrolieri  citai  programmatūrai.  Ja

Machine Translated by Google

http://support.novationmusic.com
http://support.novationmusic.com


7

7

Aparatūras  pārskats

1

Stop/  Solo/  Mute  8x8  Grid
6

Navigācijas  pogas

1

Kensingston  MiniSaverTM  ligzdaUSB-C  ligzda

Sesijas  režīma  pielāgotie  režīmi  (bungas,  taustiņi  un  lietotājs)
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8

5

6

2

9

3

4

2

4

8

Ainas  palaišanas  pogas

3
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Sesijas  režīms

Režīmi

Režīmi  ir  Launchpad  Mini  saskarnes  kodols.  Tie  ļauj  pārslēgties  starp  skatiem,  piedāvājot  atšķirīgu  funkcionalitāti  katrā.

un  Skriešana).  Šeit  jūs  saņemsit  norādījumus,  kā  lejupielādēt  un  instalēt  Ableton  Live  10  Lite.  Jūs  to  darīsit

Ja  jūs  nekad  iepriekš  neesat  izmantojis  Ableton  Live,  iesakām  apmeklēt  mūsu  Easy  Start  rīku  (skatiet  sadaļu  Darba  sākšana

Ir  pieejami  četri  dažādi  režīmi  –  sesija,  bungas,  taustiņi  un  lietotājs.

atrodiet  arī  videoklipus  par  programmatūras  pamata  funkcijām,  lai  jūs  varētu  sākt  mūzikas  veidošanu

Ieraksti  ir  virtuāli  instrumenti  vai  audio  ieraksti.  MIDI  klipi  instrumenta  ierakstos  tiks  atskaņoti  instrumentā,  kas  ir  piešķirts  

šim  ierakstam.
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Sesijas  režīms  ir  paredzēts,  lai  kontrolētu  Ableton  Live  sesijas  skatu,  kas  redzams  tālāk.

Sesijas  režīms  nodrošina  jūsu  klipu  8x8  skatu  sesijas  skatā  uz  Launchpad  Mini  paliktņiem.

Bungas,  taustiņi  un  lietotājs  ir  pielāgoti  režīmi .  Izmantojot  Novation  Components  redaktoru,  jūs  varat

rediģējiet  šo  trīs  režīmu  8x8  režģi  un  pielāgojiet  tos  savām  vajadzībām  (skatiet  Pielāgotie  režīmi).

Klipi  parasti  ir  cilpas,  kurās  ir  MIDI  notis  vai  audio.

Ableton  Live,  izmantojot  Launchpad  Mini.

Vienkārši  nospiediet  režīma  pogu,  lai  pārietu  uz  attiecīgo  režīmu.  Pašlaik  aktīvais  režīms  degs  zaļā  krāsā.

Pašlaik  pieejamie  režīmi  tiks  izgaismoti  baltā  krāsā.

Sesijas  skats  ir  režģis,  kas  sastāv  no  klipiem,  ierakstiem  (kolonnām)  un  ainām  (rindām).
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Aina

Ainas  ir  klipu  rindas.  Palaižot  ainu,  tiks  palaisti  visi  klipi  šajā  rindā.  Tas  nozīmē,  ka  varat  sakārtot  klipus  horizontālās  

grupās  (pāri  celiņiem),  lai  izveidotu  dziesmas  struktūru,  sākot  ainu  pēc  ainas,  lai  turpinātu  dziesmu.

Klips

Trase
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pārvietos  kontūru  pāri  sliedēm.

