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WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

1. Lees deze instructies aandachtig. 

2. Bewaar deze instructies. 

3. Heb aandacht voor alle waarschuwingen. 

4. Volg alle instructies. 

5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water. 

6. Reinig alleen met een droge doek. 

7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de 

aanwijzingen van de fabrikant. 

8. Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of 

andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. 

9. Gebruik alleen uitbreidingen en accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant. 

10. Ontkoppel het apparaat tijdens onweer of wanneer het apparaat lange tijd niet 

gebruikt wordt. 

11. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. 

12. Onderhoud is noodzakelijk als vloeistoffen of objecten in het apparaat zijn gevallen, 

als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht of als het apparaat niet normaal 

functioneert. 

13. Als het apparaat is gemonteerd in een rack, zorg voor adequate ventilatie. 

Apparaten kunnen boven of onder het apparaat worden gemonteerd, maar 

sommige apparaten zoals zware versterkers kunnen elektrische verstoring 

veroorzaken of zo veel warmte genereren dat de werking van het apparaat negatief 

wordt beïnvloed. 

 

 

INHOUD VAN HET VERPAKKING 

 DJ Controller 

 USB kabel 

 Netvoeding 

 Installatie CD 

 Deze handleiding 

 Garantiekaart 
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SYSTEEMEISEN 

De minimale systeemeisen zijn: 
 

MAC 

 G4 1.5GHz processor of hoger 

 1 GB RAM 

 Een beschikbare USB poort 

 OSX 10.4.11 of hoger 

 Harde schijfruimte voor muziek 

 

Windows XP 

 Pentium 4 mobile 2GHz processor of hoger 

 1 GB RAM 

 Een beschikbare USB poort 

 Service Pack 2 of hoger 

 Vrije schijfruimte voor muziek 

 

Windows Vista. Windows 7 

 Core Duo 1.6 GHz processor of hoger 

 1 GB RAM 

 Een beschikbare USB poort 

 Laatst beschikbare service pack 

 Harde schijfruimte voor muziek 

 

PRODUCTOVERZICHT 

Functies 

 Touch Jog Wheel 

 USB interface 

 3 selecteerbare Jog Modes (Pitch, Search, Scratch) 

 Instelbare cross-fader 

 Plug & Play functionaliteit 

 Inclusief Virtual DJ LE software 

 Lijn ingang 

 Hoofdtelefoon uitgang 
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Bovenzijde 
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INSTALLATIE 

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de DJ Controller. Controleer of alle piepschuim 

en plastic beschermingen zijn verwijderd. Sluit alle kabels aan op de DJ Controller. 

Altijd ontkoppelen van de netstroom alvorens schoon te maken. Schades veroorzaakt 

door onoplettendheid worden niet gedekt door de garantie. 

 

Instellen en bedienen 

Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt altijd of het voltage van de 

netvoeding overeenkomt met het gespecificeerde voltage van het apparaat. Deze 

specificaties zijn te vinden op de achterzijde van het apparaat. 

 

U kunt de DJ Controller voeden via de USB aansluiting, of via de DCSV/1A adapter indien 

de USB poort van uw computer niet genoeg stroom kan leveren. 

 

Aansluiten 

1. Zet de power-schakelaar op uit. Als het apparaat van stroom wordt voorzien via USB, 

zet de schakelaar op USB. Als het apparaat van stroom wordt voorzien via een 

externe voedingsadapter, zet de schakelaar op adapter. 

2. Sluit de DJ Controller aan op uw versterker met de juiste kabels. 

 

WAARSCHUWING: Zorg dat de voeding is uitgeschakeld wanneer u de kabels aansluit. 

 

KNOPPEN EN FUNCTIES 

Hieronder wordt de functie van de knoppen beschreven. 

 

Deck Functies 

1. Booth Volume I Master knop 

Op Deck A stelt deze knop u in staat om het volume aan te passen voor de Booth Output 

(59). 

Op Deck B stelt deze knop u in staat om het volume aan te passen voor de Master 

Outputs (58/63). 

 

2. Pitch 

Met deze knop kunt u geleidelijk de pitch terug naar normaal brengen. 

