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2 - Wprowadzenie 

Czerwony Wisząca ozdoba być the ostateczny narzędzie dla wisząca ozdoba dj. Ten manuał opisywać 
the cecha który być dostępny w brak instalacja Czerwony Wisząca ozdoba. 

Each pokład móc jeden piosenka, che móc kontrolować,, cueing, i ono. Informacja tak jak tytuł, artysta, 
kawałek tempo, bpm, pieśniowy pozycja i waveform być dostępny na each pokład. The BPM1 
wskazywać the tempo the piosenka i używać the tempo różny piosenka. Czerwony Wisząca ozdoba 
móc automatycznie ten tempo dla najwięcej piosenka. 

W Czerwony Wisząca ozdoba, each pokład mieć skutek sekcja że pokład skutek. Obmurowany skutek 
zawierać flanger, odbijać się echem, filtrować, bitcrusher i gapper. 

The melanżer łączyć the dwa pokład. Ty używać the melanżer twój piosenka. Od ten okno, ty móc 
pojemność, i cue pojemność. Tam  także być 3 zespół wyrównywacz dla each pokład, zarówno jak i 
crossfader. Jeżeli ty woleć zewnętrznie melanżer który ty móc już, móc być ewentualny z Czerwony 
Wisząca ozdoba także. 

Śpiewanie być także prawdziwy łatwy z the kartoteka wyszukiwarka/playlista który czytać ID3v1 i ID3v2 
etykietka dla mp3, zarówno jak i ogg, wma i flac. 
Wszystkie informacja dla each piosenka ratować using ID3v2 etykietka, che znaczyć wszystkie 
informacja ty potrzebować dla the piosenka przechować. (BPM, tytuł, artysta, długość, wskazówka 
punkt, ~) Ponieważ the etykietka info przechować w baza danych, ono być naprawdę łatwy piosenka 
część jakikolwiek etykietka pole. 

Czerwony Wisząca ozdoba także mieć rodzimy poparcie dla różnorodny zewnętrznie kontroler tak jak 
the Hercules DJ Konsola, Behringer BCD-2000 i BCD-3000, EKS XP10 i XP5, Vestax VCI-100 i VCM-
100, the Denon HC-4500, HS-5500 i S1200, the PCDJ DAC-2 i DAC-3. 
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(1) Rytm na minuta,  wskazywać the tempo piosenka 



 

 6 

3 - The Playlista i Kartoteka Wyszukiwarka 
Zaczynać ty potrzeba piosenka najpierw. Wyszukiwarka móc robić z the playlista i kartoteka 

wyszukiwarka. 

 
The Kartoteka Wyszukiwarka 

Na the lewica ty móc falcówka lub skrzynka, na the dobro ty widzieć the muzyczny kartoteka w the 
wybrany falcówka. Różny przejażdżka, używać the `Przejażdżka' guzik. Dla łatwy dostęp twój używać 
muzyczny książka telefoniczna, ty móc the `Dodawać Ulubiony' guzik che pozwolić ty falcówka the 
lista który zawsze pokazywać. 

Jeżeli książka telefoniczna zawierać jakaś piosenka ale mieć less niż 4 podkierownictwo, the 
zawartość te podkierownictwo pokazywać. Na przykład, gdy ty mieć adresowy nazwany `Niektóre 
lbum' z podkierownictwo `CD1' i `CD2' the zupełny cd pokazywać gdy ty wybierać the `Niektóre lbum' 
książka telefoniczna. 

Jak Tylko ty wybierać the książka telefoniczna ty chcieć piosenka od, ty móc lub the piosenka w twój 
playlista ono opóźniony, lub ty móc natychmiast ono jeden the pokład. 
the piosenka twój playlista, right-click i wybiórka `dodawać waitlist', lub wlec ono the playlista ty 
chcieć na the lewica. Ty móc wtedy dla inny piosenka ty polubić opóźniony. Piosenka od the 
wyszukiwarka bezpośrednio jeden the pokład, wlec ono the pokład ty chcieć ono wewnątrz, lub right-
click the piosenka i wybiórka `Ładunek w Bezpłatny Gracz', che wybierać the pokład który obecnie 
bawić się piosenka. Jeżeli żadny gracz być dostępny obecnie (oba gracz już bawić się piosenka), the 
piosenka ładować i ty potrzeba jeden the gracz zanim ty móc the piosenka. 

The kartoteka wyszukiwarka także pozwolić ty i kartoteka right-clicking. Biblioteka robić ono łatwy twój 
muzyczny biblioteka. 

Gmeranie 
Wchodzić Do jakaś część the pieśniowy tytuł, artysta, cd lub jakaś inny jakby dane przechować w the 
etykietka w the rewizja pole dla ono. Czerwony Wisząca ozdoba szukać w swój etykietka tajna 
kryjówka, che składać się z wszystkie falcówka ty wyszukiwać z wewnątrz Czerwony Mobilny i the 
falcówka ręcznie dodawać the etykietka tajna kryjówka. 

Etykietka Tajna kryjówka 
W górę i ono ewentualny rewizja, Czerwony Wisząca ozdoba przechować the etykietka informacja tak 
jak tytuł i artysta w baza danych. Each falcówka który ty wyszukiwać pierwszy raz automatycznie 
dodawać ten baza danych, i za każdym razem ty wznawiać Czerwony Wisząca ozdoba, the falcówka ty 
wyszukiwać sprawdzać znowu dla nowy lub kasować kartoteka. 

Gdy ty właśnie zaczynać z Czerwony Wisząca ozdoba, lub gdy ty zrobić mnóstwo zmiana jak 
dostawianie/kartoteka lub etykietka z różny problem, ono być dobry pomysł the `Budowa Etykietka 
Tajna kryjówka' opcja Czerwony Wisząca ozdoba o falcówka i wszystkie etykietka w ten falcówka i 
ono być sub-folders the baza danych. 

Po Tym Jak ty wybierać Menu->Build Etykietka Tajna kryjówka i wybierać falcówka, Czerwony 
Wisząca ozdoba zaczynać wszystkie piosenka i dodawać the baza danych. Ono zrobić w the tło, więc 
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ty móc używać Czerwony Wisząca ozdoba podczas gdy ono pracować. Ty widzieć że the tło the 
rewizja pudełko być barwić kolor żółty lub 
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czerwień podczas gdy the etykietka tajna kryjówka budować. Ty móc nawet Czerwony Wisząca 
ozdoba, i budynek the etykietka tajna kryjówka wznawiać dokąd ono opuszczać daleko once ty 
zaczynać Czerwony Wisząca ozdoba znowu. 

Dokumentacyjny Skrzynka 
Ono łatwy i the muzyka ty chcieć, ty móc twój muzyka w `Rejestr Skrzynka. Ty móc nowy skrzynka 
lub ładunek ones using the `Skrzynka' guzik przy the dno the playlista okno. 

Dokumentacyjny Skrzynka automatycznie ratować gdy ty wychodzić Czerwony Wisząca ozdoba. 
Jeżeli ty chcieć, ty móc także ręcznie .m3u playlista ten guzik c:\program files\Red  Wisząca ozdoba \ 
położenie \ username \ playlista (w Windows XP) 

c:\Users\username\Local  Położenie \ Czerwony Wisząca ozdoba \ położenie \ username \ 
playlista (w Windows Vista) Ty móc nawet the playlista w różny podkierownictwo jeżeli ty 
chcieć. 
Tam  być tam  brak rejestr skrzynka che mieć trochę inny zachowanie. The pierwszy dodatek specjalny 
dokumentacyjny skrzynka być the loadedsongs playlista. Ono zaczynać pusty gdy ty zaczynać 
Czerwony Wisząca ozdoba, ale gdy ty ładować piosenka w jakikolwiek pokład, tamte piosenka 
dodawać ten playlista. The drugi dodatek specjalny dokumentacyjny skrzynka być the waitlist. Z 
kontroler tak jak the DAC-3, ono być bardzo łatwy piosenka ten dokumentacyjny skrzynka, i ono i 
piosenka od ono. Ono być także the dokumentacyjny skrzynka który używać brak automatycznie 
piosenka od gdy AutoPlay umożliwiać. 

udio CD 

Ty móc twój audio cd bezpośrednio z wewnątrz Czerwony Wisząca ozdoba, ale tam  być tam  rzecz ty 
potrzebować na dlaczego. The pierwszy opcja być drag&drop .cda kartoteka od the okno badacz na 
the pokład ty życzyć the ślad wewnątrz. The drugi opcja być twój cd przejażdżka w the biblioteka. the 
ślad lub the lista gdy ty wkładać nowy cd, ty potrzebować F5. Jeżeli połączenie z internetem być 
dostępny, Czerwony Wisząca ozdoba także próbować up the szlakowy tytuł w the freedb baza 
danych i zamiast the szlakowy liczba. 

Windows Badacz lub Inny Muzyczny Biblioteczny program 
Jeżeli ty raczej używać the okno badacz, ty móc móc także. Wlec piosenka w the playlista the 
playlista, lub na jeden the gracz piosenka. Ty móc także twój ulubiony muzyczny biblioteczny 
program, dopóki ono wspierać drag&drop piosenka, lub specyficznie zrobić z Czerwony Wisząca 
ozdoba. 

Autoplay 

Brak, autoplay sztuka ślad od the `waitlist' nagrywać skrzynka. Prasowy `skrzynka' i wybrany waitlist 
the waitlist. Autoplay sztuka piosenka od inny falcówka lub rejestr skrzynka, right-click the falcówka 
lub skrzynka w the lista na the lewica, i wybierać `Ustawiać utoplay falcówka' 

Lub de-activate autoplay prasa the `autoplay' guzik. 
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4 - The Pokład 

Cueing 
Czerwony Wisząca ozdoba oferować 3 metoda dla 
cueing. The pierwszy być djDecks tryb, the drugi być CDJ 
tryb i the tercja być PCDJ tryb. 

