
Manual de instruções

http://pioneerdj.com/support/
O Website da Pioneer mostrado acima oferece FAQs, informações sobre o software e outros tipos de 
informações e serviços para permitir utilizar o produto com um maior conforto.

SISTEMA DE DJ

XDJ-AERO

http://rekordbox.com/
Para questões relativas ao rekordbox™, consulte o site de suporte online indicado acima.
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Características
Esta unidade é um sistema de DJ que integra um leitor de DJ e um 
misturador de DJ numa única unidade, possuindo a funcionalidade 
elevada dos produtos de DJ da Pioneer, o padrão mundial em termos 
de equipamento para bares e discotecas. É possível realizar facilmente 
actuações de DJ completas utilizando faixas que se encontram não só 
em dispositivos USB e computadores, como também em dispositivos 
móveis (smartphones, tablets, etc.).

MULTI SUPORTE, MULTI FORMATO
Para além dos ficheiros poderem ser armazenados em memória flash 
ou noutros dispositivos USB, os ficheiros de música armazenados em 
dispositivos móveis e computadores também podem ser reproduzidos. A 
unidade também pode ser utilizada como um controlador de software de 
DJ e interface de áudio.

LIGAÇÃO WIRELESS
Esta unidade está equipada com uma função de LAN wireless. É possí-
vel realizar actuações de DJ com dispositivos móveis ou computadores 
ligados através de uma LAN wireless.

rekordbox (iOS/Android)
O rekordbox, uma aplicação para smartphones que pode ser transferida 
gratuitamente, pode ser utilizado para a gestão (análise, definições, 
criação, armazenamento do histórico) de ficheiros de música em dis-
positivos móveis. É possível a utilização de ficheiros de música geridos 
com o rekordbox (iOS/Android) em conjunto com esta unidade de modo 
a realizar actuações de DJ impressionantes.
! Neste manual, a edição para iOS/Android do rekordbox é referida 

como “rekordbox (iOS/Android)”.

rekordbox (Mac/Windows)
O software de gestão de música rekordbox (Mac/Windows) incluído 
pode ser utilizado para a gestão (análise, definições, criação, armazena-
mento do histórico) de ficheiros de música em computadores. É possível 
a utilização de ficheiros de música geridos com o rekordbox (Mac/
Windows) em conjunto com esta unidade de modo a realizar actuações 
de DJ impressionantes.
! Neste manual, a edição para Mac/Windows do rekordbox é referida 

como “rekordbox (Mac/Windows)”. “rekordbox” é utilizado para 
indicar as edições do rekordbox (Mac/Windows) e do rekordbox (iOS/
Android) em simultâneo.

LINK EXPORT
Quando um dispositivo móvel ou computador está ligado através de 
uma LAN wireless, os ficheiros de música e os dados de gestão do 
rekordbox podem ser trocados directamente.

USB EXPORT
Os ficheiros de música e os dados de gestão do rekordbox (Mac/
Windows) podem ser trocados utilizando um dispositivo USB.

PLACA DE SOM
Esta unidade está equipada com uma interface dedicada para controlar 
software de DJ de outras marcas e com uma interface MIDI. Também 

tem uma placa de som integrada, permitindo uma ligação simples a 
outros dispositivos.

EXIBIÇÃO DE BATIDAS
A posição de batida correspondente às BPM da faixa e a posição de 
reprodução são exibidas no visor principal da unidade. Além disso, o 
número de batidas em loops e os efeitos de batidas são exibidos, per-
mitindo-lhe verificar visualmente a batida para actuações com scratch, 
loops e efeitos.

GRAVAÇÃO USB
O som reproduzido nesta unidade durante actuações de DJ pode ser 
facilmente gravado em dispositivos USB (dispositivos de memória flash, 
etc.). O som gravado também pode ser reproduzido nesta unidade.

SINCRONIZAÇÃO DE BATIDA
Esta função pode ser utilizada para sincronizar automaticamente o 
tempo (BPM) e as posições de batida nos decks esquerdo e direito com 
base nas informações GRID da faixa conforme analisado através do 
rekordbox. É possível efectuar facilmente uma mistura de batida genu-
ína sem deslocar os indicadores [TEMPO].

JOG DRUM
O modo do jog dial pode ser alternado para produzir som ao tocar no jog 
dial. Esta função permite utilizar a unidade como um amostrador. Além 
disso, é possível fazer scratch com o som samplado rodando o jog dial 
nesse momento.

EXECUÇÃO DE AMOSTRAS
As fontes de som samplado registadas nesta unidade podem ser facil-
mente carregadas nos respectivos decks pressionando um botão.

QUANTIZE
Esta unidade está equipada com uma função QUANTIZE que lhe per-
mite definir pontos na batida em faixas analisadas com o rekordbox, 
mesmo quando os botões forem pressionados de forma pouco precisa. 
Ao definir efeitos de batida e batidas de loop automáticas, os pontos são 
automaticamente definidos na batida mais próxima da posição na qual 
o botão foi pressionado.

MISTURA AUTOMÁTICA
As faixas registadas em listas de reprodução podem ser reproduzidas 
automaticamente de forma alternada no [DECK1] e no [DECK2]. Quando 
é alcançado o ponto 30 segundos antes do final da faixa reproduzida 
actualmente, as duas faixas são misturadas automaticamente e repro-
duzidas quando a próxima faixa inicia.

LOOP DE BATIDA AUTOMÁTICO
Os loops podem ser definidos automaticamente sem interromper a 
batida pressionando o controlo [AUTO BEAT LOOP]. O número de bati-
das do loop pode ser alterado rodando o controlo [AUTO BEAT LOOP] 
para a direita ou esquerda.
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BEAT EFFECT
Os efeitos de batida são fornecidos para cada um dos decks. Os efeitos 
de batida podem ser aplicados individualmente às faixas actualmente 
em reprodução no respectivo deck. Os efeitos de batida também podem 
ser aplicados nos outros dispositivos ligados aos terminais de entrada 
da secção do misturador.

SOUND COLOR FILTER
Cada canal está equipado com uma função SOUND COLOR FILTER para 
obter efeitos de filtro de uma forma simples rodando os controlos. Isto 
permite-lhe ordenar e misturar faixas de uma forma intuitiva durante 
actuações de DJ.

EQUALIZADOR DE 3 BANDAS
Esta unidade está equipada com um equalizador de 3 bandas que 
permite ajustar individualmente o volume das gamas de altas, médias 
e baixas frequências. Para além de poder ajustar o tom de acordo com 
as suas preferências, o som de uma determinada gama pode ser total-
mente desligado rodando o controlo totalmente para a esquerda (função 
de isolador).

ENTRADA EXTERNA
Esta unidade está equipada com entradas para ligar dispositivos 
externos como leitores de CD ou leitores analógicos. É possível realizar 
actuações de DJ utilizando dois conjuntos de entradas, [CH 1] (canal 1) 
e [CH 2] (canal 2).

Conteúdo da embalagem
! CD-ROM (que inclui o rekordbox (Mac/Windows), o software con-

trolador e as instruções de funcionamento. A chave de licença do 
rekordbox (Mac/Windows) encontra-se afixada.)

! Transformador de CA
! Cabo de alimentação
! Cartão da garantia
! Leia Antes de Utilizar (Importante)
! Guia de início rápido
! Aviso sobre a licença do software
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Dispositivos USB que podem ser reproduzidos
Esta unidade suporta dispositivos USB do tipo armazenamento de 
massa USB (discos rígidos externos, dispositivos portáteis de memória 
flash, leitores digitais de áudio, etc.).

Níveis de pastas Máx. 8 níveis

Número máximo 
de pastas

1 000 pastas

Número máximo 
de ficheiros

10 000 ficheiros (1 000 ficheiros para ficheiros que não são 
geridos pelo rekordbox (Mac/Windows))

Sistemas de fichei-
ros suportados

FAT16, FAT32 e HFS+

Quando existirem muitos ficheiros e pastas, o carregamento poderá 
demorar algum tempo.
Não é possível exibir as pastas e ficheiros que excedem o limite.

Dispositivos USB que não podem ser 
utilizados
! Os dispositivos de disco óptico, tais como unidades externas de 

DVD/CD, etc., não são suportados.
! Não podem ser utilizados hubs USB.

Advertências sobre a utilização de 
dispositivos USB
! Alguns dispositivos USB podem não funcionar correctamente nesta 

unidade. Note que a Pioneer não aceita qualquer tipo de responsabi-
lidade pela perda de dados gravados em dispositivos USB resultante 
da ligação a esta unidade.

! Pode acontecer que quando for detectada uma corrente acima 
do nível admissível na porta USB desta unidades, o indicador 
[USB STOP] pisca, o fornecimento da alimentação ao dispositivo 
USB é cortado e as comunicações com o dispositivo USB são inter-
rompidas. Para repor o funcionamento normal, desligue o disposi-
tivo USB desta unidade. Evite utilizar novamente dispositivos USB 
nos quais tiver sido detectada uma corrente em excesso. Se o fun-
cionamento normal não for reposto (se não for possível estabelecer 
as comunicações) após o procedimento acima ter sido efectuado, 
experimente desligar e voltar e ligar a alimentação da unidade.

! Se o dispositivo USB estiver dividido em várias partições, apenas é 
possível utilizar a primeira partição.

! Os dispositivos USB equipados com leitores de cartões flash podem 
não funcionar.

! Dependendo do dispositivo USB utilizado, pode não conseguir obter 
o desempenho pretendido.

! Nos dispositivos formatados no no formato MAC OS Extended 
(Journaled), não é possível utilizar as informações da biblioteca do 
rekordbox (Mac/Windows).

Formatos de ficheiros de música que podem ser reproduzidos
Esta unidade suporta ficheiros de música nos formatos exibidos abaixo.

Tipo
Extensão do 
ficheiro

Formatos compatíveis Profundidade de bits
Taxa de 
bits

Frequência de 
amostragem

Método de 
codificação

MP3 .mp3 MPEG-1 16 bits
32 kbps a 
320 kbps

44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR

AAC .m4a, .aac e .mp4 MPEG-4 AAC LC 16 bits
16 kbps a 
320 kbps

44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR

WAV .wav WAV 16 bits, 24 bits — 44,1 kHz, 48 kHz PCM não comprimido

AIFF .aif, .aiff AIFF 16 bits, 24 bits — 44,1 kHz, 48 kHz PCM não comprimido

Acerca dos ficheiros MP3
Os ficheiros MP3 podem ter uma taxa de bits constante (CBR) ou uma 
taxa de bits variável (VBR). Ambos os tipos de ficheiros podem ser repro-
duzidos nesta unidade, mas as funções de pesquisa e pesquisa super 
rápida são mais lentas nos ficheiros VBR. Se a sua prioridade é a funcio-
nalidade, recomendamos gravar ficheiros MP3 no formato CBR.

Acerca dos ficheiros AAC
! AAC é uma abreviatura de “Advanced Audio Coding” (Codificação 

avançada de áudio), um formato básico de tecnologia de compres-
são de áudio utilizado para MPEG-2 e MPEG-4.

! O formato de ficheiro e a extensão de dados AAC depende da aplica-
ção utilizada para criar os dados.

! Nesta unidade, para além dos ficheiros AAC codificados com o 
iTunes® e com a extensão “.m4a”, também é possível reproduzir 
ficheiros com as extensões “.aac” e “.mp4”. Contudo, não é possível 
reproduzir ficheiros AAC protegidos com direitos de autor, tais como 
os adquirido na iTunes Store. Além disso, dependendo da versão do 
iTunes na qual o ficheiro foi codificado, pode não ser possível repro-
duzir o ficheiro.

Acerca dos ficheiros WAV e AIFF
A transferência por LAN wireless não é suportada para ficheiros WAV e 
AIFF.
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Funções que podem ser utilizadas em conjunto com um computador

Acerca do CD-ROM incluído
Esta unidade pode ser utilizada em conjunto com um computador 
quando o software for instalado no computador a partir do CD-ROM 
incluído.
O CD-ROM incluído contém os seguintes dois programas de software.

 � Software de gestão de música rekordbox (Mac/
Windows)

Os ficheiros de música utilizados na reprodução de DJ podem ser geri-
dos. As informações de gestão podem ser transferidas utilizando dispo-
sitivos USB (página 7).

 � Software controlador

Quando utilizar o software de DJ no computador através desta unidade, 
o som do ficheiro de música que está a ser reproduzido pode ser emitido 
a partir desta unidade (página 8).

Contrato de Licença de Software pelo 
Utilizador Final
Este Contrato de Licença de Software pelo Utilizador Final (“Contrato”) 
é entre si (tanto a pessoa que instala o programa como uma entidade 
legal singular para a qual a pessoa está a agir) (“Você” ou “Seu”) e a 
PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).
EFECTUAR QUALQUER PASSO PARA CONFIGURAR OU INSTALAR 
O PROGRAMA SIGNIFICA QUE ACEITA TODOS OS TERMOS 
DO PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA. A PERMISSÃO PARA 
TRANSFERIR E/OU UTILIZAR O PROGRAMA É EXPRESSAMENTE 
CONDICIONADA PELO RESPEITO PELOS SEGUINTES TERMOS. NÃO 
É NECESSÁRIA UMA APROVAÇÃO POR ESCRITO OU ELECTRÓNICA 
PARA TORNAR ESTE CONTRATO VÁLIDO E EM VIGOR. SE NÃO 
CONCORDAR COM OS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO, NÃO 
ESTÁ AUTORIZADO A UTILIZAR O PROGRAMA E DEVE PARAR DE O 
INSTALAR OU DESINSTALÁ-LO, CONFORME FOR APLICÁVEL.