 

3. Master Tempo Knop 

Wanneer ingeschakeld, zal het veranderen van de pitch van een nummer de toon niet 

veranderen. De Master Tempo Knop kan op elk moment van de pitch worden 

ingeschakeld om de gewenste toon te behouden terwijl u nog steeds in staat bent om de 

pitch aan te passen. Wanneer uitgeschakeld, zal de toon veranderen gebaseerd op de 

ingestelde pitch; tragere pitch is langzame, diepe toon; snellere pitch is hoger klinkende 

toon. 
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4. Sample Selector 

Draai om een sample te selecteren, aangegeven op het Sample Display (22). Bevestig uw 

keuze door op de Sample selector te drukken. 

 

5. Loop Adjustment 1/8 

Stelt u in staat om de lengte van de loop te verkorten. 

 

6. Pitch Fader 

Gebruik deze fader om de pitch aan te passen. Schuif omhoog om de pitch te verkleinen, 

schuif omlaag om pitch te vergroten. 

 

7. Bend+ 

Het nummer versnelt terwijl deze knop wordt ingedrukt. Laat de knop los om terug te keren 

naar de originele BPM. 

 

8. Bend- 

Het nummer vertraagt terwijl deze knop wordt ingedrukt. Laat de knop los om terug te 

keren naar de originele BPM. 

 

9. Sensor LED 

Licht op als u het oppervlak van het shuffle wheel aanraakt. 

 

10. BPM knop 

Deze knop stelt u in staat om de huidige track te synchroniseren met een andere track 

door de beat aan te passen. 

 

11. Shuttle Wheel 

Het shuttle wheel kan in zoekmodus gebruikt worden om vooruit en achteruit te zoeken in 

een muziek track en in pauze modus voor fijn afstemming van het cue point. In pitch bend 

modus zal het Shuttle Wheel op dezelfde wijze functioneren als de pitch bend en u in staat 

stellen om te versnellen (vooruit spoelen) of te vertragen (terugspoelen). In Scratch modus 

kan het Shuttle Wheel gebruikt worden voor het scratching effect. 

 

12. Cue knop 

Druk op de Cue knop tijdens het afspelen om terug te gaan naar de plaats waar het 

afspelen werd gestart. 

 

13. Pauze knop 

Gebruik deze knop om het afspelen te pauzeren. 

 

14. Play knop 

Gebruik deze knop om het afspelen te starten. 

 

15. Sync knop 

Matcht automatisch het tempo van het actieve deck met het tempo van het andere 

deck. 
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16. Sampler Volume Control 

Stelt u in staat om het sampler volume niveau aan te passen. 

 

17. Sampler Play knop 

Drukken op deze knop zal de geselecteerde sample afspelen. Nogmaals op de knop 

drukken stopt het afspelen van de sample. 

 

18. Loop Adjustment knop 

Stelt u in staat om de lengte van de loop in te korten. 

 

19. Search knop 

Deze knop stelt u in staat om de Search modus voor het Shuttle wheel te selecteren of te 

de-selecteren. In Search modus zal de knop oplichten. Als zowel Search als Scratch modus 

niet zijn ingeschakeld, is het Shuttle Wheel in Jog modus. 

 

20. Scratch 

Deze knop stelt u in staat om de Scratch modus voor het Shuttle wheel te selecteren of te 

de-selecteren. In Scratch modus zal de knop oplichten. Als zowel Search als Scratch 

modus niet zijn ingeschakeld, is het Shuttle Wheel in Jog modus. 

 

21. Hot Cue knop 

De DJ Controller stelt u in staat om tot drie cue points per deck op te slaan. De Cue 

knoppen stellen u in staat om de cue points en cueing in te stellen. 

 

22. Sample scherm 

Geeft de geselecteerde sample weer. 

 

23. Parameter 1 knop 

De Parameter 1 en 2 knoppen stellen u in staat om de effect parameters aan te passen. 

Niet voor alle effecten zijn twee parameter knoppen nodig. 

 

24. Loop In 

Druk op deze knop om het beginpunt van de loop in te stellen. 

 

25. Parameter 2 knop 

De Parameter 1 en 2 knoppen stellen u in staat om de effect parameters aan te passen. 

Niet voor alle effecten zijn twee parameter knoppen nodig. 