W djDecks tryb, the sztuka/fermata guzik bawić się the 
piosenka. Gdy the guzik naciskać znowu podczas gdy the 
piosenka bawić się, the aktualny wskazówka punkt 
ustawiać the nowy pozycja i the piosenka pauzować. The 
przerwa guzik wracać the pozycja the aktualny 
wskazówka punkt i zatrzymywać the piosenka od. Gdy the 
przerwa guzik naciskać znowu the pozycja ustawiać z 
powrotem the początek the piosenka. 
W CDJ tryb the sztuka/fermata guzik także bawić się lub 
pauzować the piosenka, ale the wskazówka punkt 
zmieniać. the wskazówka punkt, najpierw pauzować the 
piosenka, i wtedy naciskać the przerwa/wskazówka guzik. 
Naciskać the przerwa/wskazówka zapinać podczas gdy 
the piosenka bawić się zatrzymywać the piosenka i 

wracać the pozycja the aktualny wskazówka punkt. Gdy the piosenka zatrzymywać na wskazówka 
punkt, the przerwa/wskazówka guzik bawić się the piosenka dla dopóki the guzik naciskać, i powrót 
the wskazówka punkt gdy the guzik uwalniać. Jeżeli ty chcieć the pieśniowy, naciskać the sztuka 
guzik zanim uwalniać the wskazówka guzik. (Oczywiście ( móc robić z the mysz tylko) 

PCDJ tryb być bardzo jednakowy CDJ tryb. The wyjątek być że gdy ty pauzować the piosenka, i wtedy 
ruszać się the jog koło na twój kontroler, the piosenka zająkiwać się-sztuka wskazywać the obecne 
stanowisko the wskazówka punkt. W PCDJ tryb A the wskazówka punkt ustawiać na początku the 
jąkanie pętla. W PCDJ tryb B the wskazówka punkt ustawiać przy the końcówka the jąkanie pętla, 
che być jednakowy inny PCDJ produkt. 

The klawiaturowy skrót być F2 dla sztuka/fermata i F3 dla wskazówka/przerwa dla pokład (1), i F6 i F7 
dla pokład 2.. Wskazówka punkt, the piosenka i i the jog koło up or down. Jeżeli ty chcieć the 
klawiatura, the skrót być q i w dla pokład (1) i e i r dla pokład 2.. 

Wskazówka Punkt 

Wskazówka punkt najpierw naciskać the czerwony dokumentacyjny guzik, then wybierać jeden the 
osiem wskazówka punkt szczelina. Gdy ty chcieć ten pozycja opóźniony, po prostu klikać the liczba 
the wskazówka punkt ty chcieć. Wskazówka punkt, najpierw the deleatur guzik (X), wtedy the 
wskazówka punkt deleatur. 

Smoła i Smoła Pasmo 
The prędkość the piosenka móc zmieniać z the pionowo suwak obok the jog koło. Lewy-po prostu 
zmieniać the smoła, right-clicking reset the smoła normalny prędkość. Używać the `Sync' guzik the 
bpm the inny pokład. 

The brak smoła pasmo być 8%. the smoła pasmo, ty móc między 8, 16, 24, 50 lub 100% smoła 
pasmo. 

Pozycja 

Ty móc jakaś pozycja w the piosenka na pozycja w the pozycja bar. Ty widzieć wizualny przegląd the 
ślad w the pozycja bar. Szczegółowy przegląd the muzyka pokazywać w the teren nad the pozycja 
bar. 

Looping 

Jeżeli ty chcieć niektóre rytm, naciskać the liczba rytm ty chcieć. the pętla, naciskać the liczba znowu. 
The pętla tylko pracować dobrze jeżeli the bpm pomyślnie wykrywać. Brak, the pętla końcówka punkt 
być the aktualny sztuka pozycja, tak, że ty słuchać słuchać ty chcieć zanim ty naciskać the guzik. 
Niektóre ludzie woleć the początek punkt the pętla gdy klikać, więc jeżeli ty chcieć chcieć ty móc móc 
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na the `Ogólny' zakładka the opcja dialog. 
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BPM Pokaz 
BPM znaczyć Rytm Na Minuta, i być przejaw the tempo piosenka. Ten wartość 
móc używać prawidłowo pętla i the tempo dwa piosenka. Zazwyczaj the BPM 
automatycznie wykrywać, i żadny dodatkowy akcja wymagać ono. Czasem the 
automatyczny BPM wykrycie móc ścisły dosyć. W tym wypadku ty móc the 

BPM ręcznie double-clicking the tytułowy/artysta info pole. 

Pod the BPM tam  być drugi BPM wartość. Wisząca ozdoba być the BPM który Czerwony Wisząca 
ozdoba automatycznie wykrywać. The odsetek obok ono wskazywać the dokładność the wykrycie. 

Automatyczny BPM Wykrycie 
The Automatyczny BPM Wykrycie umożliwiać brak, ale ty móc ono daleko w the opcja jeżeli ty 
chcieć ono. The wykrycie zaczynać jak tylko the piosenka ładować w the pokład. Po Tym Jak the 
bpm ustawiać, ono przechować w the ID3v2 etykietka więc ty potrzebować ono znowu drugi. 

Jog Koło 

The jog koło móc używać chwilowo up lub wolny puszek the piosenka ono z inny piosenka. Klikać 
the jog koło, i utrzymywać ono naciskać podczas gdy ruszać się the mysz ruszać się ruszać się lub 
puszek the piosenka. The bardziej ty ruszać się twój mysz, the bardziej the piosenka zwalniać up or 
down. Jak tylko ty uwalniać the mysz guzik, the smoła wracać dokąd ono być przedtem. Ty móc także 
the prawy mysz guzik na the jog koło niektóre mysz chrobot. 

 

Pojemność 

The crossfader móc używać od jeden pokład the jeden. 
Używać lewy mysz guzik the fader the centre, lub używać
środkowy mysz guzik pozycja. Na górze each VU metr ty także 
mieć tomowy fader dla each pokład. 
the pojemność even more dla delikatnie nagrywać piosenka, ty 
móc the zysk. Jeżeli Replaygain umożliwiać the zysk 
automatycznie kalkulować dla each piosenka tak, że wszystkie 
piosenka brzmieć równo głośny. 
the piosenka przez twój hełmofon dla pre-słuchanie, używać
the hełmofon guzik, lub the tomowy gałeczka pod the 
hełmofon ikona. 
Wyrównywacz 

Each pokład mieć trzy-skrzyknąć wyrównywacz przylepiać 
etykietkę `cześć', `depresja' i `w połowie'. 
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The skutek zawierać być flanger, echo, gapper, pętla, filtr i bitcrusher. Ty móc 
skutek the FX guzik. Ty móc różny skutek szczelina the skutek imię. Skutek, 
naciskać the `władza' guzik. The parametr który móc kontrolować zależeć na the 
skutek. Wszystkie skutek tempo-synchronizować. 

Flanger 
Najpierw naciskać the władza guzik the skutek, i wtedy używać the siła gałeczka 
the kwota the skutek, i używać the długość guzik the długość the skutek. 

Echo 
The głębia suwak kontrolować ile the dźwięk odbijać się echem. Ty normalnie 
musieć ono przy 100%, ponieważ 100% robić the dźwięk głośny i głośny, until ty 
tylko dostać mnóstwo hałas. The długość guzik kontrolować the długość the 
echo. 

Gapper 
The gapper być skutek który szybko obracać the dźwięk z przerwami. The prędkość móc wybierać z 
the długość suwak, lub right-clicking the suwak. The głębia suwak kontrolować the siła the skutek. 

Tempo Kontrola 
Ten skutek, po prostu obracać ono dalej z swój guzik. Gdy dalej, za każdym razem, gdy ty zmieniać 

the prędkość the rejestr, the smoła zostawać the zmieniać (więc twój piosenka brzmieć 
szybki, ale wysoki). Prędkość być zupełnie pożytecznie gdy ty mieć 2 rejestr który ty 
chcieć wpólnie dopasowywać być bardzo różny w prędkość. 

Filtr 

Najpierw umożliwiać ono the władza guzik, i wtedy używać the depresja-cześć suwak the dźwięk. Gdy 
ty ruszać się the suwak the lewica, ty odcinać wysoki częstotliwość pierwszy, i gdy ty ruszać się the 
suwak the dobro, ty najpierw odcinać the niski częstotliwość. 

Używać the bandwidth położenie the resonans the filtr. (Niski sposób więcej resonans) 

Bitcrusher 

Ten skutek właściwie przedstawiać odmianowy rodzaj wykoślawienie. The kawałek parametr 
zmieniać the kwota kawałek używać jeden próbka. The przyduszenie parametr precyzować dźwięk 
the samplerate the dźwięk. The downsampling zrobić z bardzo prosty algorytm który także 
przedstawiać niektóre nowy dźwięk. The łatwy sposób ono ono po prostu próbować ono. 
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7 - Bić-Dopasowywanie 
Gdy ty ładować dwa piosenka z ich BPM set, ty prawdopodobnie chcieć w ten sposób the rytm 
biegać wpólnie. 
Zaczynać jeden piosenka. Zaczynać the inny piosenka. Klikać na the `Sync' guzik na the inny gracz 
(the jeden ty słuchać yet) the rytm. Teraz wolno blaknąć the inny piosenka until ty móc the rytm 
bardzo cichy. Prawdopodobnie synchronizować; musieć być musieć my wciąż musieć. 

The łatwy sposób gracz być the `jog koło' na the inny gracz. Naciskać the jog koło guzik i trzymać 
the guzik naciskać. Gdy ty ślizgać się twój mysz up or down, the smoła iść up or down także. Gdy ty 
uwalniać the mysz guzik, the smoła iść swój oryginalny stan. Teraz ślizgać się up or down until the 
rytm synchronizować. Jeżeli rytm być przed lub po the inny rytm wymagać niektóre umiejętność, ale 
ty uczyć się uczyć się po mnóstwo praktyka. 

Teraz ty móc fading the inny gracz. Ponieważ the BPM'S ty ustawiać można 100% poprawny (oba 
gracz można wokoło 0.1/0.2 BPM różny) ty można fine-tune troszkę podczas gdy mieszać. Jeżeli 
ono wydawać się jeden piosenka utrzymywać działający wolny lub szybki the wolny, ty musieć the 
smoła using the smoła bar. Próbować bardziej niż 5% up or down podczas gdy the piosenka bawić 
się, ponieważ 5% prawdopodobnie być dosłyszalny. 
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8 - Audio Wydajność Konfiguracja 

Wydajność Kierowca 
Na the Options->In/Out zakładka ty najpierw musieć the wydajność kierowca. Jeżeli twój soundcard 
wspierać ASIO, then ono polecać ilość, ponieważ ilość dawać ty the niski utajenie i najlepszy 
rozsądny ilość. Jeżeli ten wybór być dostępny, ty musieć DirectSound. Jeżeli ty słuchać mnóstwo 
chrupot/hałas gdy bawić się, słuchać być prawdopodobnie ponieważ the utajenie być ustawiać za 
niski. Dla DirectSound i Windows Audio Sesja, opcja móc wzrastać the BufferSize opcja. Dla ASIO ty 
móc móc the ASIO Pulpit Operatora. 