1 Definições
1 “Documentação” significa documentação escrita, especificações 

e conteúdo de ajuda normalmente disponibilizado pela Pioneer 
como auxílio durante a instalação e utilização do Programa.

2 “Programa” significa toda ou qualquer parte do software da 
Pioneer que lhe é licenciado sob o presente contrato.

2 Licença do programa
1 Licença limitada. Sujeita às restrições do presente contrato, a 

Pioneer concede-lhe uma licença limitada, não exclusiva, não 
transferível (sem direito a sublicenciamento):
a A instalar uma única cópia do programa no disco rígido do 

seu computador, a utilizar o programa apenas para os seus 
fins pessoais em conformidade com o presente contrato e 
documentação (“Utilização autorizada”);

b A utilizar a documentação para auxiliar o seu uso autorizado;
c A fazer uma cópia do programa apenas para fins de cópia de 

segurança, desde que todos os títulos e notas sobre marcas 
comerciais, direitos de autor e direitos restritos sejam repro-
duzidos na cópia.

2 Restrições. Não irá copiar ou utilizar o programa ou a documen-
tação excepto conforme expressamente permitido pelo presente 
contrato. Não irá transferir, sublicenciar, alugar, arrendar ou 
emprestar o programa nem utilizá-lo para formação de terceiros, 
partilha temporária ou utilização em serviços de escritório. Não 
irá por si próprio nem através de terceiros modificar, aplicar 
engenharia inversa, desmontar ou descompilar o programa, 
excepto até ao alcance expressamente permitido pela legislação 
aplicável e apenas após ter notificado a Pioneer por escrito 
acerca da actividade pretendida. Não irá utilizar o programa em 

vários processadores sem o consentimentos por escrito prévio 
por parte da Pioneer.

3 Propriedade. A Pioneer ou o seu licenciador retém todos os 
direitos, título e interesse relativamente à totalidade da patente, 
direitos de autor, marcas comerciais, segredos de comerciali-
zação e outros direitos de propriedade intelectual existentes no 
programa e na documentação e quaisquer trabalhos que daí 
derivem. Não adquire quaisquer outros direitos, implícita ou 
explicitamente, para além da licença limitada definida no pre-
sente contrato.

4 Ausência de assistência. A Pioneer não possui qualquer obriga-
ção de fornecer assistência, manutenção, actualizações, modi-
ficações ou novas edições do programa ou documentação de 
acordo com o presente contrato.

3 Exclusão de responsabilidade da garantia
O PROGRAMA E A DOCUMENTAÇÃO SÃO FORNECIDOS “COMO 
ESTÃO” SEM QUAISQUER REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS 
E CONCORDA UTILIZÁ-LOS SOB O SEU PRÓPRIO RISCO. ATÉ À 
MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, A PIONEER REJEITA 
EXPRESSAMENTE PIONEER TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER 
TIPO RELATIVAMENTE AO PROGRAMA E À DOCUMENTAÇÃO, QUER 
SEJA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, ESTATUTARIAMENTE OU RESULTANTE 
DO ACTO DE EXECUÇÃO, ACTO DE MANUSEAMENTO OU ACTO OU 
UTILIZAÇÃO COMERCIAL, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM EM PARTICULAR, 
QUALIDADE SATISFATÓRIA, EXACTIDÃO, TÍTULO OU NÃO 
INFRACÇÃO.

4 Danos e compensação por infracção
Concorda que qualquer infracção das restrições do presente contrato irá 
provocar prejuízos irreparáveis à Pioneer para os quais as perdas mone-
tárias por si só não são adequadas. Para além dos danos e quaisquer 
outras compensações às quais a Pioneer possa ter direito, concorda que 
a Pioneer possa procurar a aplicação de uma sanção penal para evitar a 
infracção actual, possível ou continuada do presente contrato.

5 Cessação
A Pioneer poderá cessar o presente contrato a qualquer momento após 
infringir uma condição. Se este contrato for cessado, irá parar de utilizar 
o programa e eliminá-lo permanentemente do computador onde se 
encontra e destruir todas as cópias do programa e da documentação 
em sua posse, confirmando por escrito à Pioneer de que o efectuou. As 
secções 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 e 6 irão continuar em vigor após a cessação 
do presente contrato.

6 Termos gerais
1 Limitação de responsabilidade. Em nenhum caso a Pioneer ou 

as suas sucursais serão responsáveis em relação ao presente 
contrato ou ao assunto tratado, sob qualquer teoria de responsa-
bilidade, por quaisquer danos indirectos, acidentais, especiais, 
como consequência ou punitivos, assim como danos por perda 
de lucros, receitas, negócios, poupança, dados, utilização ou 
custo de obtenção de uma substituição, mesmo se for alertado 
para o facto da possibilidade de tais danos ou se tais danos 
forem previsíveis. Em nenhum caso a responsabilidade da 
Pioneer por todos os danos poderá exceder o montante actual-
mente pago por si à Pioneer ou às suas sucursais relativamente 
ao programa. As partes reconhecem que os limites de respon-
sabilidade e atribuição do risco do presente contrato estão 
reflectidos no preço do programa e são elementos essenciais do 
negócio entre as partes, sem o qual a Pioneer não teria fornecido 
o programa ou estabelecido este contrato.

2 As limitações ou exclusões de garantias e responsabilidade con-
tidas no presente contrato não afectam ou prejudicam os seus 
direitos legais enquanto consumidor e devem ser aplicadas até 
à extensão em que estas limitações ou exclusões são permitidas 
de acordo com as leis da jurisdição onde se encontra.

3 Gravidade e renúncia. Se qualquer condição do presente con-
trato for considerada ilegal, inválida ou de outro modo impra-
ticável, a condição será aplicada até à extensão máxima ou se 



7Pt

A
ntes d

e com
eçar

não puder ser aplicada, considerada removida e eliminada do 
presente contrato e o restante irá continuar completamente 
em vigor e efeito. A renúncia por uma das partes de uma falha 
ou quebra do presente contrato não irá provocar a renúncia de 
quaisquer falhas ou infracções subsequentes.

4 Sem atribuição. Não pode atribuir, vender, transferir, delegar 
ou liquidar de qualquer outro modo o presente contrato ou 
quaisquer direitos ou obrigações nele contidos, que seja volun-
tária ou involuntariamente, através da lei ou outro modo, sem o 
consentimento prévio por escrito da Pioneer. Qualquer suposta 
atribuição, transferência ou delegação por si realizada será nula 
e anulada. Sujeito ao precedente, o presente contrato será vincu-
lativo e irá ter efeito para benefício das parte e dos seus respecti-
vos sucessores e designados.

5 Contrato completo. O presente contrato constitui o contrato 
completo entre as partes e substitui todos os contratos ou 
representações anteriores ou actuais, quer sejam por escrito ou 
verbais, relativamente ao assunto em questão. O presente con-
trato não pode ser modificado ou corrigido sem o consentimento 
por escrito prévio e expresso da Pioneer e nenhum outro acto, 
documento, utilização ou adaptação será considerado como 
correcção ou modificação do presente contrato.

6 Concorda que o presente contrato seja regido e interpretado por 
e sob a legislação do Japão.

Advertências sobre a instalação do 
software
Leia atentamente Contrato de Licença de Software pelo Utilizador Final 
antes de instalar o rekordbox (Mac/Windows) e o software controlador.
! O CD-ROM incluído contém programas de instalação nos seguintes 

12 idiomas.
 Inglês, francês, alemão, italiano, neerlandês, espanhol, português, 

russo, chinês (caracteres simplificados), chinês (caracteres tradicio-
nais), coreano e japonês.

! Quando utilizar um sistema operativo num idioma diferente dos 
acima listados, seleccione [English (Inglês)] durante o processo de 
instalação.

Sistemas operativos suportados
rekordbox 

(Mac/
Windows)

Software 
controlador

Mac OS X (10.5.8, 10.6 ou 10.7) 1 1

Windows® 7 
Home Premium/
Professional/Ultimate

Versão de 32 
bits

1 1

Versão de 64 
bits

1 11

Windows Vista® 
Home Basic/
Home Premium/
Business/Ultimate (SP2 
ou posterior)

Versão de 32 
bits

1 1

Versão de 64 
bits

1 11

Windows® XP 
Home Edition/
Professional (SP3 ou 
posterior)

Versão de 32 
bits

1 1

1 Quando utilizar uma versão de 64 bits do Windows, o software controlador só 
pode ser utilizado em aplicações de 32 bits.

 � Ambiente mínimo de funcionamento para o 
rekordbox (Mac/Windows)

Verifique se o computador possui o ambiente de funcionamento des-
crito abaixo antes de iniciar a instalação.

CPU

Para Mac OS X
Computador Macintosh equipado 
com um processador Intel® Dual-Core 
1.6 GHz ou superior

Para Windows® 7, 
Windows Vista® e 
Windows® XP

Computador PC/AT compatível equipado 
com um processador Intel® Dual-Core 
2.0 GHz ou superior

Memória 
necessária

1 GB ou mais de RAM

Disco rígido
250 MB ou mais de espaço livre (sem incluir o espaço para 
armazenar ficheiros de música, etc.)

Unidade óptica Unidade de discos ópticos capaz de ler o formato CD-ROM

Som
Saída de áudio para os altifalantes, auscultadores, etc. (disposi-
tivo de áudio interno ou externo)

Ligação à 
Internet

Para o registo do utilizador e colocar questões, utilize um 
browser Web que suporte 128-bit SSL (Safari 2.0 ou superior, 
Internet Explorer® 6.0 ou superior, etc.).

Porta USB
É necessária uma porta USB para ligação de um dispositivo 
USB (memória flash, disco rígido, etc.) de modo a transferir 
ficheiros de música para o dispositivo USB.

! Não é garantido um funcionamento total em todos os computadores, mesmo 
quando os requisitos do ambiente de funcionamento acima apresentados 
estiverem presentes.

! Mesmo com a capacidade de memória necessária indicada para o ambiente de 
funcionamento acima, nos casos abaixo descritos o software pode não fornecer 
uma funcionalidade e desempenho total devido à falta de memória. Nesse 
caso, efectue as medidas necessárias para garantir a existência de memória 
livre suficiente. Recomendamos adicionar memória extra de modo a obter um 
desempenho estável.
— Quando existirem muitas faixas a serem geridas na biblioteca do rekordbox 

(Mac/Windows)
— Quando estiverem a ser executados programas e serviços residentes

! Dependendo das definições de energia do computador e de outros factores, a 
capacidade de processamento da CPU e do disco rígido pode ser insuficiente. 
Quando utilizar computadores portáteis em particular, mantenha sempre a 
alimentação CA ligada e ajuste as definições do computador para maximizar o 
desempenho ao utilizar o rekordbox (Mac/Windows).

! Note que podem surgir problemas de funcionalidade do rekordbox (Mac/
Windows) quando existir outro software em execução no computador.

Acerca do software de gestão de 
música rekordbox (Mac/Windows)
O rekordbox (Mac/Windows) é um programa de software para compra-
dores do XDJ-AERO ou de outros leitores de DJ da Pioneer destinado a 
gerir os ficheiros de música utilizados para reprodução de DJ.
— O rekordbox (Mac/Windows) pode ser utilizado para classificar e pes-

quisar ficheiros de música armazenados no computador, bem como 
criar listas de reprodução, permitindo-lhe melhorar o seu desempe-
nho como DJ.

— O rekordbox (Mac/Windows) permite-lhe detectar, medir e editar as 
batidas, tempos (BPM) e outros elementos dos ficheiros de música 
antes de uma apresentação.

Instalar o rekordbox (Mac/Windows)

 � Para Mac OS X

Leia atentamente o Advertências sobre a instalação do software antes de 
instalar o rekordbox (Mac/Windows).
! É necessária a autorização do administrador do computador para 

instalar e desinstalar o rekordbox (Mac/Windows).
 Inicie a sessão do utilizador definido como administrador do compu-

tador antes da instalação.

1 Quando o CD-ROM incluído for introduzido na 
unidade de CD do computador, a unidade de CD é aberta 
no ecrã. Clique duas vezes no ícone [CD_menu.app].
! Se a unidade de CD não for aberta no ecrã após o CD-ROM ser inse-

rido, utilize o Finder para abrir a unidade de CD e, em seguida, clique 
duas vezes no ícone [CD_menu.app].
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2 Quando o menu do CD-ROM for exibido, seleccione 
[rekordbox: Instalação do Software de Gestão de 
Música] e, em seguida, clique em [Iniciar].

! Para fechar o menu do CD-ROM, clique em [Saída].