 

26. Loop Out 

Druk op deze knop om het eindpunt van de loop in te stellen. 

 

27. Effects Selector knop 

Door op deze knop te drukken selecteert u een van de volgende zeven effecten : Flanger, 

BeatGrid, Flippin Double, Over-loop, Backspin, Brake & Echo. 

 

 



 

Teknical support/ Teknihall, tel. 03/485.63.51 10  
envivo@teknihall.be/ www.teknihall.be ENV-1334 

 

28. Effect On knop 

Deze knop stelt u in staat om de effect processor naar Mixer Functions te schakelen. 

 

29. Folder Select 

Afhankelijk van het browser panel (zie pagina 22), kunt u de encoder gebruiken om een 

bepaalde track of map te selecteren. Bevestig door op de encoder te drukken. 

 

30. Laad A knop 

Door op deze knop te drukken laad u de geselecteerde track in het A-deck. 

 

31. Channel A Gain 

Het Channel input level wordt bepaald door de the gain control. Met de gain control kunt 

u het signaalniveau van elk individueel kanaal boosten. Pas de input-gevoeligheid aan om 

het Inkomende signaal te matchen met Interne operation level van de mixer. 

 

32/33/34. Channel A Equalizer Section (HI/MID/LOW) 

Gebulk de drie-band equalizer om de tone van elk kanaal aan te passen door de Hi, Mid 

en Low controls aan te passen. 

 

35. Power LED 

Geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld. 

 

36 .Channel A Fader 

De fader beheert het volume van een enkel kanaal. 

 

37. Crossfader 

De crossfader stelt u in staat om geleidelijk te mixen van de ene in de andere bron. 

 

38. Folder out knop 

Door op deze knop te drukken opent u de geselecteerde map. 

 

39. Laad B knop 

Door op deze knop te drukken laad u de geselecteerde track in het B-deck. 

 

40. Channel B Gain 

Het input niveau van een kanaal wordt bepaald door de gain control. Met de gain control 

kunt u het signaal van elk individueel kanaal boosten. Pas de input-gevoeligheid aan om 

het inkomende signaal te matchen met in interne operation level van de mixer. 

 

41/42/43. Channel B Equalizer SECTION (HI/MID/LOW) 

Gebruik de drie-band equalizer om de tone van elk kanaal aan te passen met de Hi, Mid 

en Low control. 

 

44. VU Meter 

De stereo VU Meter stelt u in staat om alle dB levels te monitoren van de Left en Right 

Master output. 
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45. Channel B Fader 

De fader beheert het volume van een enkel kanaal. 

 

46. PC/LINE toggle 

Schakelt tussen de LINE input en het PC signaal voor afspelen en bedienen. 

 

Functies aan de voorzijde 

 

 
 

47. Hoofdtelefoon 1 

U kunt op deze stereo 1/4" jack een hoofdtelefoon aansluiten met een minimale 

impedantie van 32 ohm aansluiten. De jack dient als volgt te zijn bedraad: Punt = links, Ring 

= rechts en sleeve = aarde. 

 

48. Hoofdtelefoon 2 

U kunt op deze stereo 1/8" jack een hoofdtelefoon aansluiten met een minimale 

impedantie van 32 Ohm aansluiten. De jack dient als volgt te zijn bedraad: Punt = links, 

Ring = rechts en sleeve = aarde. 

 

49. Hoofdtelefoon Volume 

Wordt gebruikt om het hoofdtelefoon volumeniveau aan te passen. 

 

50. Cue Mix Control 

Deze selector stelt u in staat om te selecteren welk kanaal u wilt monitoren op de 

hoofdtelefoon. Naar links is Channel 1 en naar rechts is Channel 2. 

 

51. X-Fader Slope 

Stelt u in staat om de response van de crossfader in te stellen. 

 

52. Microfoon Volume 

Stelt u in staat om het volume van het microfoonkanaal in te stellen. 

 

53. Microfoon 

XLR gebalanceerde microfoon input. 