Using Czerwony Mobilny' wewnętrzny melanżer 
Jeżeli ty mieszać właśnie z twój komputer, lub z kontroler tak jak midi kontroler, ty potrzebować 

Czerwony Mobilny' wewnętrzny melanżer. K ilka Wydajność Tryb być dostępny w zależności od twój 
konfiguracja: 

x Jeżeli twój soundcard mieć 4 mówca wydajność (przód i tyły), ty móc the frontowy mówca out 
dla twój mówca i the tylni mówca out dla twój hełmofon. 
Ten działanie prawidłowo, upewniać się że twój głośnikowy konfiguracja ustawiać 5.1 
obwódka mówca. Ty móc móc wewnątrz 
Kontrolny Pa nel->Sounds I Audio Devices->Speaker Settings->Advanced 

x Jeżeli ty mieć 2 soundcards, ty móc the mistrzowski wydajność jeden soundcard i the 
hełmofon przesyłać the inny soundcard. 

x Jeżeli ty mieć soundcard z wieloskładnikowy wydajność i ASIO kierowca, ty móc który 
wydajność używać dla the mistrzowski wydajność, i móc używać dla pre-słuchanie. 

x Jeżeli twój soundcard mieć tylko jeden przesyłać, ty móc the lewy i prawy kanał tak, że the 
lewy kanał być the mistrzowski wydajność i the prawy kanał być the hełmofon wydajność. Te 
tryb móc wybierać w Options->In/Out->Output Tryb. 

Z pre-słuchanie, ty móc hełmofon rytm bez the widownia przesłuchanie ono. Zewnętrznie 

melanżer 

Zewnętrznie melanżer z Czerwony Wisząca ozdoba, ty móc jeden the następujący wydajność 
tryb: x Jeden soundcard; player1->front, player2->rear 

Ten działanie prawidłowo, upewniać się że twój głośnikowy konfiguracja ustawiać 5.1 
obwódka mówca. Ty móc móc wewnątrz 
Kontrolny Pa nel->Sounds I Audio Devices->Speaker Settings->Advanced 

x Jeden soundcard; player1->left, player2->right 
Ten opcja móc wybierać bezpośrednio, ale móc dokonywać `Mistrzowski Tylko' wydajność 
tryb, i pan jeden gracz opuszczać i the inny dobro. 
Panning móc robić na the skutek okno gdy the `panning' skutek wybierać. x Dwa 

soundcards: player1->card1, player2->card2 

x Jeden soundcard z ASIO: Each pokład różny wydajność 

Jeżeli ty używać zewnętrznie melanżer, ty móc właśnie Czerwony Mobilny' crossfader w the centrum 
tak, że ty móc twój melanżer faders the pojemność.  Czerwony Wisząca ozdoba robić tryb brak przy 
uruchomienie gdy ty wybierać jeden the zewnętrznie melanżer wydajność tryb. 

Tam  także być opcja the crossfader zupe łnie że ty używać ono wypadek gdy używać zewnętrznie 
melanżer. 



 

 

 
9 - Dowodzić-Wykładać parametr 

Dowodzić-Wykładać parametr 

 

Niektóre postępowy opcja móc tylko wybierać nakazowy 
linia parametr the Czerwony Mobilny skrót. Własność, 
right-click the Czerwony Mobilny skrót i wybiórka 
`własność. Tam  ty być sprawnie te parametr w the `Cel' 
tekst pudełko. 
- nobg - Tło chować the tło 
- nofx - Okno chować the skutek okno 
- nopl - Okno chować the playlista okno 
- użytkownik: Imię - Zmiana `Imię' z jakaś imię ty chcieć 
nowy użytkownik profil Czerwony Wisząca ozdoba z. W 
ten sposób ty móc różny skrót che zaczynać z różny 
konfiguracja. 
- playlistsdir: " Ścieżka" - Zmieniać `Ścieżka' jakaś
foldername the dokumentacyjny skrzynka tam . Brak 
playlista być C:\Program Files\PCDJ Czerwony Wisząca 
ozdoba \ położenie \ username \ playlista 

11
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10 - Klawiaturowy Skrót 

Brak Skrót 

Tam  być niektóre klawiaturowy skrót który robić ono łatwy niektóre rzecz the mysz. Zadawalać 
notatka który podczas gdy the playlista wybierać, niektóre skrót móc. Naciskać ESC toggle the ostrość 
między playlista i melanżer. 

Klawiatura: 
4, 6 
5 
1,3 
8,2 

Lewy strzała 
Prawica 
strzała F1 

F2->F4 
F6->F8 
F9->F10 
F11->F12 
q, w 
e, r 
u, i 
o, p 
Dom 
Końcówka 
Strona Up 
Strona 
Puszek a, z 
s, x D, c f, v 
g, B h, n 

1,2 

3,4 

ALT+up/puszek 
strzała 
ALT+left/prawy 
strzała 
CTRL+up/down 
CTRL+left/wyprostow
ywać CTRL+q 

CTRL+w/CTRL+e ESC 
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Blaknąć lewy pokład, 
blaknąć pokład. 
Ustawiać the suwak 
the centrum 
Ciąć 
gracz 
(1), 
gracz 
2 
pojem
ność 
dopóki 
the 
klucz 
nacisk
ać. 
Blakn
ąć 
mały 
część 
opusz
czać 
lub 
prawy 
pokła
d 
Bawić się the 
piosenka w 
odwrotność. 
Post naprzód z 
prędkością 150% 
Otwierać rewizja 
okno. Naciskać ESC 
zakończenie. 
Bawić Się/Fermata, 
Zatrzymywać, 
Zapętlać 4 rytm on/off 
dla gracz (1) 
Sztuka/Fermata, 
Przerwa, Zapętlać 4 
rytm on/off dla gracz 
2 
Smoła 
0.1% 
puszek, 
Upadać 
0.1% up 
dla gracz 
(1), używać 
CTRL dla 

0.02% Smoła 0.1% puszek, Upadać 0.1% up dla gracz 2, używać 
CTRL dla 0.02% Ruch Wskazówka punkt dla gracz (1) plecy lub 
posyłać 

Ruch Wskazówka punkt dla gracz 2 tylny lub przedni 
Smoła Chył Puszek, W Górę dla Gracz (1) 
Smoła Chył Puszek, W Górę dla Gracz 2 
Ustalony Główny Pojemność 0% 
Pauzować wszystkie piosenka 
Wzrastać Główny Pojemność 
Zmniejszać Główny Pojemność 

Wzrastać, Zmniejszać wyrównywacz Niski W połowie Wysokość dla Gracz 
(1) Wzrost, Zmniejszanie wyrównywacz Niski W połowie Wysokość dla 

Gracz 2 
Używać w połączeniu z ctrl (0.25) lub przesuwać (0.125) dla wolny wzrost i 
zmniejszanie the wyrównywacz. 
Dopóki ty utrzymywać the liczba, ten piosenka zapętlać 4 rytm. Use w 
połączeniu z ctrl, alt lub przesunięcie the długość the pętla. 

Bawić Się the piosenka zaczynając od the wskazówka punkt dla 
dopóki ty trzymać the klucz. (Jąkanie skutek) 

Ślimacznica w the kartoteka wyszukiwarka, nawet jeśli jeden 
the pokład być wybierać Ładunek the wybrany piosenka w 
the lewica lub the prawy gracz Ślimacznica w the playlista, 
nawet jeśli jeden the pokład być wybierać Ładunek the 
wybrany piosenka w the lewica lub the prawy gracz 

Zapowiedź the wybrany piosenka w the wskazówka kanał. Prasa znowu 
Aport posyłać/backwards w the zapowiedź 
piosenka Zmiana ostrość między playlista i 
pokład 
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11 - Zewnętrznie Kontroler 

Hercules DJ Pocieszać 
Konfiguracja - Rozsądny 
Przyrząd 

Ty móc inny rozsądny karta który ty móc już, lub ty móc the Hercules DJ Pocieszać (1) lub DJ 
Pocieszać Mk2 jako rozsądny przyrząd. 
Wisząca ozdoba, ty potrzebować the audio przyrząd w Czerwony Wisząca ozdoba. Ty móc ten 
konfiguracja w Options->I n/Out 
Wybierać 24 kawałek jeżeli ty chcieć przy chcieć jeden wkład, lub wybierać 16 kawałek jeżeli ty chcieć 
2 wkład na the Hercules Pulpit Operatora. 

Konfiguracja - Kontroler 
the DJ konsola kontrola, ty musieć ono w the Czerwony Mobilny konfiguracja także. Zakładka, the 
opcja okno, i the Ogólny zakładka. 

Tam  ty móc the Hercules DJ Pocieszać opcja. Na the DJ Konsola config panel, ty móc 
wtedy/rozłączenie the hercules dj pocieszać. 
Ty móc także jeżeli ty chcieć the dj pocieszać the pokład, lub ono gdy zupełny skutek panel. 

Ogólny Use 
The sztuka/fermata guzik i the wskazówka guzik pracować in the same way as na ekran lub 
the klawiaturowy skrót. 
Używać the Ślad FWD/BCK guzik scroll przez the ładowny ślad. 
Brak the crossfader blaknąć od jeden pokład the jeden, i the dwa pionowo faders kontrolować 
the pojemność each pokład. Ty móc także the smoła. 
The Smoła niekończący się obrotowy gałeczka móc używać/zmniejszanie the smoła w mały krok 
mały dostosowanie the smoła. Jeżeli ty wybierać the faders the smoła, then te gałeczka 
kontrolować the kanał tomowy zysk. 

The Bas, Średni i Treble gałeczka kontrolować the wyrównywacz lub depresja, w połowie 
lub wysoki częstotliwość. 
The Auto Rytm guzik synchronizować the tempo the pokład the inny pokład. Przy ten punkt the rytm 
wyrównywać automatycznie yet, wyrównywać być wyrównywać ty musieć using the jog koło lub smoła 
chył guzik. 

The smoła chył guzik móc używać chwilowo up lub puszek the prędkość the pokład, tak, że the dwa 
piosenka móc wyrównywać. 
The Jog Koło móc używać dla the ten sam funkcja. Dopóki ty wirować ono, the piosenka zwalniać 
up or down w zależności od the kierunek ty obracać ono wewnątrz. 
Gdy the piosenka bawić się, the jog koło ruszać się the aktualny wskazówka punkt. 
Używać the Mistrzowski Tempo guzik co the jog koło robić. Jeżeli the dowodzony być daleko, the 
jog koło móc używać dla smoła chylenie. Jeżeli the dowodzony być na the jog koło móc używać dla 
chrobot. Gdy the dowodzony błysnąć, ty móc the jog koło scroll przez the playlista. 
The joystick w the centrum móc używać the dźwięk pokład the hełmofon dla pre-słuchanie. Jeżeli 
ty pchać ono the lewy-nakrywać, the lewy pokład słuchać przez the hełmofon. Jeżeli ty pchać ono 
the lewy-zgłębiać the lewy pokład słuchać przez the hełmofon. The prawa strona robić the pokład 
dla the prawy pokład. 