Pogas      ļauj  pārvietoties  sesijas  skatā.  Sarkanā  kontūra  sesijas  skata  režģī  parāda  apgabalu,  kas  pašlaik  ir  redzams  Launchpad  

Mini.    &    pārvietos  kontūru  pa  ainām,  bet    &  

Piezīme.  Šī  kontūra  var  parādīties  jebkurā  krāsā —  tas  neietekmēs  tā  darbību.
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Launchpad  Mini  paliktņi.

starp  pogas  Stop  Solo  Mute  izmantošanu:

Apakšējā  spilventiņu  rinda  var  nodrošināt  ierakstu  vadīklas:  Apturēt  (pārtraukt  klipa  atskaņošanu  noteiktā  celiņā),  

Solo  (konkrēta  ieraksta  solo)  vai  Mute  (izslēgt  noteiktu  ierakstu).  Šīs  trīs  funkcijas  ir  cikliski

•  Nospiežot  taustiņu,  tas  mirgos  zaļā  krāsā,  norādot,  ka  klips  ir  ievietots  rindā  un  drīz  sāks  darboties.

Kad  ierīce  ir  ieslēgta,  apakšējā  rinda  vispirms  attēlos  klipus  tāpat  kā

Dzeltens  =  izslēgts

2.  prese 3.  nospiešana

palaišanas  pogas,  kas  atrodas  Launchpad  Mini  labajā  pusē.

Sarkans  =  Apstāties

•  Nospiediet  taustiņu,  lai  atskaņotu  atbilstošo  klipu  programmā  Ableton.  Krāsa  sakritīs  starp  ekrānu  un

Zils  =  Solo

Kad  ieraksts  ir  aktivizēts  ierakstīšanai  tiešraidē,  tukši  klipu  sloti  tiks  parādīti  blāvi  sarkanā  krāsā.  Nospiediet  vienu  no  šiem  

slotiem,  lai  sāktu  ierakstīšanu  nospiestajā  klipā.

Balts  =  klipi

trase.
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•  Visu  horizontālo  klipu  līniju  sauc  par  ainu.  Ainas  var  palaist,  izmantojot  >  (sižeta

(noklusējums)

pārējā  8x8  režģa  daļa.  Kad  esat  pabraucis  garām  funkcijai  Mute,  apakšējā  rindā  atkal  tiks  rādīti  klipi.  Pietura

spēlēt.  Kad  tiek  atskaņots  klips,  spilventiņš  mirs  zaļā  krāsā.

1.  nospiešana

4.  prese

Šajā  stāvoklī  Solo  Mute  poga  deg  baltā  krāsā.

•  Vienā  celiņā  vienlaikus  var  atskaņot  tikai  vienu  klipu.  Nospiežot  tukšu  klipu,  pašreizējais  klips  tiks  apturēts
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ir  ieslēgts  ierakstīšanas  režīmā,  un  šis  monitors  ir  iestatīts  uz  automātisku  (skatiet  diagrammu  zemāk).

un  to  var  apturēt.  Vāji  apgaismoti  spilventiņi  norāda,  ka  šajā  ierakstā  pašlaik  netiek  atskaņots  neviens  klips.

Programmā  Ableton  Live  ielādējiet  instrumentu  (piemēram,  Simpler)  MIDI  celiņā  un  varēsiet  to  atskaņot  taustiņu  režīmā.  Veiciet  to,  

pārlūkprogrammā  dubultklikšķi  uz  instrumenta  vai  sākotnējā  iestatījuma  (Ableton  Live  kreisajā  pusē)  vai  velciet  to  uz  izvēlēto  

ierakstu.  Ja  neko  nedzirdat,  pārliecinieties,  ka  celiņš

•  In  Solo:  spilgti  izgaismoti  zili  spilventiņi  apakšējā  rindā  norāda,  ka  celiņš  pašlaik  ir  solo.  Vāji  apgaismots

Sarkana  roka

norāda  uz  to

pogu

Taustiņu  režīms  ļauj  atskaņot  Launchpad  Mini  režģi  kā  hromatisku  tastatūru.  Izkārtojums  piedāvā  4  nošu  oktāvas  klavieru  

izkārtojumā,  un  oktāvas  ir  novietotas  vertikāli.  Zemākais  tonis  ir  plkst

Monitors  ir  iestatīts

•  Stopā :  spilgti  izgaismoti  sarkani  spilventiņi  apakšējā  rindā  norāda,  ka  šajā  celiņā  pašlaik  tiek  atskaņoti  klipi

uz  Auto

apakšā,  ar  augstāko  augšpusē.  Nošu  diapazons  ir  C2-C6.