3 Instale o rekordbox (Mac/Windows) seguindo as 
instruções apresentadas no ecrã.

 � Para o Windows® 7, Windows Vista® e Windows® 
XP

Leia atentamente o Advertências sobre a instalação do software antes de 
instalar o rekordbox (Mac/Windows).
! É necessária a autorização do administrador do computador para 

instalar e desinstalar o rekordbox (Mac/Windows).
 Inicie a sessão como administrador do computador antes de instalar 

o rekordbox (Mac/Windows).

1 Introduza o CD-ROM incluído na unidade de CD do 
computador.
O menu do CD-ROM é exibido.
! Se o menu do CD-ROM não for exibido quando o CD-ROM é 

introduzido, abra a unidade de CD em [Computador (ou O Meu 
Computador)] no menu [Iniciar] e, em seguida, clique duas vezes 
no ícone [CD_menu.exe].

2 Quando o menu do CD-ROM for exibido, seleccione 
[rekordbox: Instalação do Software de Gestão de 
Música] e, em seguida, clique em [Iniciar].

! Para fechar o menu do CD-ROM, clique em [Saída].

3 Instale o rekordbox (Mac/Windows) seguindo as 
instruções apresentadas no ecrã.
! Clique em [Cancelar] para cancelar a instalação após ter iniciado.

Iniciar o rekordbox (Mac/Windows)
Inicie a sessão do utilizador definido como administrador do computa-
dor antes de utilizar o rekordbox (Mac/Windows).
! Ao iniciar o rekordbox (Mac/Windows) pela primeira vez, deve ser 

introduzida a chave de licença. A chave de licença encontra-se 
afixada na embalagem do CD-ROM.

! Ao iniciar o rekordbox (Mac/Windows), é possível visualizar as ins-
truções de funcionamento do rekordbox (Mac/Windows) através do 
menu [Ajuda].

 � Para Mac OS X

Abra a pasta [Aplicação] com o Finder e, em seguida, 
clique duas vezes em [rekordbox (Mac/Windows) 
1.x.x.app].
! 1.x.x indica a versão do rekordbox (Mac/Windows).

 � Para o Windows® 7, Windows Vista® e Windows® 
XP

Clique no botão de menu [Iniciar] do Windows e, em 
seguida, [Todos os Programas] > [Pioneer] > [rekordbox 
(Mac/Windows) 1.x.x] > [rekordbox (Mac/Windows) 
1.x.x].
! 1.x.x indica a versão do rekordbox (Mac/Windows).

Instalar o software controlador
Este software controlador foi criado exclusivamente para a entrada e 
saída de som a partir do computador. Para utilizar esta unidade ligada a 
um computador no qual está instalado o Windows ou Mac OS, primeiro 
instale este software controlador no computador.

Antes de instalar o software controlador
! Leia atentamente Advertências sobre a instalação do software n a 

página 7.
! Desligue o interruptor de alimentação desta unidade e, em seguida, 

desligue o cabo USB que liga esta unidade ao computador.
! Se estiverem a ser executados outros programas no computador, 

encerre-os.
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e com
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! Para instalar ou desinstalar o software controlador, precisa de obter 
autorização por parte do administrador do computador. Inicie a 
sessão como administrador do computador antes de prosseguir com 
a instalação.

! Se ligar esta unidade ao computador sem instalar o software con-
trolador primeiro, pode ocorrer um erro no seu computador, depen-
dendo do sistema operativo.

! Se a instalação do software controlador for interrompida depois de 
ser iniciada, inicie novamente o procedimento de instalação desde o 
início.

Para Mac OS X

1 Quando o CD-ROM incluído for introduzido na 
unidade de CD do computador, a unidade de CD é aberta 
no ecrã. Clique duas vezes no ícone [CD_menu.app].
! Se a unidade de CD não for aberta no ecrã após o CD-ROM ser inse-

rido, utilize o Finder para abrir a unidade de CD e, em seguida, clique 
duas vezes no ícone [CD_menu.app].

2 Quando o menu do CD-ROM aparecer, seleccione 
[Instalação do Software Actuador (XDJ-AERO_Driver)] e, 
em seguida, clique em [Iniciar].

! Para fechar o menu do CD-ROM, clique em [Saída].

3 Efectue a instalação de acordo com as instruções 
apresentadas no ecrã.

Para o Windows® 7, Windows Vista® e 
Windows® XP

1 Introduza o CD-ROM incluído na unidade de CD do 
computador.
O menu do CD-ROM é exibido.
! Se o menu do CD-ROM não for exibido quando o CD-ROM é 

introduzido, abra a unidade de CD em [Computador (ou O Meu 
Computador)] no menu [Iniciar] e, em seguida, clique duas vezes 
no ícone [CD_menu.exe].

2 Quando o menu do CD-ROM aparecer, seleccione 
[Instalação do Software Actuador (XDJ-AERO_Driver)] e, 
em seguida, clique em [Iniciar].

! Para fechar o menu do CD-ROM, clique em [Saída].

3 Efectue a instalação de acordo com as instruções 
apresentadas no ecrã.
Se [Segurança do Windows] aparecer no ecrã enquanto a instalação 
está em curso, clique em [Instalar este software de controlador 
mesmo assim] e continue com a instalação.
! Quando instalar no Windows XP
 Se [Instalação de hardware] aparecer no ecrã enquanto a ins-

talação está em curso, clique em [Continuar] e continue com a 
instalação.

! Quando o programa de instalação estiver concluído, será exibida 
uma mensagem de conclusão.

Ligar esta unidade e o computador

1 Ligue esta unidade ao computador utilizando um 
cabo USB.
Para obter instruções sobre as ligações, consulte Ligar os terminais de 
entrada/saída n a página 11.

2 Prima o botão [STANDBY/ON].
Ligue a alimentação desta unidade.

3 Prima o botão [   MIDI].
O ecrã [CONTROL MODE] aparece no visor principal da unidade.
! A mensagem [A instalar software de controlador de disposi-

tivo] Pode aparecer quando esta unidade for ligada ao computador 
pela primeira vez ou quando for ligada a uma porta USB diferente 
no computador. Espere até que a mensagem [O dispositivo está 
pronto a ser utilizado] seja apresentada.

! Quando instalar no Windows XP
— [O Windows pode ligar Windows Update para procurar 

software?] pode aparecer enquanto a instalação está em curso. 
Seleccione [Não, não desta vez] e, em seguida, clique em 
[Seguinte] para continuar a instalação.

— [que pretende que o assistente faça?] pode aparecer enquanto 
a instalação está em curso. Seleccione [Instalar o software 
automaticamente (recomendado)] e, em seguida, clique em 
[Seguinte] para continuar a instalação.

— Se [Instalação de hardware] aparecer no ecrã enquanto a 
instalação está em curso, clique em [Continuar] e continue com 
a instalação.

Ajustar o tamanho da memória 
intermédia (quando utilizar o Windows 
ASIO)
Esta unidade funciona como um dispositivo de áudio em conformidade 
com as normas ASIO.
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! Se uma aplicação que utiliza esta unidade como o dispositivo de 
áudio padrão (software de DJ, etc.) estiver a ser executada, encerre a 
aplicação antes de configurar o tamanho da memória intermédia.

Clique no menu [Iniciar] do Windows >[Todos os 
Programas]>[Pioneer]>[XDJ-AERO]>[Utilitário de 
Configuração XDJ-AERO ].

! Se o tamanho da memória intermédia for aumentado, as quebras de 
dados de áudio (quebras de som) ocorrem menos facilmente, mas 
o tempo de atraso devido à demora na transferência dos dados de 
áudio (latência) aumenta.

Verificar a versão do software 
controlador

 � Para Mac OS X

Clique no ícone [Macintosh HD] > [Application] > 
[Pioneer] > [XDJ-AERO] > [Utilitário de exibição da 
versão do controlador XDJ-AERO].
[Utilitário de exibição da versão do controlador XDJ-AERO] é 
exibido.

 � Para o Windows® 7, Windows Vista® e Windows® 
XP

Clique no menu [Iniciar] do Windows >[Todos os 
Programas]>[Pioneer]>[XDJ-AERO]>[Utilitário de 
Configuração XDJ-AERO ].

Verificar as informações mais recentes 
sobre o software controlador
Para obter as informações mais recentes sobre o software controlador 
para utilização exclusiva com esta unidade, visite o nosso Website 
abaixo.
http://pioneerdj.com/support/
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Ligações
! Ligue o fio eléctrico depois de terminar de fazer todas as conexões entre os dispositivos.
 Certifique-se de desligar a energia e desligar o fio da tomada sempre que fizer ou mudar as conexões.
 Consulte as instruções de funcionamento do componente a ligar.
! Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentação e o transformador de CA incluído com este produto.

Ligar os terminais de entrada/saída

Painel posterior, painel frontal

USBDC IN MASTER OUT2 MASTER OUT1(TRS) PHONO2 / LINE2
R L R LINE  PHONO

SIGNAL
GND

L R L LINE  PHONOR L
PHONO1 / LINE1 MIC

0dBdB
MIC ATT.

PHONES

1 2 3 4 7 75

R L R L R L

6 8 a9 b6

Software 
de DJ

c

Transformador de CA (incluído)

Para os terminais de
 entrada de áudio

Componente, amplificador, 
altifalante amplificado, etc.

Microfone

Cabo do microfone

Para o 
microfone

Cabo de áudioCabo de 
áudio

Cabo USB

Cabo de áudio

Para os terminais de
 saída de áudio

Para os terminais de
 saída de áudio

fio de ligação à terra

Para o terminal 
de ligação 
à terra

Leitor analógicoLeitor de DJ

Auscultadores

Cabo dos
 auscultadores

Para os
 auscultadores

Computador
Para a saída de alimentação
Cabo de alimentação (incluído)

1 Gancho do cabo
Prenda o cabo de alimentação do transformador de CA e o cabo 
USB neste gancho quando utilizar esta unidade.
! O som será interrompido se o transformador de CA ou o cabo 

USB for desligado durante a reprodução.

Utilizar o gancho do cabo
Aperte o cabo de alimentação do transformador de CA e o cabo USB 
no sítio prendendo-os no gancho do cabo. Isto evita que o cabo de ali-
mentação e o cabo USB sejam puxados acidentalmente e que as fichas 
sejam desligadas dos terminais.

USBDC IN

Cabo USB

Cabo de alimentação do transformador de CAGancho do cabo

2 Terminal DC IN
Ligue a ficha de CC do transformador de CA incluído aqui. Aguarde 
até todas as ligações do equipamento estarem completas antes de 
ligar o cabo de alimentação.
Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentação e o transformador 
de CA incluído com este produto.

3   USB  terminal
Ligue a um computador.
! Não pode ser utilizado um hub USB.

4 MASTER OUT 2 terminais
Ligue a um amplificador alimentado, etc.

5 MASTER OUT 1 terminais
Ligue os altifalantes alimentados, etc, aqui.
Compatível com saída balanceada ou não balanceada para um 
conector TRS.

6 Interruptor selector LINE, PHONO
Alterna a função dos terminais [PHONO/LINE].

7 Terminais PHONO1/LINE1 e PHONO2/LINE2
Ligue um dispositivo de saída do nível fono (leitor analógico (para 
cartuchos MM), etc.) ou um dispositivo de saída do nível de linha (lei-
tor de DJ, etc.) aqui. Alterne a função dos terminais de acordo com o 
dispositivo ligado utilizando o interruptor selector [LINE, PHONO] no 
painel posterior desta unidade.

8 Terminal SIGNAL GND
Permite ligar um fio de ligação à terra do leitor analógico aqui. Isto 
ajuda a reduzir o ruído quando o leitor analógico está ligado.

9 Ranhura de segurança Kensington

a MIC ATT. controlo
Ajusta a entrada do nível de áudio para o terminal [MIC].
! O ganho da entrada de som para o microfone difere muito de 

acordo com o microfone utilizado. O controlo [MIC ATT.] no 
painel posterior desta unidade é utilizado para ajustar o nível 
de áudio de acordo com o microfone antes de actuações de DJ. 
Durante actuações de DJ, utilize o controlo [MIC LEVEL] na parte 
superior desta unidade para ajustar o volume do microfone.

b MIC tomada
Permite ligar um microfone aqui.

c Tomadas PHONES
Ligue aqui os auscultadores.
Podem ser utilizadas fichas de auscultadores estéreo (Ø 6,3 mm) e 
mini fichas de auscultadores estéreo (Ø 3,5 mm).
! Existem duas tomadas de entrada, uma tomada para ausculta-

dores estéreo e uma mini tomada para auscultadores, mas não 
utilize ambas em simultâneo. Se forem utilizadas ambas em 
simultâneo, quando uma for desligada e/ou ligada, o volume da 
outra pode aumentar ou diminuir subitamente.
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Ligar através de uma LAN wireless
Nesta unidades, as ligações LAN wireless podem ser utilizadas para 
ligar a dispositivos móveis ou computadores que suportem ligações LAN 
wireless e manter actuações de DJ utilizando ficheiros de música nos 
dispositivos móveis ou computadores.

Para efectuar actuações de DJ utilizando uma LAN wireless, a função 
LINK EXPORT deve ser utilizada após efectuar uma ligação LAN wire-
less e, em seguida, estabelecendo a ligação.
Para obter instruções sobre como estabelecer a ligação, consulte o 
Manual do utilizador para o rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de 
instruções para o rekordbox (Mac/Windows).