Trzymać the guzik pod the joystick dla sekunda i uwalniać ono ładować the wybrany piosenka od 
playlista lub wyszukiwarka the wybrany pokład. 

Skutek 

The DJ Pocieszać także mieć trzy skutek guzik. The pierwszy skutek guzik 
aktywować/dezaktywować 4 rytm pętla. The drugi skutek guzik aktywować/dezaktywować the 
flanger skutek. The trzeci skutek guzik aktywować the gapper skutek dla dopóki the guzik 
naciskać. 
the trójgraniasty guzik ty móc także niektóre inny skutek tryb. 
 Gdy the Wskazówka prowadzić błysnąć, jeden the trzy guzik wybierać wskazówka punkt (1), 2 lub 
3.. 
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 Gdy the Pętla prowadzić błysnąć, the guzik zaczynać pętla różny długość 
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Hercules DJ Pocieszać RMX 
Konfiguracja - Rozsądny 
Przyrząd 

Ty móc inny rozsądny karta który ty móc już, 
lub ty móc the Hercule DJ Pocieszać RMX 
jako rozsądny przyrząd. 
Wisząca ozdoba, ty potrzebować the audio 
przyrząd w PCDJ Rewolucjonistka Wisząca 
ozdoba. Ty móc ten konfiguracja w Options-
>In/Out Czek the "ASIO" opcja jeżeli ty mieć 
less 1GB BARAN. Widzieć the PCDJ 
Czerwony Mobilny dokumentacja dla więcej 
informacja o ten tryb. 

Wybierać 24 kawałek jeżeli ty chcieć przy 
chcieć jeden wkład, lub wybierać 16 kawałek 
jeżeli ty chcieć 2 wkład. 

Konfiguracja - Kontroler 
the DJ konsola kontrola, ty musieć ono w the 
PCDJ Czerwony Mobilny konfiguracja także. 
Zakładka, the opcja okno, i the Ogólny 
zakładka. 

Tam  ty móc the Hercules DJ Pocieszać RMX opcja. Na the DJ Konsola config panel, ty móc 
wtedy/rozłączenie the hercules dj pocieszać. 

Ogólny Use 
The sztuka/fermata guzik i the przerwa guzik pracować in the same way as na ekran lub the 
klawiaturowy skrót. 

Używać the Post Naprzód/Tylny guzik przez the ładowny ślad. 
The crossfader blaknąć od jeden pokład the jeden, i the zewnętrzny dwa pionowo faders 
kontrolować the pojemność each pokład. The smoła faders kontrolować the smoła. Brak być w 
względny tryb, che sposób ruszać się the smoła up or down względny the aktualny smoła. 

The Bas, Średni i Treble gałeczka kontrolować the wyrównywacz lub depresja, w połowie 
lub wysoki częstotliwość. 
The zwłoki zmiana chwilowo całkowicie ciąć the niski, w połowie lub wysoki częstotliwość until the 
guzik naciskać znowu. 
The Sync guzik synchronizować the tempo the pokład the inny pokład. Przy ten punkt the rytm 
wyrównywać automatycznie yet, wyrównywać być wyrównywać ty musieć using the jog koło. 

The Jog Koło móc używać chwilowo lub the smoła. Dopóki ty wirować ono, the piosenka zwalniać up 
or down w zależności od the kierunek ty wirować ono. 
Gdy the piosenka bawić się, the jog koło ruszać się the aktualny wskazówka punkt. 
Używać the Narys guzik co the jog koło robić. Jeżeli narys tryb umożliwiać, the jog koło drapać 
the dźwięk, jeżeli narys tryb obezwładniać, the jog koło używać dla smoła chylenie. 

The wskazówka wybiórka guzik móc używać the pokład dźwięk the hełmofon. 
Pętla i Wskazówka Punkt 

Pętla i wskazówka móc kontrolować z the sześć liczyć guzik. 
The WSKAZÓWKA guzik przy the dno wybierać lub Wskazówka lub Zapętlać tryb. 
Gdy the WSKAZÓWKA guzik obezwładniać, używać (1) i 4 Pętla Wewnątrz i Pętla Out wskazywać. 
Pętla Out także wychodzić istniejący pętla. 
Podczas Gdy trzymać (1) ty móc the jog koło the pętla posyłać lub (1). Używać 2 i 5 
lub 4 lub 8 rytm pętla. 

Używać 3 i 6 lub the długość the aktualny pętla. 
Gdy the WSKAZÓWKA guzik umożliwiać, prasowy guzik (1) 6 jeden sześć przechować 
wskazówka punkt. Wskazówka punkt, trzymać the WSKAZÓWKA guzik i wtedy naciskać 
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jeden the 6 guzik. 
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EKS XP10/EKS XP5 
Konfiguracja - Brzmieć 
Przyrząd 

Ty móc inny rozsądny karta który ty móc już, lub ty móc jeden lub dwa EKS XP10'S jako rozsądny 
karta. Wisząca ozdoba, ty potrzebować the audio przyrząd inRed Wisząca ozdoba. Ty móc ten 
konfiguracja w Options->In/Out 

Jeżeli ty mieć tylko jeden XP10, wybierać (0) - Mistrzowski Wydajność jako wydajność tryb i wybierać 
the XP10 jako rozsądny karta (1) 
Ono zazwyczaj dzwonić "USB Mówca 
Jeżeli ty mieć 2 XP10'S, wybrany wydajność tryb 4, i wybierać the 2 xp10's gdy Rozsądny Karta (1) i 
Dźwięk Karta 2.. 
Zazwyczaj dzwonić "USB Mówca z liczba po ono. 

Konfiguracja - Kontroler 
the XP10'S kontrola, ty musieć ono w the Czerwony Mobilny konfiguracja także. Zakładka, the 
opcja okno, i the Ogólny zakładka. 
Tam  ty móc the EKS XP10 opcja. Na the xp10 config panel, ty móc 
wtedy/rozłączenie the xp10. 
Up to trzy xp10's móc automatycznie wykrywać i. Brak konfigurować kontrolny pokład (1), pokład 2 
i pokład 3.. 
- Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc 
używać w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono znaczyć 
że the smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła gdy ty ruszać się the smoła suwak, whatever 
absolutny pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na the smoła 
suwak móc zawsze 0% pieśniowy smoła. 

Ogólny Use 
The sztuka i wskazówka guzik pracować the guzik the na ekranie guzik. The dokładny funkcja 
zależeć na the Wskazówka tryb ustawiać w Options->General. Dla więcej informacja, czytać the 
PCDJ Czerwony Mobilny manuał. Używać the smoła suwak the smoła each pokład. Zauważać że 
ten suwak pracować względny the aktualny smoła. Suwak znaczyć że ty móc PCDJ Czerwony 
Mobile' auto rytm dopasowanie funkcja, i wtedy przystosowywać the smoła nieznacznie z the smoła 
suwak jeżeli konieczny. 

Z the Smoła Tryb guzik ty móc między krewny i absolutny smoła suwak tryb. 
Z the dobro i lewy strzała guzik, ty móc scroll przez the ślad. Przedni ruszać się the pieśniowy 
pozycja wokoło 30 sekunda naprzód, naciskać backwards ruszać się the pieśniowy pozycja wokoło 10 
sekunda backwards. 

The Sztuka Tryb guzik toggle the jog koło tryb między smoła chył tryb i winyl symulacja tryb. 
W symulacja tryb, twój palec na the jog koło zatrzymywać the ślad, i ruszać się ono posyłać lub ruszać 
się drapać the ślad. 
W smoła chył tryb, the smoła chwilowo wzrastać lub zmniejszać. 
W oba tryb, the zewnętrzny pierścionek the jog koło móc używać dla smoła chylenie. 
The Pętla guzik zatrzymywać pętla jeżeli jeden aktywować, lub zaczynać 4 rytm pętla 
inaczej. The Odwrotny guzik chwilowo odwracać pieśniowy playback until the guzik 
uwalniać. The Hamulcowy/Wir Up guzik symulować wolny turntable hamulec lub wir up. 

Wskazówka Punkt i Pokład Wybór 

Wspominać, ty móc the Wskazówka guzik z powrotem the aktualny wskazówka punkt, lub the 
początek the piosenka. 
Ty móc także i retreive up to 4 cue punkt na piosenka. 
Jeżeli ty wybierać the A, B, C, D zapinać the wskazówka punkt, ty móc the aktualny wskazówka punkt 
wskazówka punkt 1,2,3 lub 4 guzik A, B, C lub D. 
Wskazówka punkt, najpierw naciskać the "CueRec" guzik na ekran, then prasa jeden the 4 guzik 
the obecne stanowisko ten cuepoint. 
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Jeżeli ty wybierać "Wybrany Pokład" gdy opcja dla the A, B, C, D zapinać, then the guzik wybierać 
który pokład kontrolować twój XP10. Xp10 pozwolić ty up to 3 pokład z właśnie jeden XP10. 
Naciskać A kontrolny pokład (1), B kontrolny pokład 2 lub C kontrolny pokład 3.. 

Pętla 
Jak wyjaśnione w the poprzedzający część, theLoop guzik móc używać/przerwa 4 rytm pętla. 
Używać the up and down strzała lub dwoisty the długość the aktualny pętla. 
Pętla yourself, prasowy theLoop W guzik the początek punkt the pętla, i the Pętla Out zapinać the 

końcówka punkt the pętla, po czym the pętla aktywować. Playlista 

Naciskać the Playlista guzik toggle the jog koło playlista tryb. 
Obracać the jog koło ślimacznica przez the lista. Naciskać the OK guzik the wybrany piosenka, lub 
the wybrany falcówka. 

Używać the Menu guzik między the playlista, the skoroszytowy lista i the kartoteka 
spisywać. Gdy ty kończyć, używać the Playlista guzik znowu the pokład. 
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Behringer BCD-2000 i BCD-3000 
Konfiguracja - Brzmieć Przyrząd 

Ty móc inny rozsądny karta który ty móc już, lub ty móc the BCD-2000 jako rozsądny przyrząd. 
Wisząca ozdoba, ty potrzebować the audio przyrząd inRed Wisząca ozdoba. Ty móc ten konfiguracja 
w Options->In/Out 
Brak, using the jog koło podczas gdy the piosenka pauzować ruszać się the aktualny wskazówka. 

Konfiguracja - Kontroler 
the BCD-2000'S kontrola, ty musieć ono w theRed Mobilny konfiguracja także. Zakładka, the opcja 
okno, i the Ogólny zakładka. 
Tam  ty móc the Behringer BCD-2000 opcja. Na the bcd-2000 config panel, ty móc 
wtedy/rozłączenie the bcd-2000. 
 The PFL Mieszanka gałeczka blaknąć między channelssets the zachowanie the PFL Mieszanka 
gałeczka. Ifthis opcja wybierać, then the pojemność stopniowo blaknąć od cueing jeden pokład 
cueing the jeden. W the centrum pozycja ty słuchać oba pokład. 