 

54. Microfoon 

1/4" jack ongebalanceerde input. 
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Functies aan de achterzijde 

 
 

55. Aardingsschroef 

Als u van plan bent om een draaitafel te gebruiken, dient u de RCA kabel(s) te aarden 

door de aardingsaansluiting(en) aan de aardeschroef op het achter- paneel van de mixer 

te schroeven. 

 

56. Instelbare line/phone RCA input 

Het apparaat heeft een instelbare line/phone RCA input welke een standaard dual L&R 

RCA verbinding accepteert. 

 

57. Line/PC Input Selector 

Gebruik deze schakelaar om de input impedantie van de Line Input (55) in te stellen op 

Line of PC (55). 

 

58. Record RCA ongebalanceerde out 

Gebruik deze om een opnameapparaat aan te sluiten. 

 

59. Master RCA ongebalanceerde out 

Gebruik deze uitgangen om een versterker met ongebalanceerde inputs aan te sluiten. 

 

60. Booth RCA ongebalanceerde out 

Gebruik deze uitgangen om een versterker met ongebalanceerde inputs aan te sluiten. 

 

61. DC In 5V 1OOOmA 

Indien de voeding van de computer niet genoeg is om het apparaat te voeden, raden we 

u aan om de netvoeding aan te sluiten op de DJ Controller (DC5V, 1000mA). 

 

62. Power schakelaar 

Als de DJ Controller is gevoed via de USB connector, schakel het apparaat in door de 

power schakelaar in de USB positie te zetten. Indien u de DJ Controller wilt voeden via de 

adapter, zet de schakelaar in de “Adapter” positie. 

 

63. USB Connector 

Sluit uw DJ Controller aan op een PC of laptop. Als de DJ Controller het enige apparaat is 

dat via USB is aangesloten op uw PC of laptop kan de USB aansluiting van de PC of laptop 

de DJ Controller van voeding voorzien. 

 

64. Master gebalanceerde out L/R 

Gebruik deze outputs om een versterker met gebalanceerde inputs aan te sluiten. 
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BEDIENING 

1. Tracks selecteren met de Folder Select encoder 

 Draai de Folder Select Encoder om door de tracks te bladeren. 

 Druk op Folder Select Encoder om de gewenste track te selecteren. 
 

2. Mappen selecteren in Virtual DJ 

 Als u in het File/Search results scherm bent, druk op de Folder out knop om terug te 

keren naar File system/Folder structure scherm. 

 Draai de Folder Select Encoder om door de mappen te bladeren. 

 Druk op de Folder out knop om de gewenste map te openen. 

 Druk op Folder Select Encoder om terug te keren naar het File system/Folder structure 

scherm. 
 

3. Afspelen starten 

 Druk op de Play knop vanuit de pauze of cue modus om het afspelen te starten, de 

Play indicator licht op. 

 Het punt waar het afspelen start wordt automatisch opgeslagen in het geheugen als 

cue punt. Het apparaat gaat terug naar het cue punt als op de Cue knop wordt 

gedrukt. 
 

4. Afspelen stop pen 

Er zijn twee manieren om het afspelen te stoppen: 

 Druk tijdens het afspelen op de Pauze-knop om op dat punt te pauzeren 

 Druk op de Cue knop tijdens het afspelen om terug te gaan naar het cue-punt en in 

pauze modus te gaan. 
 

5. Pauzeren 

 Druk op de Pauze-knop om het afspelen te pauzeren 

 De Play indicator knippert wanneer de pauze modus is ingeschakeld. Het afspelen 

wordt hervat wanneer de Play knop nogmaals wordt ingedrukt. 
 

6. Een Cue punt instellen 

 Druk op de Pauze knop om te schakelen tussen afspelen en pauzeren 

 De play indicator knippert als de pauzemodus is ingeschakeld 

 Draai aan het Shuttle Wheel om naar het gewenste Cue punt te gaan 

 Druk op de Cue knop en uw Cue punt wordt opgeslagen en weergegeven in het 

wave form scherm zoals aangegeven in figuur 7 

 Druk op de Play knop om het afspelen te hervatten 
 

7. Een Hot Cue punt Instellen In pauze modus 

 Druk op de Pauze knop om het afspelen te stoppen. 

 De play indicator knippert als de pauzemodus is ingeschakeld. 

 Draal het Shuttle Wheel om naar het gewenste Cue punt te gaan. 