Acerca do modo de funcionamento da 
função LAN wireless
Nesta unidade, o modo de funcionamento da função LAN wireless 
pode ser alternado de acordo com o objectivo de utilização. Existem 
dois modos de funcionamento para a função LAN wireless, conforme 
descrito abaixo.

Modo de ponto de acesso (AP)
Neste caso, esta unidade pode ser a unidade principal na rede LAN. Os 
dados são trocados directamente com os dispositivos móveis ou compu-
tadores através de ligações wireless.

Modo de cliente WLAN
Neste caso, esta unidade é uma unidade secundária na rede LAN. Os 
dados são trocados com os dispositivos móveis ou computadores atra-
vés de um dispositivo de ponto de acesso LAN wireless.

! Apenas uma unidade do XDJ-AERO pode ser ligada a um ponto de 
acesso LAN sem fios.

 Além disso, esta unidade não pode ser ligada a um ponto de acesso 
LAN sem fios ao qual outro produto da Pioneer (leitor de DJ ou mis-
turador de DJ) está ligado.

Definir o modo de funcionamento da 
função LAN wireless
Defina o modo de funcionamento da função LAN wireless antes de ligar 
esta unidade através de uma LAN wireless.
Os botões e controlos abaixo são utilizados para efectuar as definições 
do modo de funcionamento da função LAN wireless e definições de 
ligação LAN wireless.
! Por defeito, o modo de ponto de acesso (AP) está definido.

STANDBY/ON

AUTO CUE

UTILITY

TIME
rekordbox

MIDI

USB

1

WPS

2 3 4

INFO

TOP

BACK

QUANTIZE

12 34

8 7 6

5

1 Indicador STANDBY/ON
2 Botão STANDBY/ON
3 Indicador WPS
4 Botão WPS
5 Indicadores de ligação
6 Selector rotativo
7 BACK(TOP) botão
8 INFO(UTILITY) botão

1 Prima o botão [STANDBY/ON].
Ligue a alimentação desta unidade.
A luz do indicador [STANDBY/ON] fica verde.

2 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.

3 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN SETTING] 
e, em seguida, prima o selector rotativo.
Consulte a página 30 para obter a lista de itens [WLAN SETTING].

4 Rode o selector rotativo, seleccione [MODE] e, em 
seguida, prima o selector rotativo.

5 Rode o selector rotativo, seleccione o modo que 
pretende definir e, em seguida, prima o selector rotativo.

— [ACCESS POINT(AP)]: Coloca esta unidade no modo de ponto de 
acesso (AP). Esta unidade está definida como a unidade princi-
pal na rede.

— [WLAN CLIENT]: Define esta unidade para o modo de cliente 
WLAN. Esta unidade está definida como a unidade secundária 
na rede.

— [OFF]: Desliga a função de LAN wireless.

6 Quando [APPLY CHANGES?] aparece no visor principal 
da unidade, rode o selector rotativo para seleccionar 
[YES] e, em seguida, prima o selector rotativo.
Agora efectue as definições de ligação para o modo de ponto de acesso 
(AP) ou cliente WLAN (página 13).
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Definir as ligações LAN wireless no modo 
de ponto de acesso (AP)
Se o dispositivo a ligar suportar a norma WPS, efectue as definições de 
ligação utilizando o botão WPS, o PIN WPS ou manualmente.
Se o dispositivo a ser ligado não suportar a norma WPS, efectue as 
definições de ligação manualmente.
! Antes de iniciar, ligue a alimentação da unidade.
! Se não for possível estabelecer as ligações durante aproximada-

mente 2 minutos após as operações de definições de ligação abaixo 
serem efectuadas, o indicador [WPS] desliga-se.

! Com as definições de ligação no modo de ponto de acesso (AP), 
note que a ligação com o dispositivo móvel ou computador não é 
estabelecida se nenhum indicador de ligação estiver aceso, mesmo 
se o indicador [WPS] estiver desligado.

! Ao utilizar esta unidade como um ponto de acesso, não é possível 
exportar dados de um computador através da mesma para dispositi-
vos móveis.

 � Ligar utilizando o botão [WPS]

1 Seleccione a ligação através do botão WPS (ligação 
PBC) com a função de ligação WPS de um dispositivo 
móvel ou computador.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre ligar utilizando o botão WPS.

2 Prima o botão [WPS] da unidade durante mais de 1 
segundo.
O indicador [WPS] pisca.
Após a definição estar completa, o indicador [WPS] desliga-se.

 � Ligar introduzindo o código PIN WPS

1 Verifique o código PIN na função de ligação WPS no 
dispositivo móvel ou computador.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre como verificar o código PIN WPS.

2 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.

3 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN SETTING] 
e, em seguida, prima o selector rotativo.

4 Rode o selector rotativo, seleccione [INPUT WPS 
PINCODE] e, em seguida, prima o selector rotativo.

5 Utilize o selector rotativo para introduzir o código PIN 
do dispositivo móvel ou computador.
Após a definição estar completa, o indicador [WPS] desliga-se.

 � Ligar através de entrada manual

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.

2 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN 
INFORMATION] e, em seguida, prima o selector rotativo.

3 Rode o selector rotativo, seleccione [SSID] e, em 
seguida, prima o selector rotativo.
Registe o [SSID] para referência futura.
! Os primeiros 11 caracteres do [SSID] são exibidos. Rode o selector 

rotativo para exibir a parte que não é exibida inicialmente.

4 Prima o botão [BACK(TOP)].
Pressione para voltar à tela anterior.

5 Rode o selector rotativo, seleccione [PASSWORD] e, 
em seguida, prima o selector rotativo.
Registe o [PASSWORD] para referência futura.

6 A partir das definições de ligação LAN wireless no 
dispositivo móvel ou computador, exiba os [SSID] 
conectáveis.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre como pesquisar ou exibir [SSID] conectáveis.

7 No dispositivo móvel ou computador, seleccione o 
[SSID] verificado no passo 3.

8 Introduza a palavra-passe que registou no passo 5.

Definir as ligações LAN wireless no modo 
de cliente WLAN
Se o ponto de acesso ao qual pretende ligar suportar a norma WPS, 
efectue as definições de ligação utilizando o botão WPS, o código PIN 
WPS ou manualmente.
Se o ponto de acesso ao qual pretende ligar-se não suportar a norma 
WPS, efectue as definições de ligação manualmente.
! Antes de iniciar, ligue a alimentação da unidade.
! Se não for possível estabelecer as ligações durante aproximada-

mente 2 minutos após as operações de definições de ligação abaixo 
serem efectuadas, o indicador [WPS] desliga-se.

! Os dispositivos ligados anteriormente são ligados automaticamente 
de forma prioritária, sem efectuar as definições.

 � Ligar utilizando o botão [WPS]

1 Pressione o botão WPS do ponto de acesso.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre ligar utilizando o botão WPS.

2 Prima o botão [WPS] da unidade durante mais de 1 
segundo.
O indicador [WPS] pisca.
Após a definição estar completa, o indicador [WPS] liga-se.

 � Ligar introduzindo o código PIN WPS desta 
unidade

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.

2 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN SETTING] 
e, em seguida, prima o selector rotativo.

3 Rode o selector rotativo, seleccione [Show PINCODE] 
e, em seguida, prima o selector rotativo.
O código PIN desta unidade é exibido.
Registo o código PIN.

4 Pressione o selector rotativo.
O indicador [WPS] liga-se.

5 Nas definições de ligação WPS do ponto de acesso, 
introduza o código PIN exibido no passo 3.
Após a definição estar completa, o indicador [WPS] liga-se.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre como introduzir o código PIN.

 � Ligar através de entrada manual

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
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2 Verifique o [SSID] e a palavra-passe do ponto de 
acesso.
! Consulte as instruções de funcionamento do dispositivo para obter 

instruções sobre como verificar o [SSID] e a palavra-passe.

3 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN SETTING] 
e, em seguida, prima o selector rotativo.

4 Rode o selector rotativo, seleccione [SELECT SSID] e, 
em seguida, prima o selector rotativo.
É exibido um máximo de 50 pontos de acesso na área envolvente.

5 Rode o selector rotativo, seleccione o [SSID] verificado 
no passo 2 e, em seguida, prima o selector rotativo.
! Se o respectivo [SSID] do dispositivo não for exibido na lista de 

pontos de acesso na área ou para especificar um [SSID] que não é 
exibido intencionalmente através da utilização da função de oculta-
ção, etc., o dispositivo pode ser especificado seleccionando [OTHER] 
e, em seguida, introduzindo o SSID/tipo de segurança (encriptação)/
palavra-passe.

6 Utilize o selector rotativo para introduzir a 
[PASSWORD].
Após a definição estar completa, o indicador [WPS] liga-se.

Verificar as definições actuais da LAN 
wireless

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.

2 Rode o selector rotativo, seleccione [WLAN 
INFORMATION] e, em seguida, prima o selector rotativo.
Consulte a página 29 para obter a lista de itens [WLAN INFORMATION].

3 Seleccione o item que pretende verificar e, em 
seguida, pressione o selector rotativo.
As definições são exibidas.
! Quando o botão [BACK(TOP)] é pressionado, o ecrã regressa ao ecrã 

[WLAN INFORMATION].

4 Pressione o botão [INFO(UTILITY)].
O ecrã [UTILITY] é encerrado.
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Nomes de peças e funções

9

9

9

AUTO MIX

CROSS F.
CURVE

LOW HI

SEARCH

AUTO CUE

UTILITY

TIME
rekordbox

MIDI

USB

AUTO
BEAT LOOP

PHONO1/
DECK1

HEADPHONES

MASTER
LEVEL

LEVEL

MASTER

MASTER

MIXING

TRIM

HI

MID

LOW

FILTER

LEVEL

CUE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MASTER

LINE1

USB
STOP

MASTER
REC

5V 500mA

MASTER
TEMPO

SYNC

CH1

CH1

TRIM

HI

MID

LOW

FILTER

CH2

TEMPO

THRU

SHIFT

PHONES

CUE

PLAY/PAUSE

1

WPS

2 3 4

INFO

TOP

FX SELECT

TRANS

BANK

JO
G

DRUM

SAMPLE

 LAUNCH

FLANGER ROLLECHO

LEVEL/DEPTHBEAT

BACK

CH2

PHONO2/
DECK2

MIC

LEVEL

EQ

LINE2

ON/OFF

MIC

QUANTIZE

REV FWD

STANDBY/ON

0

9

9

9

9

9

0

TEMPO
6 WIDE10 16

SEARCH

AUTO CUE

UTILITY

TIME
rekordbox

MIDI

USB

AUTO
BEAT LOOP

MASTER

MASTER
TEMPO

SYNC

TEMPO

SHIFT

CUE

PLAY/PAUSE

INFO

FX SELECT

TRANS FLANGER ROLLECHO

LEVEL/DEPTHBEAT

BACK

QUANTIZE

REV FWD

TEMPO
6 WIDE10 16

1 2 3 4 1 2 3 4

BANK

JO
G

DRUM

SAMPLE

 LAUNCH

2 5

4

3

6

3

6

1

4

1 Secção de alimentação e wireless (página 16)

2 Secção de dispositivos USB (página 16)

3 Secção de leitor (página 17)

4 Secção de navegação (página 19)

5 Secção do misturador (página 21)

6 Secção de efeitos (página 22)
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Secção de alimentação e wireless

1

WPS

2 3 4

STANDBY/ON

12 34 5

1 Indicador STANDBY/ON
Acende-se quando a alimentação desta unidade está acesa ou em 
espera.

2 Botão STANDBY/ON
Alterna a alimentação desta unidade entre ligada e em espera.

3 Indicador WPS
Acende-se quando a ligação com um ponto de acesso é estabelecida 
no modo de cliente WLAN.
O indicador pisca durante as definições de ligação WPS.

4 Botão WPS
É utilizado para ligação LAN wireless a dispositivos que suportam a 
ligação através do botão WPS.

5 Indicadores de ligação
Acende-se quando é estabelecida uma ligação com o dispositivo 
móvel ou computador.

Para ligar a alimentação

Prima o botão [STANDBY/ON].
Ligue a alimentação desta unidade.
A luz do indicador [STANDBY/ON] fica verde.

Para definir no modo de espera

Quando a alimentação desta unidade está ligada, 
pressione o botão [STANDBY/ON] durante mais de 1 
segundo.
Esta unidade é definida no modo de espera.
A luz do indicador [STANDBY/ON] fica vermelha.
! Quando o botão [STANDBY/ON] é pressionado novamente, a ali-

mentação liga-se.
! Esta unidade está equipada com uma função de espera automática. 

Para obter mais informações, consulte Acerca da função de espera 
automática n a página 29.

Secção de dispositivos USB

USB
STOP

MASTER
REC

5V 500mA

1 2 3

1 Ranhura para a inserção de dispositivos USB
Introduza dispositivos USB aqui.

2 MASTER REC botão
É utilizado para gravar a saída de som desta unidade num dispositivo 
USB.

3 USB STOP botão
Prima-o durante mais de 2 segundos antes de desligar dispositivos 
USB desta unidade.

Gravar a actuação
É possível gravar o som emitido a partir dos terminais [MASTER OUT 1] 
e [MASTER OUT 2] como um ficheiro WAV num dispositivo USB.
! O nome dos ficheiros criados quando o som é gravado encontra-se 

no formato [REC***.WAV] (*** é um número de 3 dígitos).

