FL Studio Tips 1
Jeg kommer til å gi noen tips hver uke til hvordan man kan bruke FL Studio mest
mulig effektivt. FL Studio er et program det er lett å komme i gang med, men det
finnes utallig med funksjoner og finesser mange ikke vet om. Det er ofte flere måter
å gjøre samme ting på og noen er langt mer effektive enn andre. Det er viktig å
kunne jobbe mest mulig effektivt for å bruke mindre tid på knoting og museklikk og
mer tid på selve musikken. De tipsene jeg tenker å gi her er ikke bare for spesielt
interesserte, men viktige funksjoner jeg mener alle bør vite om og som jeg anbefaler
alle å bruke.

1. Hjelpefil
Hvis du feks lager en melodi i Piano roll og lurer på hvordan noe fungerer, klikker du
bare på Piano roll-vinduet (for å aktivere vinduet). Deretter trykker du F1. Da vil
hjelpefila (manualen) åpnes og slås opp på kapittelet som omhandler Piano roll.
Tilsvarende for alle andre vinduer i FL inkludert alle IL-plugins (IL = Image-Line,
produsent av bl.a FL Studio). Hvis du feks redigerer en audiofil i Edison og lurer på
hva en knapp er til, klikker du bare på Edison-vinduet og trykker F1. Da åpnes
hjelpefila og slås opp på kapittelet som omhandler Edison.

2. Vinduer
I FL er det veldig mange vinduer å forholde seg til. Den raskeste måten å åpne de
mest brukte vinduene på er: F1 = Hjelpefil, F5 = Playlist, F6 = Channel window/step
sequenzer, F7 = Piano roll, F8 = Browser, F9 = mixer. Trykk på samme knapp en
gang til og vinduet lukkes. F12 lukker alle vinduene, inkl plugins (men ikke Channel
window). Esc-tasten lukker det vinduet som er aktivert. Bruk Tab-tasten for å rotere
mellom åpne vinduer. Dersom du ønsker at et vindu alltid skal være synlig, åpner du
menyen for vinduet ved å klikke på den lille pilen i hjørnet øverst til venstre og huker
av "Detached". Da "løsrives" vinduet fra FL og vil alltid ligge fremst. Det kan da også
flyttes utenfor FL-vinduet (for hele programmet). Kjekt hvis du feks bruker flere
skjermer.

3. Zooming
Zooming i Playlist og Piano roll. Den desidert raskeste måten å zoome ut så du ser
alt (zoom all), er å trykke Ctrl og høyreklikke med musa i vinduet. Den beste måten å
zoome inn på et spesifikt område (zoom selected), er å trykke Ctrl, høyre klikke og
dra musa for å definere rektangelet du ønsker å zoome inn på. Rektangelet vil være
blått i zoome-modus.
Bare spør hvis noe er uklart.
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