 Druk de gewenste Hot Cue knop en het Cue punt is opgeslagen. 

Het Hot Cue punt wordt weergegeven in het Waveform scherm zoals weergegeven in 

figuur 7. 

 Druk op de Play knop om het afspelen te hervatten. 
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8. Een Hot Cue punt instellen in afspeelmodus 

 Druk tijdens het afspelen op de gewenste Hot Cue knop. 

 Het Hot Cue punt wordt opgeslagen terwijl het afspelen doorgaat. 

 Het Hot Cue punt wordt weergegeven in het Waveform scherm zoals weergegeven in 

figuur 7. 

 

 

 

9. (Hot) Cue punt verwijderen 

 Klik met de rechtermuisknop op het (Hot) Cue Punt dat u wenst te verwijderen en 

selecteer de delete optie. 

 

10. Cueing 

 Cueing is het klaarzetten voor afspelen 

 Door op de Cue knop te drukken komt de speler in Cue modus. Na het afspelen gaat 

de speler terug naar het cue punt en in pauze modus. De Cue indicator licht op en de 

pauze indicator gaat knipperen. Wanneer op de Play knop wordt gedrukt, start het 

afspelen vanaf het cue punt 

 Als na een zoek- of scansessie op de Cue knop wordt gedrukt, gaat de speler terug 

naar het cue punt en in pauze modus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.be voor de nieuwste updates. 

http://www.teknihall.be/
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OPMERKING 

Als vanuit de cue modus de Cue knop ingedrukt wordt gehouden zal het afspelen starten 

vanaf het cue punt. Zodra de knop wordt losgelaten zal de speler automatisch terugkeren 

naar cue modus. Dit stelt u in staat om het cue punt te controleren. 

 

11. Frame zoeken 

 Frame zoeken is een functie om het geluid van een zeker gedeelte van de track te 

monitoren en handmatig de positie aan the passen. Zoeken wordt gebruikt om het 

startpunt nauwkeurig te bepalen 

 Draai het Shuttle Wheel in pauze of cue modus om het zoeken te starten 

 Hot zoekpunt beweegt vooruit wanneer het Shuttle Wheel met de klok mee wordt 

gedraaid 

 Wanneer het Shuttle Wheel tegen de klok in wordt gedraaid zal het zoekpunt achteruit 

bewegen 

 

12. Scannen (Snel vooruit/Snel achteruit) 

 Frame zoeken is een functie om het geluid van een zeker gedeelte van de track te 

monitoren en handmatig de positie aan the passen. Zoeken wordt gebruikt om het 

startpunt nauwkeurig te bepalen 

 Draai het Shuttle Wheel in pauze of cue modus om het zoeken te starten 

 

13. Verander de Pitch van het nummer: 

Er zijn drie hulpmiddelen beschikbaar om de BPM van de track te matchen 

 Gebruik de Pitch slider om de BPM aan te passen 

 Gebruik de Pitch Bend knoppen om de BPM tijdelijk te veranderen 

 Draai het Shuttle Wheel, in jog modus, om de BPM tijdelijk te veranderen 

 

1) Pitch-Slider 

 Om de BPM aan te passen door de pitch slider omhoog of omlaag te bewegen, druk 

op de Pitch knop om de Pitch aanpassen functie in te schakelen. 

 Beweeg de Pitch slider omhoog om de BPM te laten dalen of omlaag om de BPM te 

laten stijgen. De aanpassingsrange is ± 6%, ± 70%, ± 25% of ± 100% 

 

2) Pitch-Bending 

 De BPM zal stijgen of dalen als de PITCH BEND + of PITCH BEND - knop is ingedrukt. 

 De aanpassing van de BPM is afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt 

gehouden. 

 Als u de knop gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, zal de BPM 

afhankelijk van de Pitch naar +6, +12, +25 of +100% gaan voor Pitch Bend + of naar -6, 

-12, -25 of -100% voor Pitch Bend-. 

 Als u de knop aantikt zal de BPM slecht een klein beetje veranderen zodat u de muziek 

licht kunt aanpassen zonder hoorbaar verschil. 