Programmā  Ableton  Live  ielādējiet  bungu  komplektu  MIDI  celiņā  no  pārlūkprogrammas  un  varēsiet  to  atskaņot  bungu  režīmā.  Ja  

neko  nedzirdat,  pārliecinieties,  vai  ieraksts  ir  ieslēgts  un  monitors  ir  iestatīts  uz

(dzirdams).  Vāji  apgaismoti  spilventiņi  norāda,  ka  celiņš  ir  izslēgts,  un  tāpēc  tas  netiks  dzirdams.
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auto.

Bungu  režīms  ļauj  atskaņot  Ableton  Live  bungu  statīvu  Launchpad  Mini  režģī.  Katra  bungu  plaukta  sekcija  sastāv  no  16  slotiem,  kas  

sakārtoti  4x4  spilventiņu  grupā.  Kopumā  ir  4  no  šīm  grupām

spilventiņi  norāda,  ka  trase  nav  solo.

trase  ir  rekords

bruņota.

•  Izslēgtā  režīmā :  spilgti  izgaismoti  dzelteni  spilventiņi  apakšējā  rindā  norāda,  ka  celiņa  skaņa  pašlaik  ir  ieslēgta

64  bungu  statīvu  sloti.

Bungu  režīms

Taustiņu  režīms
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Lietotāja  režīms  un  apgaismojuma  spilventiņi  (uzlaboti)

lejupielādēts  vietnē  customer.novationmusic.com/support/downloads.

Pielāgoti  režīmi

Lai  piekļūtu  komponentiem,  apmeklējiet  vietni  component.novationmusic.com/  izmantojot  WebMIDI  iespējotu  pārlūkprogrammu

RGB  gaismas  diodes  spēj  izvadīt  127  krāsas,  kuru  indeksu  var  atrast  Programmētāja  uzziņu  rokasgrāmatā.

Pielāgotie  režīmi  ir  saderīgi  ar  Launchpad  Mini  [MK3]  un  Launchpad  X.
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Turklāt  programmētāja  režīmā  var  iedegties  visi  spilventiņi  un  pogas .

(mēs  iesakām  Google  Chrome  vai  Opera).  Alternatīvi,  lejupielādējiet  atsevišķo  versiju

Lietotāja  režīms,  bungu  režīms  un  taustiņu  režīms  ir  pielāgoti  režīmi ,  kas  nodrošina  dziļi  pielāgojamu  8x8  režģi.

Lietotāja  režīmam  ir  tāds  pats  izkārtojums  kā  bungu  režīmam,  taču  8x8  režģī  nedeg  neviens  spilventiņš.  MIDI  piezīmju  

ziņojumi,  kas  nosūtīti  uz  Launchpad  Mini,  iedegs  spilventiņus  atbilstoši  notu  numuram  un  ātrumam.  Piezīme

Novation  produkti.  Varat  arī  dublēt  visus  šeit  izveidotos  pielāgotos  režīmus.  Mums  ir  vairāki

Sīkāku  informāciju  par  apgaismojuma  spilventiņiem  skatiet  Programmētāju  uzziņu  rokasgrāmatā,  kas  var  būt

Pielāgotus  režīmus  var  izveidot  un  rediģēt,  izmantojot  Novation  Components —  mūsu  tiešsaistes  centru  visiem

nosūtītais  noteiks,  kurš  spilventiņš  iedegas,  un  notis  ātrums  noteiks  krāsu.  Tas  ir  noderīgi,  lai  izveidotu  gaismas  

displejus,  izmantojot  64  RGB  spilventiņus.