Jeżeli ten opcja wybierać, then the pfl mieszanka gałeczka wyłaczać między pokład a i pokład B. 
W the centrum pozycja, neither być dosłyszalny. 
 Obezwładniać Synch Guzik obezwładniać the synch guzik od na the rytm jeżeli ty znajdować 
znajdować lub niedokładny. 
 Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc 
używać w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono 
znaczyć że the smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła jako ty movethe smoła suwak, whatever 
absolutny pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na the smoła 
suwak móc zawsze 0% pieśniowy smoła. 

 Jog Koło wrażliwość ustawiać the wrażliwość the jog koło. The brak być 100, wzrastać ono robić 
the smoła ciężki na mały koło ruch. 
 Brak Skutek ustawiać the brak skutek gdy startingRed Wisząca ozdoba the skutek sekcja 
na the bcd. 

Ogólny Use 
Używać the sztuka guzik lub ślad. Szlakowy willalso ustawiać the aktualny wskazówka punkt. 
Używać the wskazówka guzik the ślad. Punkt wracać ono być pozycja the aktualny wskazówka 
punkt. 
The crossfader i pojemność suwak przystosowywać the pojemność oczekiwać, i więc thelow, w 
połowie i wysoki wyrównywacz gałeczka i zwłoki zmiana. 
The smoła chył + i - chwilowo zginać the smoła the ślad up or down dla beatmatching. Jak tylko ty 
uwalniać the guzik, the smoła wracać ono być oryginalny wartość. The długi ty trzymać the guzik, 
the bardziej the smoła zmieniać. 

Używać the smoła suwak the smoła each pokład. Zauważać że ten suwak pracować względny the 
aktualny smoła. Który sposób że ty móc useRed Mobile' auto rytm dopasowanie funkcja, i wtedy 
przystosowywać the smoła nieznacznie z the smoła suwak jeżeli konieczny. 

Jeżeli ty chcieć bardzo mały dostosowanie the smoła, ty móc także theTo Odgórny guzik i the 
Smoła Chył + i - guzik, the smoła +-0.05% 
Z the rewizja posyłać/backwards zapinać, ty móc scroll przez the ślad. Przedni ruszać się the 
pieśniowy pozycja wokoło 30 sekunda naprzód, naciskać backwards ruszać się the pieśniowy 
pozycja wokoło 10 sekunda backwards. 

Ty móc the fwd/bck rewizja guzik scroll przez the piosenka. The długi ty trzymać, the szybki ono 
omijać. 
The Sync Niewolniczy guzik przystosowywać the smoła the inny pokład bpm. the guzik dla smoła 
sekunda i wtedy ono reset the smoła 0%. 

The Narys guzik zmiana między wszystkie tryb dla the jog koło. Gdy the dowodzony być daleko, 
the jog koło móc używać the smoła w górę lub na dół gdy the ślad bawić się. Gdy the ślad 
pauzować, ono ruszać się the wskazówka punkt. Gdy the dowodzony być dalej, the jog koło móc 
używać dla chrobot podczas gdy the ślad bawić się. Gdy the dowodzony błysnąć, ty móc the jog koło 
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scroll przez the 
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playlista (widzieć opóźniony). 
Ty móc the Pętla In/End guzik/przerwa 4 rytm pętla. The dowodzony na the Pętla Out zapinać 
pokazywać jeżeli the pętla umożliwiać lub nie. 
Trzymać the Analogowy Wkład guzik dla wokoło sekunda the kreskowy wkład na ten pokład. 
Zauważać wkład na the BCD, the Mic Wkład i Phono Wkład A dzielić the ten sam wkład, więc tylko 
jeden the dwa móc używać równocześnie. 

Używać the Dalej Lotniczy guzik the mic. Wewnętrznie, ono ładować toRed Mobile' trzeci pokład, więc 
ono ty móc nawet jakaś skutek ty chcieć themic wkład na ekran. 

Używać the Mistrzowski/Rozszczepiony guzik między the mistrzowski wydajność przez the 
hełmofon lub the wskazówka wydajność. Trzymać the guzik naciskać dla wokoło sekunda 
rozszczepiony tryb, dokąd jeden strona the hełmofon być the mistrzowski wydajność, i the jeden być 
the wskazówka wydajność. 

The PFL Mieszanka guzik móc używać che popierać kogoś ty chcieć w the hełmofon. 
Wskazówka Punkt 

Wspominać, ty móc the Wskazówka guzik z powrotem the aktualny wskazówka punkt, lub the 
początek the piosenka. 

Ty móc także i retreive up to 4 cue punkt na piosenka. 
Punkt, trzymać the Wskazówka guzik naciskać, i także naciskać jeden theeffect guzik (A, B, C, D) 
wskazówka punkt 1,2,3 lub 4 
Wskazówka punkt, pierwszy prasa Wierzchołek + Wskazówka CueRec tryb. Once cuerec 
modeis aktywować, ty widzieć guzik A, B, C i D. 
Prasowy guzik A, B, C lub D the aktualny wskazówka punkt wskazówka pozycja 1,2,3 lub 4.. 

Pętla 
Jak wyjaśnione w the poprzedzający część, theLoop In/End guzik móc używać/przerwa 4 rytm pętla. 
Postępowy looping być ewentualny though, theLoop Out zapinać. 
Podczas Gdy trzymać the Pętla Out zapinać, tutaj być the inny opcja ty mieć: 
 Naciskać jeden the skutek guzik (A, B, C, D) 2, 4, 8 lub 16 rytm pętla. 
 Naciskać the chył + guzik the pętla długość, lub zginać - the pętla długość. 
 Używać the jog koło the pętla posyłać lub backwards 
 Prasa Między krótki pętla i pętla. Gdy krótki pętla wybierać, the skutek guzik zaczynać 1/4, 1/2th, 
(1) i 2 rytm loopsinstead. 
 Używać Rewizja Plecy/Fwd guzik the pętla długość mała ilość 

Skutek 
The skutek kontrolować z the odgórny rząd gałeczka i guzik. Ponieważ the skutek być oddzielny dla 
each pokład, gałeczka A i B i zapinać A i guzik B kontrolny pokład A skutek, gałeczka C i D i guzik C 
i D kontrolny pokład B skutek. 

The pierwszy rzecz być the skutek ty chcieć. Ty móc móc the Guzik i wtedy skutek buttonA, B, C, 
lub D. Ty móc różny skutek dla each pokład ten pokład guzik. 

Wykonywać A: Flanger. Umożliwiać the flanger the pierwszy guzik. The siła the skutek móc 
ustawiać z the pierwszy gałeczka. The drugi gałeczka móc używać the flanger przy ono być obecne 
stanowisko. Skutek B: Echo. Ponieważ ten skutek zawsze umożliwiać, upewniać się ty pierwszy set 
the pierwszy gałeczka the daleko na lewo przed ten skutek. Wtedy używać the pierwszy gałeczka 
the kwota echo, i the drugi gałeczka the długość. The długość załatwiać wieloskładnikowy liczba 
rytm (1/8, 1/4, 1/2, 3/4, (1), 2, 4, 8) 

Ty móc the drugi guzik the echowy odbojnica, więc ono znaczyć że gdy ty drugi use the pierwszy 
gałeczka the skutek, ty móc opóźniony dalej the ten sam próbka the pierwszy gałeczka znowu. Z 
the pierwszy guzik ty móc the źródło dźwięk, tylko the echo dosłyszalny. 

Skutek C: Gapper. Naciskać the pierwszy guzik/disable. The moment ty naciskać definiować dokąd 
the przerwa zaczynać. Używać the pierwszy gałeczka the siła. The drugi guzik zmiana między 1/4 i 
1/2th rytm gapper długość. Używać the drugi gałeczka the kształt. Skutek D: Filtr. Przed centrum, 
ustawiać the pierwszy i drugi gałeczka the centrum. Wtedy umożliwiać the skutek z the pierwszy 
guzik. Używać the pierwszy gałeczka tofilter the dźwięk. Gdy używać ono od centrum lewica, 
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ono najpierw ciąć the wysoki częstotliwość dźwięk, wtedy the depresja - częstotliwość dźwięk. Gdy 
używać ono od cente dobro, ono najpierw ciąć the niski częstotliwość. 
Z the drugi gałeczka ty móc the informacje zwrotne. Ten gałeczka bardziej the lewica robić the 
skutek dźwięk silny. 
Skutek A+B: Trzeci Pokład. Widzieć the ostatni sekcja ten dokumentacja. 
Skutek A+C: Bitcrusher. Ustawiać the pierwszy gałeczka the lewica i the drugi the tuż po żadny 
skutek. Umożliwiać ten skutek using the pierwszy skutek guzik. The pierwszy gałeczka ustawiać 
the downsample parametr, the drugi gałeczka ustawiać the kawałek-głębia parametr. 

Skutek A+D: Obyczajowy EffectThe obyczajowy skutek móc konfigurować "zwyczaj" na theRed 
Mobilny BCD-2000 config panel. 

Playlista 
Używać the Narys guzik scroll przez the jog koło tryb, do the narys prowadzić błysk, che być the 
playlista tryb. 
Ty móc teraz the niski, w połowie i wysoki zwłoki zmiana che spisywać scroll w (playlista, 
adresowy wyszukiwarka lub kartoteka wyszukiwarka) 
Scrolling zrobić z the jog koło. 
Gdy ty wybierać piosenka, prasowy theTo Wierzchołek guzik the piosenka. 

Jeżeli piosenka być już ładować i bawić się w pokład, ty musieć the guzik dla przynajmniej (1) 
drugi piosenka w ten pokład, przypadkowo piosenka. 
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Vestax VCI-100, VCM-100 Konfiguracja - Kontroler 
the VCI-100'S kontrola, ty musieć ono w the Czerwony Mobilny konfiguracja. Zakładka, the opcja 
okno, i the Ogólny zakładka. 
Tam  ty móc the Vestax VCI-100 opcja. Na the VCI-100 config panel, ty móc 
wtedy/rozłączenie the vci-100. 
 Obezwładniać Synch Guzik obezwładniać the synch guzik od na the rytm jeżeli ty znajdować 
znajdować lub niedokładny. 
 Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc 
używać w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono znaczyć 
że the smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła gdy ty ruszać się the smoła suwak, whatever 
absolutny pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na the smoła 
suwak móc zawsze 0% pieśniowy smoła. 