 Het nummer zal terugkeren naar de BPM ingesteld met de Pitch slider wanneer u de 

Pitch Bend + of Pitch Bend - knop loslaat. 
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3) Draai het Shuttle Wheel (in jog modus) 

 Draal het Shuttle Wheel met de klok mee tijdens het afspelen om de BPM te laten 

stijgen 

 Draai het Shuttle Wheel tegen de klok in om de BPM te laten dalen 

 Hoe sneller u aan het Shuttle Wheel draait, hoe meer de BPM wordt aangepast 

 Wanneer u het Shuttle Wheelloslaat, zal het nummer terugkeren naar de BPM Ingesteld 

met de Pitch slider 

 

14. Loop PLAY 

 Druk op de Loop In knop om het startpunt van de loop te selecteren, de knop zal gaan 

knipperen 

 Druk op de Loop Out knop om het eindpunt van de loop te selecteren. Nadat het 

eindpunt is geselecteerd zal de loop continu van het begin punt tot het eindpunt 

worden afgespeeld. 

 Druk nogmaals op de Loop Out knop om de loop functie uit te schakelen. De Loop 

indicator zal doven. 

 Door te drukken op de Loop Adjustment knoppen kunt u de lengte van de 

opgenomen loop verkorten of verlengen. 

 

 

SOFTWARE INSTALLATIE 

Minimale systeemeisen: 

PC 

 Intel Pentium 4 (mobile) 2 GHz processor of beter. 

 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 

 1GB RAM 

 Harde schijfruimte voor muziek  

 Vrije USB-poort 

 

Mac  

 G4 1,5 GHz of beter  

 OSX 10.4.11 of meer  

 1GB RAM  

 Harde schijfruimte voor muziek 

 Vrije USB-poort 

 

Installatieprocedure 

 Zorg ervoor dat zowel alle apparatuur als de computer uitgeschakeld zijn. 

 Sluit de USB kabel van de DJ Controller aan op de computer. 

 Zet de power schakelaar op de DJ Controller in de USB positie als u USB power gebruikt, 

of in de Adapter positie als u de externe netvoedingsadapter gebruikt (aanbevolen). 

Zet de computer aan, 

 Plaats de CD-ROM in de CD-drive van de computer en volg de instructies. 

 

 

Kijk op www.teknihall.be voor de nieuwste updates. 

http://www.teknihall.be/
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Het programma installeren 

Volg de onderstaande stappen. 

1. Het onderstaande scherm zal verschijnen. 

 
 

2. Druk op “Next”, waarna het volgende scherm zal verschijnen: 

 
3. Klik op "I accept the terms in the License Agreement" na het lezen van de License 

Agreement en klik op "Next". 
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4. Nu zal het volgende scherm verschijnen. Druk op "Typical". 

 

 

5. Het installatie starten scherm zal verschijnen. 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.be voor de nieuwste updates. 

http://www.teknihall.be/
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6. Wanneer de installatie van VirtualDJ is voltooid, ziet u het volgende scherm: 

 

7. Klik op "Finish". 

 

8. Wanneer u het programma voor de eerste keer start zal u worden gevraagd om het 

serienummer in te voeren. Type het serienummer dat u bij het product heeft 

ontvangen en druk op “OK". 
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9. Nadat u het serienummer heeft ingevoerd ziet u het volgende scherm. 

 

 

 

De Virtual DJ-software voor de eerste keer starten 

1. Dubbelklik op het Virtual DJ icoon op het bureaublad. Een pop-up scherm waarin u 

gevraagd wordt om uw serienummer in te voeren wordt weergegeven. 

2. Voer het serienummer in dat u bij uw aankoop ontvangen heeft (sticker op het CD 

hoesje) en druk op de OK knop. 

3. Virtual DJ controleert op nieuwe versies (dit kan worden uitgeschakeld in de 

configuratie sectie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.be voor de nieuwste updates. 

http://www.teknihall.be/
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4. Druk op de ’config’ knop in de rechter bovenhoek. Het onderstaande scherm zal 

worden weergegeven. 
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5. Op het Sound Setup tabblad kunt u de instellingen van de geluidskaart optimaliseren. 

We adviseren de onderstaande instellingen die u toegang geven tot alle outputs van 

uw DJ Controller. Andere configuraties kunnen uw outputs limiteren. 