Pielāgota  režīma  veidnes,  ko  varat  lejupielādēt  un  izpētīt  komponentos.

Sastāvdaļas  no  jūsu  konta  lapas  Novation  vietnē.
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Pielāgota  režīma  iestatīšana

Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  to,  kā  izveidot  savus  pielāgotos  režīmus,  apmeklējiet  vietni  Novation

Ja  produkta  nosaukums  blakus  sākuma  ikonai  (augšējā  labajā  stūrī)  nav  Launchpad  Mini,  nospiediet  sākuma  ikonu  un  

produktu  sarakstā  atlasiet  Launchpad  Mini.

Paliktņiem  pielāgotajā  režīmā  var  piešķirt  “ieslēgts”  un  “izslēgts”  krāsu,  ja  spilventiņi  atrodas  8x8.
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Pielāgotajā  režīmā  katrs  spilventiņš  8x8  režģī  var  darboties  kā  piezīme,  MIDI  CC  (vadības  maiņa)  vai  programmas  maiņas  

ziņojums.

Sastāvdaļas  interaktīvai  apmācībai —  sākt  ir  vieglāk,  nekā  varētu  šķist!

režģis  tiek  nospiests/pārslēgts  (piemēram,  kad  tiek  atskaņota  nots  vai  tiek  pārslēgta  pagaidu  CC  maiņa).

Pielāgotie  režīmi  tiek  izveidoti  un  rediģēti  pakalpojumā  Novation  Components.  Kad  komponenti  ir  ielādēti

Pielāgotajiem  režīmiem  var  būt  jebkāda  piezīmju,  kopiju,  programmu  izmaiņu  un  faderu  kombinācija —  jūs  varat  iestatīt

Spilventiņi  var  darboties  kā  slēdži ,  palaišanas  slēdži  vai  īslaicīgi  slēdži.  Īslaicīga  darbība  aktivizēs  noti,  kad  tas  ir  nospiests,  

un  atlaidīs  noti,  kad  tas  tiks  nospiests.  Trigeri  vienmēr  nosūtīs  noteiktu  CC  vērtību  vai  programmas  maiņas  ziņojumu.

Katrā  pielāgotajā  režīmā  var  būt  tikai  viena  “ieslēgta”  krāsa,  taču  katram  spilventiņam  var  būt  unikāla  “izslēgta”  krāsa.

jūsu  datorā  Launchpad  Mini  izveidos  savienojumu  automātiski.

izveidojiet  savu  personalizēto  vadības  virsmu  savai  studijai.

Pilnas  spilventiņu  rindas  un  kolonnas  var  darboties  arī  kā  izbalinātāji.  Faderiem  var  piešķirt  CC  vērtības,  un  tie  var  būt  

vienpolāri  vai  bipolāri.  Faderus  var  novietot  horizontāli  vai  vertikāli.
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Spoku  režīms

Lai  pārietu  uz  spoku  režīmu,  nospiediet  Session,  pēc  tam  ātri  nospiediet  Drum,  Keys  vai  User.  Pēc  šīs  darbības  tiks  

izgaismots  tikai  8x8  režģis.  Lai  atkārtoti  iespējotu  ārējo  pogu  gaismas  diodes,  nospiediet  jebkuru  pogu  ārpus  tās

Launchpad  Mini  pielāgotā  režīmā.

8x8  režģis.
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Spoku  režīms  ir  pielāgotu  skatu  apakšrežīms,  kas  nodzēsīs  visas  funkciju  pogas  ap  malām
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LED  atgriezeniskā  saite  (ārēja)  pārslēdz,  vai  8x8  režģa  spilventiņi  iedegas,  kad  tiek  saņemts  MIDI

Lai  atvērtu  iestatījumu  izvēlni,  īsi  nospiediet  un  turiet  Session.  Rakstzīmes  tiks  parādītas  augšējās  4  rindās

LED  atgriezeniskā  saite  (iekšējā)  pārslēdz,  vai  8x8  režģa  spilventiņi  iedegas,  kad  tie  tiek  nospiesti  pielāgotajos  režīmos.  