1 Ligue o dispositivo USB à ranhura de inserção de 
dispositivos USB.

2 Prima o botão [MASTER REC].
A gravação inicia.
O indicador [MASTER REC] acende-se.
! Quando o botão [MASTER REC] é premido novamente, o indicador 

[MASTER REC] desliga-se e a gravação pára.
! A gravação é possível durante cerca de 90 minutos num dispositivo 

USB com 1 GB.
! Não é possível gravar em dispositivos formatados no formato MAC 

OS Extended (Journaled).
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Secção do leitor

SEARCH

AUTO
BEAT LOOP

MASTER

MASTER
TEMPO

SYNC

TEMPO

SHIFT

PHONES

CUE

PLAY/PAUSE

TRANS

BANK

JO
G

DRUM

SAMPLE

 LAUNCH

FLANGER ROLLECHO

/

REV FWD

TEMPO
6 WIDE10 16

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

789abc

1 Controlo AUTO BEAT LOOP
! Rodar:
 Defina a duração de loop do loop de batida automático em unida-

des de batida.
! Premir:
 Liga ou desliga a reprodução do loop.

2 JOG DRUM botão
Utilize esta função para ligar e desligar a função jog drum.
= Utilizar a função jog drum (pág.27)

3 Botão SAMPLE LAUNCH (BANK)
! Premir:
 Liga e desliga a função de execução de amostras.
 As fontes de som samplado podem ser reproduzidas quando a 

função de execução de amostras está ligada.
= Utilizar a função de execução de amostras (pág.26)

! Prima durante mais de 1 segundo:
 Navega até ao banco de fontes de som samplado e exibe-o no 

visor principal da unidade.
= Seleccionar o banco (pág.26)

4 Jog dial
! Scratch
 Quando o jog dial é definido no modo [VINYL] e o jog dial é 

rodado enquanto a sua parte superior é pressionada, o som é 
reproduzido na direcção e à velocidade ajustada através do jog 
dial.

! Pitch bend
 A velocidade de reprodução pode ser ajustada rodando a parte 

externa do jog dial durante a reprodução.

5 TEMPO RANGE botão
A amplitude de variação do indicador [TEMPO] alterna sempre que 
é premido.

6 Botão MASTER TEMPO
Utilize para ligar e desligar a função de tempo principal.

7 Deslizador TEMPO
Utilize para ajustar a velocidade de reprodução da faixa.

8 SYNC botão
Sincroniza de acordo com o tempo do deck principal.
= Utilizar a função SYNC (pág.27)

9 Indicador MASTER
Acende-se quando a função SYNC está definida como “MASTER”.

a Botão f (PLAY/PAUSE)
Utilize para reproduzir/colocar em pausa faixas.

b CUE  botão
! Premir:
 Define um cue point ou desloca-se para o cue point.
! [SHIFT] + premir:
 Quando o cue automático está desligado, a posição de reprodu-

ção desloca-se para o início da faixa.
 Quando o cue automático está ligado, a posição de reprodução 

desloca-se para o cue point do cue automático.
= Definir o cue automático (pág.20)
 Definir o cue point para cue automático (pág.20)

c SHIFT botão
Quando é premido outro botão enquanto está a premir o botão 
[SHIFT], é evocada uma função diferente.

Reprodução

Pressione o botão [f(PLAY/PAUSE)].

 � Colocar em pausa

Durante a reprodução, prima o botão [f 
(PLAY/PAUSE)].
! A reprodução é retomada quando o botão [f (PLAY/PAUSE)] é 

premido novamente.
! Quando o jog dial é rodado em pausa, a posição pode ser deslocada 

em unidades de 10 mseg.

Varredura ao avançar e retroceder

Rode o jog dial enquanto prime o botão [SHIFT].
A faixa avança/retrocede rapidamente na direcção em que o jog dial é 
rodado.
! Quando o botão [SHIFT] é libertado, esta função é cancelada.
! Quando deixa de girar o jog dial, a reprodução normal é retomada.
! A velocidade de avanço/retrocesso rápido pode ser ajustada de 

acordo com a velocidade em que o jog dial e rodado.

Ajustar a velocidade de reprodução 
(controlo do tempo)

Mova o indicador [TEMPO] para a frente ou para trás.
A velocidade de reprodução aumenta quando o indicador e movido 
para o lado [+] (na direcção do utilizador), diminui quando o indicador é 
deslocado para o lado [–] (afastado do utilizador).
A taxa na qual a velocidade de reprodução é alterada é indicada no visor 
principal da unidade.

 � Seleccionar a gama de ajuste da velocidade de 
reprodução

Prima o botão [TEMPO RANGE].
A gama de ajuste da velocidade de reprodução é trocada sempre que o 
botão é premido.
[WIDE, ±16, ±10, ±6] acende-se no visor principal da unidade.
A gama de ajuste quando definida como [WIDE] é entre –100 % a +16%.
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 � Ajustar a velocidade de reprodução sem alterar 
o pitch (tempo principal)

Prima o botão [MASTER TEMPO].
O indicador [MASTER TEMPO] acende-se. O pitch não é alterado 
mesmo quando a velocidade de reprodução é alterada através do indica-
dor [TEMPO].
! O som é processado digitalmente, pelo que a qualidade do som é 

alterada.

Definir Cue

1 Durante a reprodução, prima o botão [f 
(PLAY/PAUSE)].
A reprodução é colocada em pausa.

2 Prima o botão [CUE ].
O ponto no qual a faixa é colocada em pausa é definido como sendo o 
cue point.
O indicador [f (PLAY/PAUSE)] pisca e o indicador [CUE ] acende-
-se. Neste momento não é emitido som.
! Quando for definido um novo cue point, o cue point definido previa-

mente é cancelado.

 � Ajustar a posição do cue point

1 Rode o jog dial quando colocar em pausa num cue 
point.
Os indicadores [f (PLAY/PAUSE)] e [CUE ] piscam.
O cue point pode ser ajustado de forma precisa em unidades de 
10 mseg.

2 Prima o botão [CUE ].
A posição na qual o botão foi premido é definida como o novo cue point.
! Quando for definido um novo cue point, o cue point definido previa-

mente é cancelado.

 � Regressar ao Cue Point (Cue Anterior)

Durante a reprodução, prima o botão [CUE ].
O conjunto regressa imediatamente ao cue point definido actualmente e 
é colocado em pausa.
! Quando o botão [f (PLAY/PAUSE)] é premido, a reprodução 

inicia a partir do cue point.

 � Verificar o Cue Point (Cue Point Amostrador)

Mantenha premido o botão [CUE ] após regressar ao 
cue point.
A reprodução inicia a partir do cue point definido. A reprodução conti-
nua enquanto o botão é mantido premido.

Definir automaticamente o loop com 
base no tempo da faixa (loop de batida 
automático)

1 Durante a reprodução, seleccione o controlo 
[AUTO BEAT LOOP] para definir a duração da reprodução 
do loop de acordo com o número de batidas.
O visor principal da unidade muda para o visor de batidas.

2 Prima o controlo [AUTO BEAT LOOP] para iniciar a 
reprodução do loop.
O ponto de saída de loop é definido automaticamente de acordo com o 
tempo da faixa (BPM) e a reprodução de loop inicia.
! A reprodução de loop não pode ser efectuada correctamente se o 

valor de BPM não for exibido.

! Quando o loop de batida automático é definido, o cue point move-se 
para o ponto de entrada de loop.

! Quando o controlo [AUTO BEAT LOOP] é premido durante a repro-
dução do loop, a reprodução do loop é cancelada.

Utilizar o jog dial
! A parte superior do jog dial possui um interruptor integrado. Não 

coloque objectos sobre o jog dial nem o submeta a força excessiva.
! A entrada de água ou de outros líquidos no conjunto irá provocar 

uma avaria.

 � Scratch

1 Prima o botão [JOG DRUM].
O indicador do jog dial acende uma luz azul.
Alterne o jog dial para o modo VINYL.

2 Durante a reprodução, prima a parte superior do jog 
dial.
A reprodução pára.

3 Rode o jog dial na direcção pretendida e à velocidade 
pretendida.
O som é reproduzido de acordo com a direcção e velocidade em que o 
jog dial é rodado rodando a parte superior do jog dial enquanto o prime.

4 Retire a mão da parte superior do jog dial.
A reprodução normal é retomada.

 � Pitch bend

Durante a reprodução, rode a secção exterior do jog dial 
sem tocar na parte superior.
A velocidade de reprodução aumenta ao rodar para a direita, diminui ao 
rodar para a esquerda. Quando parar de rodar, a reprodução regressa à 
velocidade normal.

 � Jog drum

Para obter detalhes sobre a função jog drum, consulte Utilizar a função 
jog drum n a página 27.
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Secção de navegação

AUTO CUE

UTILITY

TIME
rekordbox

MIDI

USB

INFO

BACK

QUANTIZE

321 4 5 6 7 8

9 a b c d e

fi h g

1 Botão  USB
Utilize para navegar pelo conteúdo do dispositivo USB ligado a esta 
unidade e exibi-lo no visor principal da unidade.
! Quando as informações da biblioteca do rekordbox (Mac/

Windows) estão armazenadas no dispositivo USB, o visor prin-
cipal da unidade alterna para o modo de exibição de navegação 
quando o botão é premido.

2 Botão  MIDI
Esta unidade alterna para o modo de controlo através do PC.

3  rekordbox  botão
É exibida uma lista de dispositivos móveis e computadores ligados a 
esta unidade e nos quais o rekordbox está instalado.

4 INFO(UTILITY) botão
! Premir:
 O visor principal da unidade muda para o modo de exibição de 

informações.
 No modo de exibição de informações, a secção inferior do visor 

alterna entre o nome da faixa e o visor de batidas sempre que o 
botão é premido.

! Prima durante mais de 1 segundo:
 O ecrã [UTILITY] é exibido.

5 TIME (AUTO CUE,QUANTIZE) botão
! Premir:
 O modo de exibição do tempo do visor principal da unidade 

alterna para o tempo decorrido ou exibição do tempo restante.
! Prima durante mais de 1 segundo:
 Quando é premido durante mais de 1 segundo, o cue automático 

é ligado e desligado.
= Definir o cue point para cue automático (pág.20)

! [SHIFT] + premir:
 Liga e desliga a função QUANTIZE.
= Utilizar a função QUANTIZE (pág.27)

6 Visor principal da unidade

7 BACK(TOP) botão
! Premir:
 O ecrã regressa para o nível acima.
! Prima durante mais de 1 segundo:
 Prima durante mais de 1 segundo para regressar ao nível 

superior.

8 Selector rotativo

9 REMAIN
Acende-se quando a exibição do tempo é definida para o tempo 
restante.

a A. CUE
Acende-se quando o auto cue é definido.

b QUANTIZE
É exibido quando [QUANTIZE] está ligado.

c Exibição do tempo (minutos, segundos, 
milissegundos)

d Exibição da velocidade de reprodução
O valor altera de acordo com a posição do indicador [TEMPO].

e Exibição da gama de ajuste da velocidade de 
reprodução

Isto indica a gama na qual a velocidade de reprodução pode ser 
ajustada relativamente à velocidade de reprodução original gravada 
no suporte.

f BPM
Exibe as BPM (Batidas Por Minuto) da faixa actualmente em 
reprodução.

g Exibição do endereço de reprodução
A faixa e exibida sob a forma de um gráfico de barras. A posição 
de reprodução actual é exibida sob a forme de uma linha vertical 
branca. Quando o tempo decorrido é exibido, a margem esquerda 
do gráfico acende-se. Quando o tempo decorrido é exibido, o visor 
desliga-se a partir do lado esquerdo. Todo o gráfico pisca lentamente 
quando existem menos de 30 segundos restantes na faixa e, em 
seguida, começa a piscar rapidamente quando restam menos de 15 
segundos.

h Medidor de colocação em memória intermédia
Quando as faixas são carregadas a partir de um dispositivo ligado 
por LAN wireless, a quantidade de dados carregados nesta unidade 
é exibida aqui. Quando todos os indicadores no medidor de coloca-
ção em memória intermédia estão acesos, isso indica que o valor de 
dados de uma faixa foi carregado nesta unidade.
! Isto não é exibido quando as faixas são carregadas a partir de um 

dispositivo USB ou quando existem faixas com longos tempos de 
reprodução (ficheiros MP3 com duração de aproximadamente 10 
minutos ou mais, etc.).

i Secção de exibição de informações

Alternar o modo de exibição de 
navegação
Existem dois tipos de modos de exibição de navegação: pesquisa na 
biblioteca e pesquisa por pasta. O modo de exibição difere dependendo 
se as informações da biblioteca do rekordbox (Mac/Windows) estão ou 
não armazenadas no dispositivo USB.
— Quando as informações da biblioteca estão armazenadas no dis-

positivo USB: as informações são exibidas no modo de pesquisa 
na biblioteca. Os ficheiros de música são exibidos nas categorias 
(álbum, artista, etc.) definidas através do rekordbox (Mac/Windows).