 Jog Koło wrażliwość ustawiać the wrażliwość the jog koło. The brak być 100, wzrastać ono robić the 
smoła ciężki na mały koło ruch. 
 The VCM-100 także wspierać, i ono być także ewentualny 2 VCI-100'S (lub (1) VCI-100 i (1) VCM-
100) wpólnie 4 pokład. 

Ogólny Use 
Używać the sztuka/przerwa guzik lub ślad. Ślad także ustawiać the aktualny wskazówka punkt. 
Używać the wskazówka/sztuka guzik the ślad. Punkt wracać ono być pozycja the aktualny 
wskazówka punkt. 
The crossfader, tomowy suwak i stereo balansowy gałeczka przystosowywać the pojemność i stereo 
równowaga oczekiwać. 
The niski, w połowie depresja i w połowie cześć gałeczka kontrolować the niski, w połowie i wysoki 
wyrównywacz 
Używać the smoła suwak the smoła each pokład. Zauważać że ten suwak pracować względny the 
aktualny smoła. Który sposób że ty móc Czerwony Mobile' auto rytm dopasowanie funkcja, i wtedy 
przystosowywać the smoła nieznacznie z the smoła suwak jeżeli konieczny. 

The Sync guzik przystosowywać the smoła the inny pokład bpm. the guzik dla smoła sekunda i 
wtedy ono reset the smoła 0%. 
The Winylowy Tryb guzik zmiana między winylowy tryb i mieszanka tryb dla the jog toczyć. Gdy the 
dowodzony być daleko, the jog koło móc używać the smoła w górę lub na dół gdy the ślad bawić się. 
Gdy the ślad pauzować, ono ruszać się the wskazówka punkt. Gdy the dowodzony być dalej, the jog 
koło móc używać dla chrobot podczas gdy the ślad bawić się. Using the zewnętrzny część the jog koło 
zawsze wynikać w smoła chylenie. 

Ty móc the Loop*4 guzik/przerwa 4 rytm pętla. 
The Mistrzowski Równy gałeczka kontrolować Czerwony Mobile' mistrzowski pojemność, the 
Monitor Poziom kontrolować the wskazówka pojemność. 
The Monitor Wybiórka gałeczka kontrolować the kwota the mistrzowski wydajność który wysyłać 
the monitor wydajność. 
The Wskazówka guzik obok the wyrównywacz gałeczka toggles który przesyłać wysyłać the monitor 
wydajność. 

Wskazówka Punkt 
Poprzednio oszczędzony wskazówka punkt, trzymać the CuePause guzik, i wtedy naciskać jeden 
the cztery mały guzik przy the wierzchołek jeden 4 wskazówka punkt. 
Wskazówka punkt, trzymać the Ustalony Wskazówka guzik i prasa jeden the cztery mały guzik ono 
ten lokacja. 
Przed ładowanie lub magazynowanie wskazówka punkt, upewniać się że the pierwszy the trzy wielki 
guzik przy the wierzchołek umożliwiać. 

Pętla 
Jak wyjaśnione w the poprzedzający część, the Loop*4 guzik móc używać/przerwa 4 rytm pętla. 
Postępowy looping być ewentualny though, the Kluczowy guzik. 
Podczas Gdy trzymać the Kluczowy guzik naciskać, tutaj być the inny opcja ty mieć: 
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 Naciskać jeden the mały pętla funkcja guzik 2, 4, 8 lub 16 rytm pętla. 
 Naciskać the playlista w górę lub na dół guzik lub the pętla długość. 
 Używać the centrum część the jog koło the pętla posyłać lub backwards 
 Używać the zewnętrzny część the jog koło the długość the pętla 
 Naciskać the pierwszy the 3 guzik wybiórka długi pętla długość (2,4,8 lub 16 rytm) 
 Naciskać the sekunda the 3 guzik krótko pętla długość (1/4, 1/2, (1) lub 2 rytm 

Pętla móc także przechować i opóźniony odzyskiwać. Guzik, naciskać the trzeci guzik na the lewy-
nakrywać the vci. 
 Używać CUE/PAUSE + jeden the cztery mały guzik zaopatrzony pętla, lub 
 Używać Ustalony Wskazówka + jeden the cztery mały guzik the aktualny pętla 

Skutek 
The skutek kontrolować z the "skutek parametr" gałeczka i guzik. 
The wybrany guzik wybiórka jak the gałeczka i guzik kontrolować the skutek. 
Gdy set A lub B the 4 gałeczka i guzik kontrolować the aktualny wykonywać lub pokład A lub pokład 
B. Gdy set mas the pierwszy 2 gałeczka i guzik kontrolować the aktualny skutek dla pokład A, i the 
drugi 2 gałeczka i guzik kontrolować the skutek dla pokład B 

Najwięcej skutek móc umożliwiać/lub theEffect guzik obok the wyrównywacz gałeczka, lub the drugi 
skutek parametr guzik. 
The pierwszy rzecz być the skutek ty chcieć. Ty móc móc the Skutek Wybiórka guzik (w mas tryb, 
the up guzik wybierać pokład A skutek, i the puszek guzik wybiórka pokład B skutek) i naciskać 
jeden the 4 mały pętla guzik. 

Wykonywać A: Flanger.The siła the skutek móc ustawiać z the pierwszy gałeczka. The pierwszy 
guzik móc używać the flanger przy ono być obecne stanowisko. 
Skutek B: Echo. Ponieważ ten skutek zawsze umożliwiać, upewniać się ty pierwszy set the 
pierwszy gałeczka the daleko na lewo przed ten skutek. Wtedy używać the pierwszy gałeczka the 
kwota echo, i the drugi gałeczka the długość. The długość załatwiać wieloskładnikowy liczba rytm 
(1/8, 1/4, 1/2, 3/4, (1), 2, 4, 8) 

Ty móc the pierwszy guzik the echowy odbojnica, więc ono znaczyć że gdy ty drugi use the pierwszy 
gałeczka the skutek, ty móc drugi dalej the ten sam próbka the pierwszy gałeczka znowu. Skutek 
C: Bitcrusher. The pierwszy gałeczka kontrolować the downsampling, z the skutek od lewica dobro. 

The drugi gałeczka kontrolować the kawałek-głębia, z the skutek od dobro lewica. 
Skutek D: Filtr. Ten skutek móc używać z the cześć EQ gałeczka. 

Gdy używać ono od centrum lewica, ono najpierw ciąć the wysoki częstotliwość dźwięk, wtedy the 
depresja - częstotliwość brzmieć. Gdy używać ono od centrum dobro, ono najpierw ciąć the niski 
częstotliwość. 
Z the pierwszy skutek gałeczka ty móc the informacje zwrotne. Ten gałeczka bardziej the lewica robić 
the skutek dźwięk silny. 

Playlista 
Używać the Up and Down zapinać piosenka w the playlista. Naciskać Zapowiedź once preview 
the piosenka, i naciskać ono drugi raz the zapowiedź. 
Chwyt up and down równocześnie między the lista (playlista, kartoteka wybór i falcówka wybór) 
Naciskać the Ładunek A lub Ładować B guzik the wybrany piosenka w pokład A lub pokład B. 
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Denon DN-HC4500, DN-HS5500, DN-S1200 
Konfiguracja - Kontroler 

Twój Denon kontroler kontrola, ty musieć ono w the PCDJ Czerwony Mobilny 
konfiguracja. Zakładka, the opcja okno, i theGeneral zakładka. 
Tam  ty móc the Denon Kontroler opcja. 
 Używać Smoła Suwak gdy Tomowy Suwak pozwolić ty the smoła suwak the pojemność zamiast 
the smoła 
 Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc 
używać w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono 
znaczyć że the smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła gdy ty ruszać się the smoła suwak, 
whatever absolutny pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na 
the smoła suwak móc zawsze 0% pieśniowy smoła. 

 Stały Smoła Chył Gdy, the smoła chył guzik robić chył niezmienny odsetek, raczej mknięcie - 
raczej lub zwolnienie puszek the długi ty utrzymywać. 
 Obezwładniać HC-4500 dotyk wrażliwość Brak, gdy w narys tryb ty potrzebować the jog koło 
narys. 

Z ten opcja umożliwiać, zaczynać jak tylko ty ruszać się the jog koło, wyrównywać bez 
odciskanie ono. 
 Jog Koło wrażliwość ustawiać the wrażliwość the jog koło. The brak być 100, wzrastać ono robić 
the smoła ciężki na mały koło ruch. 
 Jeżeli ty mieć 2 kontroler ty móc each the drop-down kontrola. Z the liczba po tym jak ty 
móc che pokład który jednostka kontrolować. 
Jeżeli ty mieć 2 DN-S1200'S lub 2 HS-5500'S i ty the pierwszy kontrolny pokład (1) i the sekunda 
kontrolny pokład 2, wybiórka 1/2 dla oba jednostka. Na the jednostka itself, konfigurować the pierwszy 
jeden dla kanał (1), i the sekunda dla kanał 2.. 

Ogólny Use 

The sposób the Sztuka/Fermata i Wskazówka guzik praca zależeć na the wskazówka tryb 
konfiguracja inPCDJ Rewolucjonistka Wisząca ozdoba. (Menu, Opcja, Ogólny) 
 W CDJ Tryb: 
Sztuka/Fermata zaczynać lub zatrzymywać playback. The wskazówka punkt wpływać. 
Wskazówka wracać the pozycja the aktualny wskazówka punkt gdy the piosenka bawić się. 
Gdy the piosenka bawić się i the piosenka być przy the currentcue punkt, playback zaczynać dla 
dopóki ty trzymać the wskazówka guzik. Gdy ty uwalniać the wskazówka guzik, the pozycja wracać 
the wskazówka punkt. 

Gdy the piosenka być przy the wskazówka punkt, the wskazówka punkt pozycja zmieniać. 
 W PCDJ Czerwony Mobilny tryb: 
Sztuka/Fermata zaczynać lub zatrzymywać playback. Gdy playback zatrzymywać, the 
wskazówka punkt ustawiać ten pozycja. 
Wskazówka wracać the pozycja the wskazówka punkt i przerwa playback. 
Gdy naciskowy wskazówka znowu the pozycja ustawiać the początek the piosenka. 
The Sync guzik przystosowywać the smoła the inny pokład bpm. the guzik dla smoła sekunda 
reset the smoła 0%. 
The Jog Tryb guzik zmiana między narys tryb, smoła chył tryb i szlakowy tryb dla the jog toczyć. 
The Smoła/Klucz guzik toggle tempocontrol dalej lub daleko. 
Gdy ty trzymać the guzik dla (1) drugi, the smoła pasmo móc przystosowywać the parametr 
gałeczka. 
The Szybki Rewizja guzik móc używać naprzód lub backwards w the aktualny piosenka. 
The Smoła Chył guzik chwilowo zginać the smoła up or down. 