Spilgti  zaļš  norāda,  ka  LED  atgriezeniskā  saite  (iekšējā)  ir  iespējota,  bet  blāvi  sarkana  norāda,  ka  tā  ir  atspējota.  Iestatījums  ir  

iespējots  pēc  noklusējuma.

un  pārslēdzieties  starp  tiešraides  un  programmētāja  režīmu.

LED  spilgtuma  līmeņa  slīdnim  ir  8  līmeņi,  no  minimālā  līdz  maksimālajam  spilgtumam .  Spilgti  izgaismots  baltais  paliktnis  

norāda,  kurš  līmenis  pašlaik  ir  izvēlēts.

Launchpad  Mini  iestatījumu  izvēlne  ļauj  mainīt  LED  spilgtumu,  LED  atgriezenisko  saiti,  ieiet  LED  miega  režīmā,
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LED,  kas  norāda  izvēlnes  tēmu.

ārēji  pielāgotajos  režīmos  un  programmētāja  režīmā.  Spilgti  zaļā  krāsa  norāda,  ka  LED  atgriezeniskā  saite

(ārējais)  ir  iespējots,  savukārt  blāvs  sarkans  norāda,  ka  tas  ir  atspējots.  Iestatījums  ir  iespējots  pēc  noklusējuma.

Iestatījumi

Iestatījumu  izvēlne
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nospiežot  ziņojumu.  Paliktņi  un  pogas  var  tikt  izgaismotas,  nosūtot  atbilstošos  MIDI  ziņojumus  uz  

Launchpad  Mini.  Papildinformāciju  skatiet  Programmētāja  uzziņu  rokasgrāmatā,  kas  var

LED  miega  režīmu  var  nospiest,  lai  izslēgtu  visas  Launchpad  Mini  gaismas  diodes.  Nospiediet  jebkuru  pogu  

vai  spilventiņu,  lai  pamodinātu  ierīci.  Tas  ir  noderīgi,  ja  neizmantojat  Launchpad  Mini,  bet  nevēlaties  to  

atvienot  no  datora.

var  lejupielādēt  vietnē  customer.novationmusic.com/support/downloads.

Tiešraides  režīms  un  programmētāja  režīms  ir  divi  stāvokļi,  kuros  var  izmantot  Launchpad  Mini.  Tiešraides  

režīmā  varat  piekļūt  sesijas  režīmam  un  pielāgotajiem  režīmiem,  un  ierīce  darbosies  kā  parasti.  

Programmētāja  režīmā  Launchpad  Mini  zaudē  piekļuvi  sesijas  režīmam  un  pielāgotajiem  režīmiem,  un  visa  

virsma  (paliktņi  un  pogas)  kļūst  par  tīru  lapu.  Katrs  spilventiņš  un  poga  izsūtīs  noteiktu  MIDI

Launchpad  Mini  vienmēr  ieslēgsies  tiešraides  režīmā.
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Lai  pārslēgtos  starp  tiešraides  režīmu  un  programmētāja  režīmu,  atveriet  iestatījumu  izvēlni,  īsi  

nospiežot  un  turot  Sesija.  Nospiediet  zaļo  Scene  Launch  pogu,  lai  pārietu  uz  tiešraides  režīmu,  vai  oranžo  Scene  

Launch  pogu,  lai  pārietu  uz  programmētāja  režīmu  (skatiet  attēlu  augstāk).
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Bootloader  izvēlne

ierīces  pieejamība  un  ierīces  ID.

Nospiežot  sāknēšanas  pogu,  Launchpad  Mini  tiks  palaists  normāli,  izejot  no  sāknēšanas  ielādes  izvēlnes.