 Os tipos de categorias podem ser alterados em [Preferências] no 
rekordbox (Mac/Windows).

— Quando as informações da biblioteca não estão armazenadas no 
dispositivo USB: as informações são exibidas no modo de pesquisa 
por pasta. As pastas e faixas no suporte são exibidas na estrutura de 
pastas.

Quando o botão [   USB] é premido, o modo alterna para o modo de 
exibição de navegação.

Pesquisar rapidamente faixas utilizando 
as informações da biblioteca
Quando as informações da biblioteca criadas utilizando o rekordbox 
(Mac/Windows) são gravadas no dispositivo USB, as informações da 
biblioteca podem ser utilizadas para pesquisar rapidamente faixas.
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 � Pesquisar especificando o primeiro carácter (salto)

Quando os nomes dos itens na categoria são armazenados por ordem 
alfabética, pode deslocar-se para os itens pertencentes ao carácter 
especificado.
! Esta funcionalidade pode não funcionar em algumas categorias.

1 Prima o botão [   USB].
Alterne para o visor [BROWSE].

2 Rode o selector rotativo e, em seguida, prima-o.
Seleccione a categoria.

3 Prima o selector rotativo durante pelo menos 1 segundo.
O modo alterna para o modo de salto de carácter.

4 Rode o selector rotativo.
O carácter exibido na parte superior esquerda muda.
Seleccione o carácter para o qual pretende deslocar-se.

5 Pressione o selector rotativo.
O visor muda para o item seleccionado no passo 4.

 � Pesquisar introduzindo uma cadeia de caracteres

Esta função permite-lhe exibir apenas os artistas, álbuns, faixas ou 
ficheiros contendo a cadeia de caracteres por si introduzida.
! As categorias não seleccionadas em [Preferências] no rekordbox 

(Mac/Windows) não são exibidas.

1 Prima o botão [   USB].
Alterne para o visor [BROWSE].

2 Rode o selector rotativo.
Seleccione [SEARCH].

3 Pressione o selector rotativo.
O visor alterna para o ecrã de introdução de caracteres.

4 Utilize o selector rotativo para introduzir caracteres.
Rode o selector rotativo e seleccione o carácter pretendido e, em 
seguida, prima o selector rotativo para introduzir esse carácter.
! Repita esta operação para introduzir outros caracteres.

5 Após ter concluído a introdução da cadeia de 
caracteres, prima o selector rotativo.
Apenas os itens que contêm a cadeia de caracteres por si introduzida 
são exibidos.

Alternar o modo de exibição de 
informações
A secção inferior do visor alterna entre o nome da faixa e o visor de 
batidas sempre que prime o botão [INFO(UTILITY)].

 � Utilizar a função do visor de batidas

Exibe a batida e a posição de reprodução da faixa reproduzida 
actualmente.

1 2 3

1 Secção do visor de batidas
2 Secção do visor de loop automático
3 Secção do visor de efeitos
! Quando a exibição do nome da faixa é seleccionada no modo de exi-

bição de informações, o modo alterna automaticamente para o visor 
de batidas quando uma das operações abaixo indicada é efectuada.
— Scratch
— Definição do loop de batida automático
— Definição de efeitos

 � Quando a função de execução de amostras está 
ligada

Os estados das fontes de som samplado atribuídos aos respectivos 
botões [FX SELECT] são indicados na secção do visor de batidas.

! Os números no visor de batidas indicam os números na parte infe-
rior dos respectivos botões [FX SELECT].

! Quando os números da secção do visor de batidas não são exibidos, 
isso indica que não estão atribuídas fontes de som samplado.

! A fonte de som samplado seleccionada está destacada.
= Utilizar a função de execução de amostras (pág.26)

Definir o cue automático
Quando uma faixa é carregada ou colocada em cue (premindo o botão 
[CUE] enquanto prime o botão [SHIFT]), o cue point é definido automati-
camente no ponto directamente antes do som iniciar, saltando a secção 
de silêncio no início da faixa ou para o cue point guardado utilizando o 
rekordbox.

Prima o botão [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] durante 
mais de 1 segundo.
O cue automático está definido como ligado.
[A. CUE] acende-se no visor principal da unidade.
! Quando o botão [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] é premido nova-

mente durante mais de 1 segundo, o cue automático é definido 
como desligado.

! A definição do nível de cue automático permanece na memória, 
mesmo quando a alimentação está desligada.

Definir o cue point para cue automático
O cue point a ser definido como o cue automático pode ser seleccionado 
utilizando um dos métodos abaixo.

Definir o cue point através do nível de pressão acústica 
identificado como uma secção silenciosa (8 níveis)
–36 dB, –42 dB, –48 dB, –54 dB, –60 dB, –66 dB, –72 dB e –78 dB

Definir de modo a que os cues armazenados utilizando 
o rekordbox são definidos automaticamente como cue 
points
MEMORY: O cue point armazenado através do rekordbox que está 
mais próximo do início da faixa é definido como o cue point para o cue 
automático.
Para obter instruções sobre o armazenamento de cues utilizando o 
rekordbox (memória do cue point), consulte o Manual do utilizador do 
rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções do rekordbox (Mac/
Windows).
! Com faixas para as quais não foi guardado qualquer cue point utili-

zando o rekordbox, o cue point é definido automaticamente no ponto 
directamente antes do som iniciar, saltando a secção de silêncio no 
início da faixa. A pressão acústica identificada como uma secção de 
silêncio neste momento é de -60 dB.

! O indicador [A. CUE] no visor principal da unidade está destacado.
A definição do cue point para o cue automático pode ser alterada utili-
zando um dos métodos abaixo.

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.

2 Rode o selector rotativo e, em seguida, prima-o.
Seleccione [AUTO CUE LEVEL].

3 Rode o selector rotativo e, em seguida, prima-o.
Seleccione o nível de pressão acústica ou [MEMORY].
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1 DECK1/PHONO1/LINE1 interruptor selector
Selecciona a fonte de entrada [CH 1] entre os dispositivos ligados a 
esta unidade.
! Quando definido como [PHONO/LINE], a secção do misturador 

pode ser utilizada como um misturador de DJ. Neste caso, as 
secções de efeitos dos respectivos decks podem ser utilizadas.

2 EQ (HI, MID, LOW) controlos
Ajustam a qualidade sonora dos respectivos canais.
Ajustam [HI] (gama de agudos), [MID] (gama de médios) e [LOW] 
(gama de graves), respectivamente.

3 TRIM controlo
Ajusta o nível de entrada de sinais de áudio em cada canal.

4 Indicador LEVEL
Exibe os níveis de áudio dos respectivos canais.
! Prima o botão [MASTER] para alternar o canal cujo nível de 

áudio é exibido.

5 MASTER LEVEL controlo
Ajusta a saída do nível de áudio dos terminais [MASTER OUT 1] e 
[MASTER OUT 2].

6 MASTER botão
Alterna o canal indicado no indicador [LEVEL].
— Quando desligado: A entrada do nível de áudio para [CH 1] 

(canal 1) e [CH 2] (canal 2) é exibida no indicador [LEVEL].
— Quando aceso: A saída do nível de áudio dos terminais [MASTER 

OUT 1] e [MASTER OUT 2] é exibida no indicador [LEVEL].

7 DECK2/PHONO2/LINE2 interruptor selector
Selecciona a fonte de entrada [CH 2] entre os dispositivos ligados a 
esta unidade.
! Quando definido como [PHONO/LINE], a secção do misturador 

pode ser utilizada como um misturador de DJ. Neste caso, as 
secções de efeitos dos respectivos decks podem ser utilizadas.

8 Controlo MIC LEVEL
Ajusta a entrada do nível de áudio para o terminal [MIC].

! Utilize o controlo [MIC ATT.] no painel posterior da unidade para 
ajustar o nível de áudio antes de actuações de DJ.

9 Controlo MIC EQ
Ajusta a qualidade sonora do microfone.

a MIC (ON/OFF) botão
Liga/desliga o microfone.

b Controlo FILTER
— Rode para a direita para aplicar o filtro de passagem elevada.
— Rode para a esquerda para aplicar o filtro de passagem baixa.
= Utilizar a função de filtro (pág.22)

c AUTO MIX botão
Liga e desliga a função de mistura automática.
= Utilizar a função de mistura automática (pág.26)

d Fader dos canais
Ajusta o nível de saída de sinais de áudio em cada canal.

e CROSS F. CURVE (THRU, , ) (interruptor selector 
da curva do crossfader)

Alterna as características da curva do crossfader.

f Crossfader
O som dos respectivos canais é emitido de acordo com as caracte-
rísticas de curva seleccionadas com o interruptor selector [THRU, 

, ].

g   (CH2) botão
O som de [CH 2] é monitorizado.

h   (CH1) botão
O som de [CH 1] é monitorizado.

i HEADPHONES LEVEL controlo
Ajusta a saída do nível de áudio do terminal [PHONES].

j HEADPHONES MIXING controlo
Ajusta o balanço do volume do monitor entre o som do deck cujo 

botão [ ] é premido e o som principal.

Ajustar a qualidade sonora

Rode os controlos [HI], [MID] e [LOW] para os respectivos 
canais.
! O som dessa gama pode ser desligado completamente rodando o 

controlo totalmente para a esquerda (função de isolador).

Monitorizar som com auscultadores

1 Ligue auscultadores ao terminal [PHONES].
Para obter instruções sobre as ligações, consulte Ligar os terminais de 
entrada/saída n a página 11.

2 Prima o botão [   (CH1)] ou [   (CH2)].
Seleccione o canal que pretende monitorizar.
! Esta operação não é necessária para monitorizar a saída de som a 

partir dos terminais [MASTER OUT 1] e [MASTER OUT 2] (o som do 
canal principal).

3 Rode o controlo [HEADPHONES MIXING].
— Quando rodado para a esquerda: O volume de [CH 1] e [CH 2] 

torna-se relativamente mais alto.
— Na posição central: O volume do som [CH 1] e [CH 2] e igual 

ao volume da saída de som dos terminais [MASTER OUT 1] e 
[MASTER OUT 2] (o som do canal principal).
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— Quando rodado para a direita: O volume da saída de som dos 
terminais [MASTER OUT 1] e [MASTER OUT 2] (o som do canal 
principal) torna-se relativamente mais alto.

4 Rode o controlo [HEADPHONES LEVEL].
É emitido som a partir dos auscultadores.

! Quando o botão [   (CH1)] ou [   (CH2)] e premido novamente, a 
monitorização é cancelada.

! A monitorização da saída de som dos terminais [MASTER OUT 
1] e [MASTER OUT 2] (o som do canal principal) não pode ser 
cancelado.

Utilizar o microfone

1 Pressione o botão [MIC (ON/OFF)].

2 Rode o controlo [MIC LEVEL] para a direita.
O som dos microfones é emitido a partir dos altifalantes.
! Ajuste o controlo [MIC ATT.] no painel posterior conforme necessá-

rio (página 11).

 � Ajustar a qualidade sonora

Rode o controlo [MIC EQ].
— Quando rodado totalmente para a direita, a atenuação do som 

dos graves é máxima.
— Quando rodado totalmente para a esquerda, a atenuação do som 

dos agudos é máxima.

Utilizar a função de filtro
O som da gama de agudos ou graves é filtrado, alterando muito o tom.

Rode o controlo [FILTER].
— Direita: É obtido um efeito como se a gama de graves fosse 

cortada gradualmente.
— Esquerda: É obtido um efeito como se a gama de agudos fosse 

cortada gradualmente.

Secção de efeitos
FX SELECT

TRANS FLANGER ROLLECHO

LEVEL/DEPTHBEAT

1 2 3 4

1 32

1 Controlo BEAT
É utilizado para seleccionar o múltiplo de batida com o qual o efeito 
é sincronizado.

2 Botões FX SELECT (TRANS, FLANGER, ECHO, ROLL)
Liga e desliga os efeitos.

3 Controlo LEVEL/DEPTH
Ajusta o parâmetro quantitativo do efeito.

Utilizar a função de efeitos de batida
Esta unidade está equipada com quatro botões de efeitos. Podem ser 
aplicados efeitos ao som premindo um dos botões de efeitos.
Para obter uma descrição dos respectivos efeitos, consulte a tabela 
abaixo.

 � Quando a função de execução de amostras está 
desligada

Prima um dos botões [FX SELECT (TRANS, FLANGER, 
ECHO, ROLL)].
O botão que foi premido pisca e o efeito é aplicado.
! Quando o botão é premido novamente, o efeito desliga-se.

 � Quando a função de execução de amostras está 
ligada

Prima um dos botões [FX SELECT (TRANS, FLANGER, 
ECHO, ROLL)] enquanto prime o botão [SHIFT].
O botão que foi premido pisca e o efeito é aplicado.
! Quando o botão é premido novamente, o efeito desliga-se.
Nome do efeito Descrições LEVEL/DEPTH

TRANS
Corta o som de acordo com 
o múltiplo de batida definido 
com o controlo [BEAT].

Define o balanço entre o som 
original e o som do efeito.

