NOVATION LAUNCHPAD X

A Launchpad X a Novation kulcsfontosságú 64 paddal rendelkező MIDI kontrollere az Ableton Livehoz. Mindent biztosít számodra, ami szükséges lehet a zeneszerzéshez. Töltsd be, játszd le és add elő
a hangmintáid, használva az óriási, szuper-érzékeny RGB padokat, amik ezúttal dynamic note-tal,
scale móddal és mixer control-lal lett ellátva.

A meghatározó Live kontroller
Az Ableton Live-ban minden sokkal egyszerűbben kivitelezhető az eddigi legfelhasználóbarátabb
Novation kontrollerrel, a Launchpad X-el.
Játssz a hangszereken a 64 RGB háttérvilágítású, nyomásérzékeny padokon, így nem veszíthetsz el
egyetlen ötletet sem, míg az egérrel klikkelgetsz. A Launchpad X-nek ott a helye, minden Ableton Live
felhasználó asztalán.

Fejezd ki magad
A Launchpad X mindent biztosít közvetlenül az ujjaid alatt, amire szükséged lehet zeneszerzés
közben, így több időt fordíthatsz magára a dalszerzés folyamatára, mintsem az egérrel való
vezérlésre. Nem kell többé aggódnod afelől, hogy a játékod kiesik a hangnemből, hiszen a Dynamic
Note és a Scale mód segítségével tökéletesen odaillő basszustémát, melódiát, akkordot vagy szólót
írhatsz! Az eddigi legreszponzívabb, nyomásérzékeny, polifónikus afterthouch-al rendelkező
padoknak köszönhetően, rendkívül dinamikusan szólaltathatod meg a MIDI hangszereid.
Lépj hátra a kijelzőtől, vedd a kezed alá a Launchpad X-et és merülj el zenében!

Tedd magadávé
Áss mélyebbre és működtesd úgy a Launchpad X-et, ahogy megálmodtad! Használj dob és billentyű

modokat, hogy megszólaltasd a hangszereket. Alkalmazd a Novation Components-et (az online
felhőnk, ahol mindent megtalálsz, ami Novation), ahol személyre szabhatod a MIDI mapping-ot és
gyakorlatilag bármit kontrol alatt tarthatsz. Az egyetlen határ a képzeleted!

Élvezd a teljes kontrollt a performanszod felett
A Launchpad X-et használni annyira egyszerű, mint ahogy kinéz. Nincs szükség driver instalálásra,
csak csatlakoztasd és játssz! Indítsd gombnyomásra a stop, solo, mute, record funkciókat vagy
szintezd, panorámázd a sávjaid.

Sound Collective
Amint regisztráltad a kontrollert, automatikusan hozzáférést kapsz a Sound Collective-hez. Havonta
letölthetsz ingyen plugineket, a legnevesebb gyártóktól, amit további akciós ajánlatokkal tetézünk.

Splice Sounds
A Launchpad Mini-vel két hónapos ingyenes tagságot kapsz a Splice Sounds-hoz, ahol több millió
jogtiszta hangmintát, loopot és presetet találsz. Havi 100 kredit áll rendelkezésedre, amit a
legnevesebb, Grammy-díjas producerek által készült hangmintákra, loopokra, foley-kra és MIDI fileokra tudsz beváltani.

Specifikációk:
•
•
•
•
•

64 velocity és lenyomásérzékeny pad
16 gomb
81 RGB LED
USB-C alljzat
Kensington MiniSaver slot

Szoftverkomatibilitás:
•
•

Ableton Live 10 Lite tartozék
A Launchpad Mini MK3 az Ableton Live 10-től működik az elvárt módon!