Lai  atvērtu  sāknēšanas  ielādētāja  izvēlni,  pieslēdzot  Launchpad  Mini,  turiet  nospiestu  Lietotājs.
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LED  spilgtuma  līmeņa  slīdnim  ir  8  līmeņi,  no  minimālā  līdz  maksimālajam  spilgtumam .  Spilgti  izgaismots  baltais  paliktnis  

norāda,  kurš  līmenis  pašlaik  ir  izvēlēts.

Sāknēšanas  ielādētāja  versija  informēs,  kura  sāknēšanas  ielādētāja  versija  ir  pieejama  Launchpad  Mini.

Launchpad  Mini  sāknēšanas  ielādes  izvēlne  ļauj  mainīt  LED  spilgtumu,  LED  atgriezenisko  saiti,  lielapjoma  atmiņu

Lietojumprogrammas  versija  informēs,  kura  lietojumprogrammas  versija  atrodas  Launchpad  Mini.
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kad  ir  invalīds.

36.  piezīme  ir  C  vidusdaļa.

Ierīces  ID  ļauj  vienlaikus  izmantot  vairākas  Launchpad  Mini  ar  Ableton  Live.  Ja  katrā  Launchpad  Mini  ir  atlasīts  atšķirīgs  ID,  katram  

no  tiem  būs  savs  sesijas  gredzens  (režģa  kontūra)  un

Taustiņu  režīms  (pielāgots):  8x8  režģis,Bungu  režīms  (pielāgots):  8x8  režģis,

Īslaicīga  piezīme  par  ziņojumiem  (piezīme

var  patstāvīgi  pārvietoties  tiešraides  sesijā.  Lai  pareizi  izmantotu  šo  funkcionalitāti,  operētājsistēmā  Windows  ir  jāinstalē  jaunākais  

Novation  USB  draiveris.

MSD  režīms  ieslēdz  vai  izslēdz  Launchpad  Mini  lielapjoma  atmiņas  ierīces  darbību.  MSD  režīms  ir  iespējots  pēc  noklusējuma.  Tāpēc,  

kad  tas  ir  pievienots  datoram,  Launchpad  Mini  parādās  kā  lielapjoma  atmiņas  ierīce.  Mapē  LAUNCHPAD  ir  saite  uz  mūsu  Easy  Start  

rīku,  kas  palīdzēs  jums  iestatīt  Launchpad  Mini  (skatiet  Sagatavošana  un  palaišana).  Kad  esat  iestatījis  Launchpad  Mini,  iespējams,  

vairs  nevēlaties,  lai  tas  tiktu  rādīts  kā  lielapjoma  atmiņas  ierīce.  Izmantojiet  šo  slēdzi,  lai

Īslaicīga  piezīme  par  ziņojumiem  (piezīme

cipari  zemāk)
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pilnībā  atspējot  uzvedību.  Kad  spilventiņš  ir  spilgti  apgaismots,  ir  iespējots  MSD  režīms  un  tas  ir  vāji  apgaismots

cipari  zemāk)

Tālāk  ir  parādīti  piezīmju  numuri  katram  noklusējuma  pielāgotajam  režīmam  un  programmētāja  režīmam.

Noklusējuma  MIDI  kartējumi
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Programmētāja  režīms:  ietver  pogas  un  

spilventiņus  (pilns  9x9  režģis),  logotipa  LED  var
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cipari  zemāk) jāadresē,  īslaicīga  piezīme  par  ziņojumiem  

8x8  režģī  (piezīmju  numuri  zemāk),  CC  

ziņojumi,  kas  nosūtīti  no  augšējās  rindas

Lietotāja  režīms  (pielāgots):  8x8  režģis,

un  labās  puses  kolonna

Īslaicīga  piezīme  par  ziņojumiem  (piezīme

Lai  iegūtu  sīkāku  informāciju  par  Launchpad  Mini  MIDI  ieviešanu,  lūdzu,  skatiet  programmētāja  uzziņu  
rokasgrāmatu  vietnē  customer.novationmusic.com/support/downloads.
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