FLANGER

Cria um efeito flangeador de 
um ciclo de acordo com o 
múltiplo de batida definido 
com o controlo [BEAT].

Quando mais o controlo é 
rodado para a direita, mais o 
efeito é acentuado.
Quando é rodado totalmente 
para a esquerda, apenas o 
som original é emitido.

ECHO

Emite um som de atraso 
várias vezes que é atenuado 
gradualmente de acordo com 
o múltiplo de batida definido 
com o controlo [BEAT].
O som de atraso é atenuado 
no tempo com a faixa, mesmo 
após o corte do som de 
entrada.

Utilize para definir o balanço 
entre o som original e o som 
de eco.

ROLL

Grava o som de entrada 
no ponto em que o botão 
[ROLL] é premido e emite 
repetidamente o som gravado 
de acordo com o múltiplo de 
batida definido com o con-
trolo [BEAT].

Define o balanço entre o 
som original e o som de 
translação.

 � Variar o efeito

Rode o controlo [LEVEL/DEPTH].
O efeito altera de acordo com a direcção na qual o controlo 
[LEVEL/DEPTH] é rodado e a sua posição.
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Funcionamento básico
Devem ser efectuados preparativos utilizando o procedimento apresen-
tado no diagrama abaixo de modo a efectuar actuações de DJ utilizando 
uma LAN wireless.

Internet

2. Importar faixas

5. Emitir som

1. Instalar o rekordbox (iOS/Android)

4. Carregar faixas

3. Ligar através de uma LAN wireless (página 12)

Instalar o rekordbox (iOS/Android)

Transfira a aplicação rekordbox (iOS/Android) utilizando 
um dispositivo móvel ou computador e, em seguida, 
instale-a no dispositivo móvel.
O rekordbox (iOS/Android) pode ser utilizado no seu dispositivo móvel.
! A aplicação rekordbox (iOS/Android) pode ser transferida a partir da 

App Store ou da Google Play.

Importar faixas
De modo a reproduzir faixas (ficheiros de música) num dispositivo móvel 
ou computador nesta unidade, primeiro as faixas devem ser analisadas 
e, em seguida, adicionadas à biblioteca do rekordbox.
! A seguir é descrito o procedimento para importar faixas para o rekor-

dbox num dispositivo móvel.
 Para obter informações sobre o procedimento de importar faixas 

para o rekordbox num computador, consulte as Manual de instru-
ções para o rekordbox (Mac/Windows).

1 No menu superior do rekordbox (iOS/Android), toque 
no botão para importar.
É exibida uma lista de ficheiros de música no dispositivo móvel.

2 Toque no ficheiro de música que pretende adicionar à 
biblioteca.
O ficheiro de música seleccionado é exibido a cinzento.
! Podem ser seleccionados vários ficheiros de música em simultâneo. 

Para adicionar todos os ficheiros de música exibidos, toque no botão 
para adicionar todas as faixas.

3 Toque no botão para importar.
A análise do(s) ficheiro(s) de música inicia.
Após a análise do(s) ficheiro(s) de música estar concluída, a(s) faixa(s) 
é(são) adicionada(s) à biblioteca do rekordbox (iOS/Android).

Carregar faixas
Existem quatro formas de carregar faixas nesta unidade, conforme 
descrito abaixo.
— Carregar faixas a partir de dispositivos móveis ou computadores 

através de LAN wireless
— Carregar faixas em dispositivos USB ligados esta unidade a partir de 

dispositivos móveis navegando a partir de LAN wireless
— Utilizar o selector rotativo da unidade para carregar faixas a partir de 

um dispositivo móvel ou computador por LAN wireless
— Carregar faixas a partir de dispositivos USB

Para efectuar actuações de DJ utilizando uma LAN wireless, a função 
LINK EXPORT deve ser utilizada após efectuar uma ligação LAN wire-
less e, em seguida, estabelecendo a ligação.
Para efectuar as ligações LAN wireless, consulte Ligar através de uma 
LAN wireless n a página 12.
Para obter instruções sobre como estabelecer a ligação, consulte o 
Manual do utilizador para o rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de 
instruções para o rekordbox (Mac/Windows).
Quando é estabelecida uma ligação com um dispositivo móvel ou 
computador, um dos indicadores de ligação 1 a 4 acende-se. (A(s) 
luz(es) do(s) indicador(es) de ligação depende do número de unidades 
ligadas em simultâneo.)
! Podem ser estabelecidas no máximo ligações com quatro unida-

des (dispositivos móveis e/ou computadores).

Carregar faixas a partir de dispositivos 
móveis ou computadores através de LAN 
wireless

1 Ligue o dispositivo móvel ou o computador a esta 
unidade através de LAN wireless.

2 Execute o rekordbox no dispositivo móvel ou 
computador e estabeleça a ligação.

3 Utilize o rekordbox no dispositivo móvel ou 
computador para seleccionar a faixa.

4 Utilize rekordbox no dispositivo móvel ou no 
computador para carregar faixas para os decks desta 
unidade.
! Dispositivo móvel: Toque no deck para o qual pretende carregar 

as faixas.
! Computador: Arraste e largue as faixas no deck para o qual as 

pretende carregar.
O carregamento da faixa inicia. O indicador do jog dial no deck no qual a 
faixa está a ser carregado pisca.
Após ser possível efectuar a reprodução, o indicador do jog dial pára de 
piscar, permanecendo aceso, e o nome da faixa é exibido no visor princi-
pal da unidade e a reprodução inicia (por defeito).

Carregar faixas em dispositivos USB 
ligados esta unidade a partir de 
dispositivos móveis navegando a partir 
de LAN wireless

1 Ligue o dispositivo móvel através de LAN wireless.

2 Execute o rekordbox no dispositivo móvel e 
estabeleça a ligação.

3 Ligue o dispositivo USB à ranhura de inserção de 
dispositivos USB desta unidade.

Funcionam
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4 Utilize o rekordbox no dispositivo móvel para 
seleccionar a faixa.

5 Utilize o rekordbox no dispositivo móvel para 
seleccionar o deck no qual a faixa será carregada e, em 
seguida, toque.
O carregamento da faixa inicia. O indicador do jog dial no deck no qual a 
faixa está a ser carregado pisca.
Após ser possível efectuar a reprodução, o indicador do jog dial pára de 
piscar, permanecendo aceso, e o nome da faixa é exibido no visor princi-
pal da unidade e a reprodução inicia (por defeito).

Utilizar o selector rotativo da unidade 
para carregar faixas a partir de um 
dispositivo móvel ou computador por 
LAN wireless

1 Ligue o dispositivo móvel ou o computador a esta 
unidade através de LAN wireless.

2 Execute o rekordbox no dispositivo móvel ou 
computador e estabeleça a ligação.

Para rekordbox (Mac/Windows) no computador, clique em  no 
canto inferior esquerdo do ecrã.
O ícone XDJ-AERO é apresentado no ecrã e as faixas podem ser carrega-
das de rekordbox (Mac/Windows) para esta unidade.

3 Prima o botão [   rekordbox] desta unidade.
Os dispositivos móveis ou computadores ligados a esta unidade são 
exibidos no visor principal da unidade.

4 Rode o selector rotativo desta unidade para 
seleccionar o dispositivo móvel ou computador e, em 
seguida, prima o selector rotativo.
Utilize o selector rotativo desta unidade para seleccionar o dispositivo 
móvel ou computador a controlar.

5 Rode o selector rotativo desta unidade para 
seleccionar a faixa a partir da colecção de faixas no 
rekordbox no dispositivo móvel ou computador.
! Para se deslocar para os níveis inferiores numa pasta, seleccione a 

pasta e, em seguida, prima o selector rotativo.
! Para regressar a um nível superior, prima o botão [BACK (TOP)].
! Quando o botão [BACK (TOP)] é pressiona durante mais de 1 

segundo, o ecrã regressa à camada superior (apenas ao utilizar um 
dispositivo móvel).

6 Prima o selector rotativo desta unidade.
O carregamento da faixa inicia. O indicador do jog dial no deck no qual a 
faixa está a ser carregado pisca.
Após ser possível efectuar a reprodução, o indicador do jog dial pára de 
piscar, permanecendo aceso, e o nome da faixa é exibido no visor princi-
pal da unidade e a reprodução inicia (por defeito).

Carregar faixas a partir de dispositivos 
USB

1 Ligue o dispositivo USB à ranhura de inserção de 
dispositivos USB.

2 Prima o botão [   USB].
As faixas no dispositivo USB são exibidas no visor principal da unidade.

3 Rode o selector rotativo.
Seleccione a faixa.
! Para se deslocar para os níveis inferiores numa pasta, seleccione a 

pasta e, em seguida, prima o selector rotativo.
! Para regressar a um nível superior, prima o botão [BACK (TOP)].

! Quando o botão [BACK (TOP)] é premido durante mais de 1 
segundo, o ecrã regressa ao nível superior.

4 Pressione o selector rotativo.
A faixa é carregada e a reprodução inicia.
Quando gravado num dispositivo USB, pode ser necessário algum 
tempo para carregar a faixa, dependendo do dispositivo USB.

 � Desligar dispositivos USB

Efectue sempre o seguinte procedimento para desligar dispositivos 
USB. Retirar o dispositivo USB sem efectuar este procedimento pode 
tornar o dispositivo USB ilegível.
Quando desligar a alimentação desta unidade, certifique-se de que 
retira primeiro o dispositivo USB.

1 Prima o botão [USB STOP] durante mais de 2 
segundos.
O indicador USB desliga-se.

2 Desligue o dispositivo USB.

Emitir som
Antes de emitir som, verifique se esta unidade e os dispositivos envol-
ventes estão ligados correctamente. Para obter instruções sobre a liga-
ção, consulte Ligar os terminais de entrada/saída n a página 11 ou Ligar 
através de uma LAN wireless n a página 12.
Defina o volume dos amplificadores alimentados ligados aos terminais 
[MASTER OUT 1] e [MASTER OUT 2] de acordo com um nível apro-
priado. Note que serão emitidos sons muito altos se o volume estiver 
demasiado elevado.

Quando reproduzir faixas através de LAN wireless, a reprodução pode 
tornar-se impossível devido à deterioração das condições de comuni-
cação. Nesse caso, a reprodução de loop começa automaticamente e 
[EMERGENCY LOOP] é exibido no visor principal da unidade.
Quando as condições de comunicações forem repostas, a exi-
bição de [EMERGENCY LOOP] desliga-se. Prima o controlo 
[AUTO BEAT LOOP] neste momento para cancelar o loop.

Para emitir o som do canal 1 [CH 1]
Para emitir o som de [CH 2] (canal 2), substitua [CH 1] por [CH 2], 
[DECK1] por [DECK2] e [PHONO1/LINE1] por [PHONO2/LINE2] no 
procedimento abaixo.

1 Alterne o interruptor selector [DECK1, 
PHONO1/LINE1] na secção [CH 1].
Selecciona a fonte de entrada de [CH 1] entre os dispositivos ligados a 
esta unidade.

— [DECK1]: Selecciona o dispositivo USB ou a unidade ligada por 
LAN wireless.

— [PHONO1/LINE1]：Selecciona o dispositivo ligado aos terminais 
[PHONO1/LINE1].

2 Prima o botão [MASTER] no centro desta unidade.
Defina de modo a que o botão [MASTER] esteja desligado.
! Quando o botão [MASTER] estiver desligado, a entrada do nível de 

áudio de [CH 1] e [CH 2] é exibida no indicador [LEVEL].

3 Rode o controlo [CH 1] [TRIM] para a direita.
Ajusta a entrada do nível de áudio para o terminal [CH 1].
O indicador [LEVEL] acende-se quando o som está a ser emitido correc-
tamente para [CH 1].
Ajuste o controlo [TRIM] de modo a que o indicador cor-de-laranja 
acenda quando o volume da faixa é o mais elevado (no clímax, etc.)
Tenha cuidado para que o indicador vermelho não acenda, pois caso 
contrário o som pode ser distorcido.

4 Mova o fader do canal [CH 1] para o lado posterior.
O nível da saída de som dos terminais [CH 1] é ajustado.
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5 Interruptor [CROSS F. CURVE THRU, , ] (o 
interruptor selector da curva do crossfader).
Alterna as características da curva do crossfader.

— [THRU]: Seleccione quando não quiser utilizar o crossfader.
— [ ]: Defina aqui para uma curva que sobe gradualmente.
— [ ]: Defina aqui para uma curva que sobe gradualmente. 

(Quando o crossfader se afasta da margem esquerda ou direita, 
o som é emitido imediatamente a partir do lado oposto.)

6 Defina o crossfader.
Alterne o canal cujo som é emitido a partir dos auscultadores.

— Margem esquerda: O som [CH 1] é emitido.
— Posição central: O som de [CH 1] e [CH 2] é misturado e emitido.
— Margem direita: O som [CH 2] é emitido.

! Esta operação não é necessária quando o interruptor selector 
[CROSS F. CURVE (THRU, , )] está definido como [THRU].

7 Prima o botão [MASTER] no centro desta unidade.
Defina de modo a que o botão [MASTER] esteja aceso.
! Quando o botão [MASTER] estiver aceso, a saída do nível de áudio 

dos terminais [MASTER OUT 1] e [MASTER OUT 2] é exibida no 
indicador [LEVEL].