Naciskać the Czas guzik wyłaczać między Upływać i Pozostały czas pokaz, i także chwilowo 
pokazywać the szlakowy długość w the pokaz. 
Naciskać the Cont/Przerzedzać guzik dla (1) drugi the pokaz między smoła i bpm pokaz. 
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Wskazówka Punkt 
Gdy ty najpierw łączyć the przyrząd, the funkcja klucz ustawiać w cuepoint tryb. Naciskać 
guzik natychmiast ładować the wskazówka punkt i ustawiać the pozycja na ten 
wskazówka punkt. 
Wskazówka punkt, prasowy Notatka i wtedy jeden the funkcja klucz the obecne stanowisko 
wskazówka punkt. 
Prasowy Notatka znowu wskazówka punkt. 
Więcej wskazówka punkt, używać the parametr gałeczka scroll przez wszystkie 20 wskazówka 
punkt. 

Pętla 
Prasowy A1 the zapętlać-w punkt, wtedy prasowy B the zapętlać-out punkt. 
The zapętlać-out punkt automatycznie bić-wyrównywać. 
Alternatywnie, gdy żadny pętla zaczynać, prasowy i trzymać B i naciskać jeden the funkcja klucz pętla 
z predefined długość. Funkcja klucz 3 zaczynać 4 rytm pętla. 
Gdy pętla zaczynać, prasowy Wyjście/Reloop the pętla. Mienie A1 podczas gdy pętla zaczynać 
pozwolić ty the początek the pętla using the jog koło. Mienie B podczas gdy pętla zaczynać 
pozwolić ty the długość the pętla. Ty móc the jog koło dla ciągły zmiana, the funkcja klucz 
predefined długość, lub te parametr gałeczka lub dwoisty the pętla długość. 

Skutek 

Skutek móc wybierać z the trzy skutek guzik. 
Który skutek kontrolować che skutek guzik móc wyznaczać od the config okno. 
Ty móc także jaki skutek guzik kontrolować the skutek guzik naciskać, i wtedy naciskać jeden the 5 
funkcja klucz. 
Skutek Rozpoczęcie/Hamulec Z ten guzik, ty móc few przerzedzać-klikać skutek. 
Klikać the guzik once, i the dowodzony musieć up. Teraz używać the parametr gałeczka 
Hamulec, Odwrotność lub Backspin. 
Naciskać the parametr gałeczka początek/przerwa the skutek. 
Ty móc the jog koło up or down the długość the hamulec i początkowy skutek. Skutek Filtr 
Prasa the parametr gałeczka/disable ten skutek. 
Używać the jog koło the częstotliwość. Ruszać się the jog koło ruszać się filtrować częstotliwość od 
depresja wysokość. 

Ruszać się the jog koło ruszać się filtrować częstotliwość od wysokość depresja. 
Skutek Echo Use the parametr gałeczka the długość the echo, i the jog koło the siła. 
Skutek Flanger Use the parametr knnob toggle the skutek na lub z i the długość the flanger, i the jog 
koło the siła. 
Skutek Bitcrusher Use the parametr knnob toggle the skutek dalej lub daleko i the jog koło the siła. 

Wskazówka Punkt Używać the parametr gałeczka jeden 20 wskazówka punkt. Naciskać the parametr 
gałeczka wskazówka punkt, lub gdy wewnątrz pisać tryb (z Notatka) wskazówka punkt. 
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the PCDJ DAC-2'S kontrola, ty musieć ono najpierw. Zakładka, the opcja okno, i the Ogólny zakładka. 
Tam  ty móc the PCDJ DAC-2 opcja i the Config zapinać. 
Wybierać the poprawny COM-port dla twój DAC-2 i prasa Łączyć". 
 Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc używać 
w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono znaczyć że the 
smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła gdy ty ruszać się the smoła suwak, whatever absolutny 
pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na the smoła suwak móc 
zawsze 0% pieśniowy smoła. 

 Jog Koło wrażliwość ustawiać the wrażliwość the jog koło. The brak być 100, wzrastać ono robić the 
smoła ciężki na mały koło ruch. 

Ogólny Use 
The sposób the Sztuka/Fermata i Wskazówka guzik praca zależeć na the wskazówka tryb 
konfiguracja. (Menu, Opcja, Ogólny) 
SHIFT+Play/Pause zaczynać lub zatrzymywać the piosenka wolno, jak turntable przędzalnictwo up or 

down. 

The +/- guzik zginać the smoła up or down. Gdy the piosenka bawić się, ty móc the wskazówka 
punkt posyłać lub backwards. 

SHIFT+ +/- guzik robić wielki smoła chył. 

Dopasowanie dopasowywać the bpm the piosenka z the bpm the piosenka w the 
inny pokład. Trzymać puszek the guzik dla (1) drugi reset the smoła 0%. 
SHIFT+Match wyłaczać między BPM i Upadać pokaz. Ponieważ tam  być tylko 2 cyfra dostępny, the 
pierwszy "(1)" dla BPM'S większy niż 100 pokazywać. 

Waitlist + Dopasowanie zmieniać smoła pasmo 
Waitlist + FX umożliwiać narys tryb z the jog koło. 

Pętla ustawiać the początek pętla. The dowodzony błysnąć until pętla naciskać znowu. 
Pętla wtedy ustawiać the końcówka pętla. Ono automatycznie wyrównywać liczba 
rytm. Przesunięcie + Pętla Out ustawiać the końcówka pętla, ale bić-. 
Pętla wychodzić pętla gdy ono zaczynać. 

FWD i TYLNY guzik ładować wybiórka wskazówka 

punkt. Playlista 
Podczas Gdy piosenka bawić się: 
GRUPA + zewnętrzny jog koło scroll przez the skoroszytowy lista. 
Zewnętrzny Jog Koło scroll przez the lista kartoteka. 
Ładunek ładować the obecnie wybrany piosenka the pokład. 
GRUPA + Ładunek otwierać the wybrany falcówka lub playlista 
Przesunięcie + Waitlist otwierać the waitlist, lub wyłaczać z powrotem the 
poprzedzający falcówka. Waitlist + Ładunek dodawać the wybrany piosenka 
the waitlist. 
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the PCDJ DAC-3'S kontrola, ty musieć ono w thePCDJ Czerwony Mobilny konfiguracja. Zakładka, the 
opcja okno, i theGeneral zakładka. 
Tam  ty móc the PCDJ DAC-3 opcja. 
 Smoła Suwak Względny tryb wyłaczać między krewny lub absolutny smoła suwak. Absolutny 
sposób że the centrum the smoła suwak zawsze być 0%. Dopasowywanie znaczyć ono móc używać 
w połączeniu z automatyczny bpm dopasowywanie. Względny tryb być brak, i ono znaczyć że the 
smoła/zmniejszanie od the aktualny smoła gdy ty ruszać się the smoła suwak, whatever absolutny 
pozycja the smoła suwak być na. Pozycja znaczyć że the centrum pozycja na the smoła suwak móc 
zawsze 0% pieśniowy smoła. 

 Jog Koło wrażliwość ustawiać the wrażliwość the jog koło. The brak być 100, wzrastać ono robić the 
smoła ciężki na mały koło ruch. 

Ogólny Use 
The sposób the Sztuka/Fermata i Wskazówka guzik praca zależeć na the wskazówka tryb 
konfiguracja inPCDJ Rewolucjonistka Wisząca ozdoba. (Menu, Opcja, Ogólny) 
 W CDJ Tryb: 
Sztuka/Fermata zaczynać lub zatrzymywać playback. The wskazówka punkt wpływać. 
Wskazówka wracać the pozycja the aktualny wskazówka punkt gdy the piosenka bawić się. 
Gdy the piosenka bawić się i the piosenka być przy the aktualny wskazówka punkt, playback 
zaczynać dla dopóki ty trzymać the wskazówka guzik. Gdy ty uwalniać the wskazówka guzik, the 
pozycja wracać the wskazówka punkt. 

Gdy the piosenka być przy the wskazówka punkt, the wskazówka pointposition zmieniać. 
 W PCDJ Czerwony Mobilny tryb: 
Sztuka/Fermata zaczynać lub zatrzymywać playback. Gdy playback zatrzymywać, the 
wskazówka punkt ustawiać ten pozycja. 
Wskazówka wracać the pozycja the wskazówka punkt i przerwa playback. 
Gdy naciskowy wskazówka znowu the pozycja ustawiać the początek the piosenka. 
SHIFT+Play/Pause zaczynać lub zatrzymywać the piosenka wolno, jak turntable przędzalnictwo up or 
down. 

The +/- guzik zginać the smoła up or down. Gdy the piosenka bawić się, ty móc the wskazówka 
punkt posyłać lub backwards. 
PRZESUNIĘCIE zginać the smoła szybki. 

R aktywować/dezaktywować odwrotny. SHIFT+R zaczynać automatyczny backspin. 

MT aktywować/deactive mistrzowski tempo. 
SHIFT+MT wyłaczać the smoła suwak między smoła i pojemność. 

Dopasowanie dopasowywać the bpm the piosenka z the bpm the piosenka w the 
inny pokład. Trzymać puszek the guzik dla (1) drugi reset the smoła 0%. 

SHIFT+Match wyłaczać między BPM i Upadać pokaz. 

Aport przedni/zacofany móc używać przez the piosenka. 

Waitlist + Dopasowanie zmieniać smoła pasmo 
Waitlist + CP umożliwiać narys tryb z the jog koło. Gdy Narys 
Tryb umożliwiać the pokaz błysnąć KONTYNUOWAĆ 

Czas Pokaz toggle pokaz między pozostały i upływać czas 

Zapętlać W set the początek pętla. The w dowodzony błysnąć until pętla out naciskać. 



 

 34 

Zapętlać Out ustawiać the końcówka pętla. Ono automatycznie wyrównywać 
liczba rytm Przesunięcie + Pętla Out ustawiać the końcówka pętla, ale bić-. 
Reloop wychodzić pętla. 

Wskazówka Punkt (1) 10 ładować the wybrany wskazówka punkt. 
Przesunięcie + (1) 10 przechować the obecne stanowisko w the wybrany wskazówka punkt 
szczelina 

Mieszanka Teraz blaknąć the inny pokład. Jeżeli ono bawić się mimo to ono 
zaczynać. Przesunięcie + Mieszanka Teraz ustawiać the blaknąć prędkość. 

Skutek 

Ty móc toggle the brak skutek wybierać w the DAC-3 konfiguracja dalej lub daleko odciskanie 
theFX guzik na the DAC-3. 