Szoftverek:
•
•
•
•
•
•
•

Ableton Live 10 Lite
Két hónapos Splice Sounds tagság
AAS Session Bundle
XLN Addictive Keys
Klevgrand R0Verb & DAW Casette
Softube Time & Tone Bundle
Sound Collective

Energiaigény:
•

USB-ről működtethető

Mit tartalmaz a dobot?
•
•

Launchpad X
USB-C to USB-A kábel

Méret:
• 241 mm x 241 mm x 17.5 mm
A termék USB kábelen keresztül kommunikál a céleszközzel, miután a fentebb említett gyártói oldalról
letöltöttük és feltelepítettük a készülékhez tartozó drivert.
A készülék használatba helyezése és kalibrálásra az Ableton-nal:
1. Csatlakoztasd a Launchpad Mini-t a céleszközzel a dobozban található USB kábellel.
2. Telepítsd a gyártói oldalról letöltött Launchpad Mini-t tartozó drivert.
3. Telepítsd a csomagban található Ableton Live Lite DAW-ot.
4. Miután sikeresen telepítetted a szoftvert, nyisd meg.
5. Az Options fül lenyitása után nyisd meg a Preferences… menüpontot.
6. Az ott található bal oldali Link/MIDI fülnél tudjuk kiválasztani a külső eszközt, a Control Surface,
Input
és
Output
füleknél.
Ezt
tegyük
is
meg!
*A képen a Launchpad Mini eszközzel van szemléltetve, az X esetében Launchpad X néven fog szerepelni
a külső eszköz.

Ahhoz, hogy a padok és gombok funkciói ellássák a feladatot, állítsuk On-ra a Track és Remote
gombokat mind az Input, mind pedig az Output részlegen. Amennyiben az órajelet is
szeretnénk szinkronizálni a Laucnhpad Mini-t és a céleszköz között állítsuk a Sync-et is On-ra.
7. Ha a kalibrálásunk sikeres volt az eszköz már fel is villant és kommunikál a szoftverrel.
Az alábbi videóban a gyártó megmutatja lépésről lépésre, hogyan tudsz egyszerűen és hatékonyan
zenét szerezni az eszköz segítségével:
https://youtu.be/wA0IDaOo6jE
A termékhez 3 év garancia párosul, ami a készülék vásárlásától számított 30 napig érvényesíthető az
alábbi oldalon történő regisztrációval:
http://www.novation.hu/garancia-regisztraacutecioacute.html

Ha a céleszköz nem ismeri fel a MIDI készüléket, MAC esetén
Győződj meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van közvetlenül a MAC portjához.
1. Nyisd meg az Apple Menu-t, majd Abou This Mac, majd More Info, mad System Report, végül
USB. Ennél a szegmensnél ellenőrizd, hogy a készülék listázva van-e.
2. Ha nincs, akkor próbálj ki egy másik USB kábelt.
3. Ha továbbra sem listázza a készüléket, kérjük vedd fel a kapcsolatot a Tech Support-tal:
https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/requests/new
4. Amennyiben a készülék listázva van USB MIDI Device néven, menj az Application fülre, majd
Utilities, majd AudioMIDISetup, majd Window, végül pedig Show MIDI Studio.

5. Nyisd meg a Window ablakot, majd a Configuration fület.
6. Klikkelj a New Configuration fülre úgy, hogy az eszközöd csatlakoztatva van a céleszközhöz

7. Amint létrehozol egy új konfigurációt, az eszközt már a saját nevén fogja listázni (Impulse, SL,
Launchkey…stb).

8. Végül teszteld a készüléket!

Nem szól?
Amennyiben a munkaállomásunk nem akar megszólalni, győződjünk meg róla, hogy a szoftverben ki
van-e választva a hangkártyánk. Ezt az Options, majd Preferences… fül lenyitása után, a bal oldalon
található Audio menüpontban ellenőrizhetjük le, az Audio Device szekciónál.
A fül lenyitása után válasszuk ki a használatban levő hangkártyánkat.
Érdemes a Drivert is ellenőrizni, ami PC esetében általában ASIO, Mac esetében pedig általában
CoreAudio.

Nem működik?
Ha az eszköz nem ad életjeleket (nem villannak fel a gombok, a padok nyomásra/ütésre nem villognak),
akkor elsőként mindenképp a fentebb említett beállításokat ellenőrizzük alaposan pontról, pontra.
Amennyiben a Launchpad Mini-t nem látod Control Surface/Input/Output füleknél, azt jelenti, hogy a
csatlakozás sikertelen volt a céleszközzel. Ebben az esetben érdemes kipróbálni más USB portokat,
valamint egy másik USB kábelt is, illetve újrainstallálni a legfrissebb drivert.
Ha továbbra sem funkcionál rendeltetésszerűen az eszköz, kérlek vedd fel a kapcsolatot a szervízzel:
http://www.novation.hu/szerviz.html