 

 

Rechts van de geluidskaart zijn twee drop down menu’s om de eerste en tweede 

geluidskaart te selecteren. 

 

In het weergegeven voorbeeld is de interne geluidskaart van de DJ Controller verbonden 

met de master output en is de PC geluidskaart verbonden met de hoofdtelefoon uitgang. 

 

Wanneer de instellingen correct zijn, druk op de Apply knop en vervolgens op de OK knop. 

Voor meer mogelijkheden raden we u aan om de Virtual DJ Quick guide te lezen. U kunt 

de Virtual DJ Quick guide downloaden van  

http://www.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html 

 

Interface zones 

Voordat u Virtual DJ gaat gebruiken, dien u bekend te raken met de bediening en zones 

van de software. 

 

Vanaf het openen van de applicatie wordt een interface weergeven. Interfaces 

genaamd skins bevatten verschillende configuratie lay-outs en functionaliteiten van de 

software. 
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1. Browser/Sampler/Effects/Record 

Blader door uw muziekmappen, creëer en bewerk uw afspeellijsten en sla ze op, pas 

effecten, video en audio aan, neem mixes op en bewaar ze. 

 

2. Deck 1 Controls 

Versleep muziek van de browser naar dit virtuele deck. Andere functies zijn beats per 

minute, counters en transport control. 

 

3. Deck 2 Controls 

Versleep muziek van de browser naar dit virtuele deck. Andere functies zijn beats per 

minute, counters en transport control. 

 

4. Middenpaneel 

Verschillende panelen kunnen toegang geven tot de crossfader, gain controllers volume 

controllers, PFL knoppen, video controllers, video preview schermen, effect controllers, 

timecode en de scratch interface. 

 

5. Rhythm scherm 

Dit scherm trackt de waveform van elk nummer dat wordt geladen of afgespeeld op de 

decks. Er is ook een Computer Beat Grid (CBG), dat kan worden gebruikt voor visual mixing 

en beat matching. 

 

Browser panels 

 

1．Bestandssysteem/Map structuur 

2．Bestand/Zoekresultaten 
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Voor meer informatie over de Virtual DJ software raden we u aan om de Support sectie 

van de website: http://www.virtualadj.com te bekijken. Hier kunt u handleidingen, forums 

et cetera vinden. 

 

 

ONDERHOUD 

De DJ Controller heeft bijna geen onderhoud nodig. U dient het apparaat echter wei 

schoon te houden. Ontkoppel de netvoeding en veeg de behuizing schoon met een 

vochtige doen. Niet natmaken, geen alcohol of schoonmaakmiddelen gebruiken. 

Controleer of de aansluitingen volledig droog zijn voordat u de apparatuur op de 

netvoeding aansluit. 

 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

Deze Probleemoplosser is bedoeld om eenvoudige problemen op te lassen. Als een 

probleem optreedt, voer de onderstaande stappen achtereenvolgens uit totdat een 

oplossing wordt gevonden. 

1. Als het apparaat niet goed functioneert, het apparaat ontkoppelen. 

2. Controleer de voeding van het stopcontact, alle kabels, aansluitingen et cetera. 

3. Als al het bovenstaande lijkt te kloppen, sluit het apparaat opnieuw aan op de 

netstroom. 

4. Als na 30 seconden niet gebeurd, ontkoppel het apparaat en herhaal stap 2. 

 

Als u problemen heeft met het geluid of met Virtual DJ, controleer of de volgende 

instellingen correct zijn: 

1. Start “Virtual DJ”. 

2. Klik op “CONFIG” in de rechter bovenhoek. 

http://www.virtualadj.com/
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3. Stel de instellingen als volgt in: 

 

4. Outputs moet zijn ingesteld op “Master: First card / Headphones : Second card. 

Sound card moet zijn ingesteld op het volgende: 

De eerste optie, “Speakers (2-CONTROL MAIN). 

De tweede optie, “Speakers (2-CONTROL HEADPHONE). 

 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.be voor de nieuwste updates. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en 

inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 

menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische 

apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het 

huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op 

het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over 

de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 

 

http://www.teknihall.be/
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