Playlista 
Recordcase up/down guzik scroll przez the aktualny falcówka lub playlista. 
Falcówka + Up/Down scroll przez the skoroszytowy lista. 
Przesunięcie + Up/Down scroll przez the playlista w pewny playlista tryb. 
Ładunek ładować the obecnie wybrany piosenka the 
pokład. Falcówka + Ładunek otwierać the wybrany 
falcówka lub playlista Przesunięcie + Ładunek ładować 
the piosenka wybierać w the playlista 

Przesunięcie + Waitlist otwierać the waitlist, lub wyłaczać z powrotem the poprzedzający 
falcówka. 
Waitlist + Ładunek dodawać the wybrany piosenka the waitlist. 

Przesunięcie + Jog Koło scroll przez the aktualny falcówka lub 
playlista. Falcówka + Jog Koło scroll przez the skoroszytowy lista 
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12 - Opcja 
Tam  być mnóstwo opcja dostępny jak Czerwony Mobilny praca. Gdy ty zaczynać Czerwony Wisząca 
ozdoba pierwszy raz, mnóstwo the opcja już być ustawiać optymalny, oparty na twój komputer 
prędkość i pamięć. 

In/Out 

Wydajność Kierow ca: 

x DirectSound: To być the brak wydajność tryb. Ono pracować z prawie jakaś soundcard, ale the 
utajenie być wysoki z ASIO. 

x waveOut: Używać tylko gdy ty doświadczać problem z DirectSound. Polecać, 
zazwyczaj prawdziwy wysoki utajenie. 

x ASIO: Tylko dostępny na soundcards który wspierać ASIO. Quality.2 polecać dla niski 
utajenie i wysoki quality.2 

Wydajność T ryb: 

1. Mistrzowski Wydajność: Właśnie wysyłać the dźwięk the wydajność. 
2. Mistrz, Hełmofon tyły: Używać mówca z 3D rozsądny karta (upewniać się głośnikowy tryb 

ustawiać 4 mówca). The Mistrz iść the frontowy wydajność, the Hełmofon wydajność iść the 
tylni wydajność 

3. Mistrz lewica, Hełmofon: Jeżeli ty móc the stereo wydajność 2 mono sygnał, to pracować the 
to samo the poprzedzający tryb, ale także na non-3d soundcards. 

4. Player1, Player2 tyły: Także z 3d rozsądny karta w 4 mówca tryb, używać mówca the 
dźwięk z zewnętrznie melanżer. 

5. Player1: gręplować (1), Player2: karta 2: Używać melanżer gdy ty mieć dwa soundcards i 
zewnętrznie melanżer. 

6. Mistrz: Karta (1), Hełmofon: Karta 2: Używać melanżer gdy ty mieć dwa soundcards, i ty 
chcieć zewnętrznie melanżer. 

Zgłębnikowy tempo: Brak być 44100 Hz. Na SoundBlaster karta, 48000 Hz polecać dla optymalny 
rozsądny ilość. 
T łumiący Rozmiar: (Milliseconds) Wzrastać the tłumiący rozmiar jeżeli the audio zająkiwać się lub 
omijać. Zmniejszać ono utajenie. Tryb mieć żadny skutek gdy wydajność tryb być ASIO. 
Tryb: Silnie polecać jeżeli ty mieć 512MB BARAN lub less. Kartoteka ładować tylko część the kartoteka 
w pamięć zamiast the całość kartoteka. Inny przewaga być że ty musieć until the zupełny kartoteka 
ładować zanim ty móc różny pozycja w the ślad. ASIO Pulpit Operatora: Otwierać the pulpit operatora 
the wybrany ASIO przyrząd. Móc używać tłumiący rozmiar i próbka tempo. 

Wk ład: Wybierać the wkład twój soundcard ty chcieć dla omijanie dźwięk przez (tak jak mic) 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_stream_input_output 
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Dźwięk 

Melanżer Ilość: the melanżer "Wysoki Ilość" ulepszać the rozsądny ilość, szczególnie na smoła 
zmiana. Wysoki - ilość także używać więcej moc przetwarzania. Jeżeli ty mieć prawdziwy szybki 
komputer osobisty, ty móc ręcznie "Niepoczytalny Ilość" dla wyrównywać lepsza jakość. 

Wydajność: Mono lub Stereo. W ASIO tryb, mono wymagać tylko połówka równie dużo pamięć. 
ASIO JEDNOSTKA CENTRALNA Ładunek: Od móc od wokoło 10 100. The wysoki ty set ono, the 
szybki the piosenka ładować ale the prawdopodobny ono być że the dźwięk zaczynać podczas 
gdy ładować. Brak być 55. Pamięć na strumień: Móc ustawiać the kwota pamięć Czerwony 
Wisząca ozdoba móc dla each pokład. Polecać maksimum być wokoło 1/4 the kwota pamięć ty 
mieć. 

Maksymalny Pamięć na strumień: Gdy Tryb obezwładniać, pokład ustalać the maksymalny kwota 
pamięć dla jeden pokład. Jeżeli the piosenka być długi tryb, then the kartoteka otwierać w Tryb 
zamiast. 

Wyrównywacz Typ: Wyrównywacz zmieniać jak the wyrównywacz brzmieć. Próbować oba i widzieć 
który ty lubić best. 
Auto Zysk: Że wszystkie twój piosenka brzmieć równo głośny, ty móc ten opcja. Jeżeli ty chcieć 
chcieć, ono także polecać the `rzeczywisty kalkulacyjny' czek pudełko. To wykonywać the konieczny 
obliczenie jak głośny each piosenka brzmieć automatycznie gdy the piosenka ładować. To tylko robić 
the first time ty sztuka the mp3. Po ten, the rezultat the obliczenie przechować w the etykietka. 

Zauważać że ten cecha brać niektóre moc przetwarzania gdy the głośność informacja być yet 
dostępny. the `Rzeczywisty Obliczenie' tylko ustawiać the poprawny zysk gdy powtórka zysk 
informacja być dostępny w the etykietka. Gdy ono być dostępny, the piosenka normalizować 
pojemność. Więcej informacja o the algorytm używać móc znajdować online.3 

DC Filtr: Wydajność filtrować the `Bezpośredni Prąd' od the główny wydajność. Skutek lub 2 
piosenka, ono być ewentualny że niektóre bezpośredni prąd dodawać the dźwięk, che być naprawdę 
dobry dla twój amplifikator lub mówca. 

0db Limiter: Pojemność ograniczać the wydajność pojemność przy maksymalny pojemność. Ono 
zmieniać the rozsądny ilość dopóki the wydajność przycinać. Gdy the wydajność przycinać, ten filtr 
zmniejszanie the pojemność wynikać w gładki dźwięk. Ono polecać ten opcja dalej dla najlepszy 
rozsądny ilość. Wskazówka przesyłać przed skutek i eq: Gdy, the dźwięk ty słuchać w the hełmofon 
zmieniać the skutek lub wyrównywacz. Gdy, ty słuchać the dźwięk dokładnie gdy ty słuchać ono przez 
the mówca gdy ty obracać w górę the pojemność. 



 

 37 

3 http://www.replaygain.org 
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Ogólny 

Kalkulować BPM: Automatycznie kalkulować the bpm dla each gracz. Także umożliwiać thealternative 
metoda jeżeli ty chcieć DnB, RnB, rap, skała, ~ prawidłowo. Obezwładniać the alternatywny metoda 
jeżeli ty doświadczać rozsądny. 

Obezwładniać Auto BPM Dopasowywanie: Brak, Czerwony Wisząca ozdoba próbować the bpm dwa 
piosenka the smoła jak tylko ty ładować the piosenka. Jeżeli ty chcieć chcieć automatycznie 
umożliwiać ten opcja. Obezwładniać Crossfader: Crossfader obezwładniać the crossfader. Pożytecznie 
jeżeli ty używać zewnętrznie melanżer więc ty móc przypadkowo Czerwony Mobilny' wewnętrzny 
crossfader. 

Obezwładniać ostrzeżenie gdy ładować nowy ślad w pokład: Jeżeli ty próbować piosenka w pokład który 
już bawić się, ostrzeżenie pokazywać, che móc obezwładniać z ten opcja. 
Auto Wskazówka: Muzyka automatycznie ustawiać the wskazówka punkt dokąd the muzyka 
zaczynać. Początek być pożytecznie gdy twój piosenka mieć niektóre sekunda cisza przy the 
początek. 

Pętla set początek pętla: Brak, gdy ty zaczynać piosenka, ty set the końcówka the pętla, tak, że ty 
pętla co ty już słuchać. Z ten opcja, pętla ustawiać the początek the pętla, tak, że ty zapętlać 
zapętlać przychodzić następnie. 

Wyróbka: Tam  być trzy typ plik-dziennik który móc pisać, the piosenka bawić się podczas set. Tekst i 
m3u playlista bela przechować w the Czerwony Wisząca ozdoba \ bela \ username falcówka, i 
wymieniać na data. Tekst bela także zawierać the godzina i the początek the sesja the piosenka 
bawić się wewnątrz. scrobbler.log kartoteka móc używać twój last.fm statistics.4 

DMC1/DAC2: Jeżeli ty mieć taki narzędzia kontroler, ty móc ono z Czerwony Wisząca ozdoba ten 
położenie. Poparcie dla ten narzędzia być prawdziwy uzupełniać. 
Hercules DJ Pocieszać: Jeżeli ty mieć taki kontroler, ty móc ono w Czerwony Wisząca ozdoba. 
EKS XP10: Jeżeli ty mieć taki kontroler, ty móc ono w Czerwony Wisząca ozdoba. 
Behringer BCD2000: Jeżeli ty mieć taki kontroler, ty móc ono w Czerwony Wisząca ozdoba. 
Vestax VCI-100: Jeżeli ty mieć taki kontroler, ty móc ono w Czerwony Wisząca ozdoba. 

Save ID3v2 etykietka: save zmiana the etykietka mp3, ogg i flac kartoteka na wyłażenie. Etykietka 
zmiana zawierać tytuł, artysta, ~ informacja, as well as wskazówka punkt, bpm i zysk informacja. 
Waveform informacja przechować w the etykietka, ale w Czerwony Wisząca ozdoba' swój etykietka 
baza danych. Jeżeli ten opcja obezwładniać, zmiana wciąż przechować the etykietka tajna kryjówka, 
ale móc rozjaśniać na lub Czerwony Wisząca ozdoba. 

Dostawać Długość podczas gdy wyszukiwać: Piosenka że biedak mimo to pokazywać ich długość w the 
kartoteka wyszukiwarka. the długość te kartoteka, umożliwiać ten opcja. Zauważać że to otwierać 
each te kartoteka, che można troszkę wolny. 
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4 http://www.last.fm/ 