8 Rode o controlo [MASTER LEVEL] para a direita.
É emitido som a partir dos altifalantes.
O indicador [LEVEL] acende-se.
Ajuste o controlo [MASTER LEVEL] de modo a que o indicador cor-de-
-laranja acenda quando o volume da faixa é o mais elevado (no clímax, 
etc.).
Tenha cuidado para que o indicador vermelho não acenda, pois caso 
contrário o som pode ser distorcido.

Misturar utilizando os faders
Prepare antecipadamente a unidade de modo a que o som de [CH 1] 
esteja a ser emitido a partir dos altifalantes. Para obter instruções sobre 
os preparativos, consulte Emitir som n a página 24.
Para obter instruções sobre como monitorizar o som, consulte 
Monitorizar som com auscultadores n a página 21.

Misturar utilizando os faders dos canais

1 Defina [CROSS F. CURVE THRU, , ] (o interruptor 
de selecção da curva do crossfader) como [THRU].

2 Alterne o interruptor selector [DECK2, 
PHONO2/LINE2] na secção [CH 2].

3 Rode o controlo [CH 2] [TRIM] para a direita.

4 Pressione o botão [   (CH2)].
O som de [CH 2] é monitorizado a partir dos auscultadores.

5 Rode o controlo [HEADPHONES MIXING].
Isto ajusta o balanço do volume do monitor entre o som emitido a partir 
dos terminais [MASTER OUT 1] e [MASTER OUT 2] (o som de [CH 1]) e 
o som de [CH 2].

6 Opere [DECK2].
Enquanto verifica o som através dos auscultadores, ajuste o tempo da 
faixa [CH 2] para fazer coincidir com o tempo da faixa [CH 1].

7 Enquanto desloca o fader do canal [CH 2] para trás, 
mova o fader do canal [CH 1] para a frente.
Enquanto verifica a saída de som dos altifalantes, opere os faders dos 
canais para substituir o som de [CH 1] pelo som de [CH 2].
A mistura está completa apenas quando o som [CH 2] está a ser emitido 
a partir dos altifalantes.

Misturar utilizando o crossfader

1 Defina [CROSS F. CURVE THRU, , ] (o interruptor 
selector da curva do crossfader) como [ ] ou [ ].

2 Opere [CH 2].
Opere conforme descrito nos passos 2 a 6 em Misturar utilizando os 
faders dos canais n a página 25.

3 Mova o crossfader gradualmente para a direita.
Enquanto verifica a saída de som dos altifalantes, opere o crossfader 
para substituir o som de [CH 1] pelo som de [CH 2].
A mistura está completa apenas quando o som [CH 2] está a ser emitido 
a partir dos altifalantes.

Desligar ligações
As ligações com dispositivos móveis podem ser desligadas.
! Para obter instruções sobre como desligar ligações com compu-

tadores, consulte as Manual de instruções para o rekordbox (Mac/
Windows).

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.

2 Rode o selector rotativo para seleccionar [LINK 
DISCONNECT] e, em seguida, prima o selector rotativo.
No visor principal da unidade é exibida uma lista dos dispositivos móveis 
no quais o rekordbox (iOS/Android) está instalado e com os quais são 
estabelecidas ligações com esta unidade.

3 Rode o selector rotativo para seleccionar o dispositivo 
móvel cuja ligação pretende desligar e, em seguida, 
prima o selector rotativo.
A ligação com o dispositivo móvel seleccionado é desligado.
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Utilizar a função de mistura 
automática
Utilize esta função para reproduzir automaticamente a lista de reprodu-
ção seleccionada de forma contínua.
Quando é alcançado o ponto 30 segundos antes do final da faixa repro-
duzida actualmente, é aplicado crossfade (ao utilizar a função SYNC) ou 
aumento/diminuição do volume de som (noutros casos) às duas faixas e 
a reprodução da próxima faixa inicia.
! A faixa após a primeira faixa reproduzida quando a função de mis-

tura automática estava activada é alternada através de corte.
! Quando uma faixa que não está incluída na lista de reprodução é 

incluída e reproduzida após activar a função de mistura automática, 
a reprodução repetida é definida entre uma ou duas duas faixas.

! A função de mistura automática não pode ser utilizada nos seguin-
tes casos:
— Quando o interruptor selector [DECK, PHONO/LINE] num dos 

decks está definido como [PHONO/LINE].
— Quando a função de execução de amostras é efectuada utili-

zando um dos decks.
— Quando o modo de controlo através do PC é efectuado utilizando 

um dos decks.
! Quando a função de mistura automática está ligada, o cue automá-

tico liga-se em simultâneo. O cue automático não pode ser desligado 
enquanto a função de mistura automática está ligada.

Listas de mistura automática em 
dispositivos USB

1 Prima o botão [AUTO MIX].
A função de mistura automática é activada.

2 Ligue o dispositivo USB à ranhura de inserção de 
dispositivos USB.

3 Prima o botão [   USB].

4 Seleccione a lista de reprodução a misturar 
automaticamente.

5 Carregue as faixas na lista de reprodução.
! Quando o botão [AUTO MIX] é premido novamente, a função de 

mistura automática desliga-se.

Mistura automática do rekordbox (iOS/
Android) ou listas de reprodução do 
rekordbox (Mac/Windows)

1 Prima o botão [AUTO MIX].
A função de mistura automática é activada.

2 Carregar as faixas a partir da lista de reprodução do 
rekordbox (iOS/Android) ou rekordbox (Mac/Windows).
Para obter instruções sobre carregar faixas a partir do rekordbox (iOS/
Android) ou rekordbox (Mac/Windows), consulte Carregar faixas a partir 
de dispositivos móveis ou computadores através de LAN wireless n a 
página 23.
! Quando o botão [AUTO MIX] é premido novamente, a função de 

mistura automática desliga-se.

Utilizar a função de execução de 
amostras

Reproduzir fontes de som samplado

1 Prima o botão [SAMPLE LAUNCH (BANK)].
A função de execução de amostras liga-se e as fontes de som samplado 
são atribuídas aos botões [FX SELECT].
A faixa actualmente em reprodução no deck pára, a fonte de som sam-
plado é carregada no seu local e é colocada em cue no início, e o modo 
de pausa é definido.
! Quando o botão [SAMPLE LAUNCH] é premido pela primeira vez 

após ligar a alimentação, [INTERNAL SAMPLES] (as amostras inter-
nas desta unidade) é seleccionado.

! As listas de reprodução num dispositivo USB ligado a esta unidade 
e as amostras internas pré-carregadas nesta unidade podem ser 
seleccionadas como o banco.

! Esta operação não é possível quando o software de DJ está a ser 
controlado utilizando mensagens MIDI.

2 Prima um botão [FX SELECT].
A fonte de som samplado atribuída a esse botão é reproduzida.
! As fontes de som samplado podem ser controladas utilizando a 

secção do leitor desta unidade.
! A duração máxima das fontes de som samplado é de 2 segundos.
! Quando o loop de batida automático é ligado enquanto uma fonte de 

som samplado está a ser reproduzida, o loop é reproduzido à velo-
cidade de 120 BPM quando o deslizador [TEMPO] está na posição 
central.

! A função SYNC não funciona com fontes de som samplado.
! A função de cue automático não funciona com fontes de som sam-

plado. O início do som é o cue point.
! Quando a função de execução de amostras é desligada, a faixa 

regressa à faixa que foi carregada antes da função de execução de 
amostras ter sido ligada.

Utilizar a função de efeitos de batida 
enquanto as fontes de som samplado 
estão carregadas
! Quando a função de execução de amostras está ligada, o efeito de 

batida pode ser ligado e desligado premindo um botão [FX SELECT] 
enquanto prime o botão [SHIFT].

! O efeito de batida é aplicado de acordo com as BPM do deck oposto.

Seleccionar o banco
As listas de reprodução num dispositivo USB ligado a esta unidade e as 
amostras internas pré-carregadas nesta unidade podem ser selecciona-
das como o banco.
As quatro primeiras faixas no banco seleccionado são atribuídas aos 
botões [FX SELECT] 1 – 4 e os dois primeiros segundos das quatro faixas 
respectivas são reproduzidos como fontes de som samplado.
! As faixas da quinta faixa não são exibidas no ecrã de selecção do 

banco.
! Para obter instruções sobre como criar listas de reprodução, 

consulte o Manual do utilizador do rekordbox (iOS/Android) ou as 
Manual de instruções do rekordbox (Mac/Windows).

! Os dois primeiros segundos das quatro primeiras faixas na lista de 
reprodução seleccionada são samplados.

! Quando a função “Extrair loops e convertê-los em ficheiros WAVE” 
do rekordbox é utilizada, as faixas compostas por amostras de qual-
quer secção pretendida de uma faixa podem ser criadas.
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 Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do 

rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções do rekordbox 
(Mac/Windows).

1 Prima o botão [SAMPLE LAUNCH(BANK)] durante 
mais de 1 segundo.
O ecrã de selecção do banco aparece no visor principal da unidade.

2 Rode o selector rotativo para seleccionar o banco e, 
em seguida, prima o selector rotativo.
É exibida uma lista das faixas no banco seleccionado.

3 Rode o selector rotativo para seleccionar uma faixa 
no banco e, em seguida, prima o selector rotativo.
A função de execução de amostras liga-se e as fontes de som samplado 
no banco seleccionado são atribuídas aos botões [FX SELECT].
Em simultâneo, a faixa seleccionada é carregada como a fonte de som 
samplado e colocada em cue no início, e o modo de pausa é definido.
! Para registar novamente a fonte de som interno samplado nos 

botões [FX SELECT], seleccione [INTERNAL SAMPLES].

Utilizar a função jog drum
Esta função pode ser utilizada para alternar para um modo no qual é 
emitido som quando toca no jog dial. Isto permite que as actuações de 
DJ combinem funções do amostrador e scratching.

1 Prima o botão [JOG DRUM].
O indicador do jog dial acende uma luz vermelha.
Alterne o jog dial para o modo jog drum.

2 Defina um cue point no ponto em que o som que 
pretende utilizar como amostra inicia.
Para obter informações sobre como definir cue points, consulte Definir 
Cue n a página 18.

3 Prima a parte superior do jog dial.
A reprodução inicia a partir do cue point definido.
Quando liberta o jog dial, a reprodução pára.
! É possível fazer scrach com o som actualmente em reprodução 

enquanto toca no jog dial.
 Quando o jog dial é libertado após fazer scratch, a faixa regressa ao 

cue point e a reprodução é retomada a partir deste ponto.
! Também é possível utilizar o som carregado nesta unidade utilizando 

o botão [SAMPLE LAUNCH] com a função jog drum.

Utilizar a função QUANTIZE
Esta função pode ser utilizada para reproduzir loops de batida automá-
ticos, aplicar efeitos de batida, etc., no tempo com a faixa reproduzida 
actualmente com base nas informações GRID da faixa conforme anali-
sado através do rekordbox.
! Os ficheiros de música devem ser analisados antecipadamente 

através do rekordbox (Mac/Windows) de modo a utilizar a função 
QUANTIZE. Para obter instruções sobre como analisar ficheiros de 
música através do rekordbox (Mac/Windows), consulte o Manual do 
utilizador do rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções do 
rekordbox (Mac/Windows).

! A função QUANTIZE não funciona com os efeitos [ROLL] e [ECHO].

Prima o botão [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] enquanto 
prime o botão [SHIFT].
A função QUANTIZE é activada.
Quando são reproduzidos loops de batida automáticos ou são aplicados 
efeitos de batida, são reproduzidos no tempo da faixa.
! Quando prime novamente o botão [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] 

enquanto prime o botão [SHIFT], a função QUANTIZE é desactivada.

Utilizar a função SYNC
Esta função pode ser utilizada para sincronizar automaticamente o 
tempo (BPM) e as posições de batida nos decks esquerdo e direito com 

base nas informações GRID da faixa conforme analisado através do 
rekordbox.
! Os ficheiros de música devem ser analisados antecipadamente 

através do rekordbox (Mac/Windows) de modo a utilizar a função 
SYNC. Para obter instruções sobre como analisar ficheiros de 
música através do rekordbox (Mac/Windows), consulte o Manual do 
utilizador do rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções do 
rekordbox (Mac/Windows).

! A seguir é descrito o procedimento para sincronizar a faixa do 
[DECK2] com a faixa do [DECK1].

1 Reproduza uma faixa que tenha sido analisada 
através do rekordbox no [DECK1].
O deck no qual uma faixa que tenha sido analisada através do rekordbox 
é reproduzido primeiro definido como MASTER para a função SYNC.

2 Reproduza uma faixa que tenha sido analisada 
através do rekordbox no [DECK2].

3 Prima o botão [SYNC] para [DECK2].
[DECK2] é sincronizado com as posições de tempo (BPM) e batida da 
faixa em reprodução no [DECK1].
! Quando o botão [SYNC] é premido novamente, a função SYNC 

desliga-se.
! Utilize o procedimento abaixo para repor o tempo (BPM) da faixa 

actualmente em reprodução de acordo com o seu tempo original 
após desligar a função SYNC.
— Primeiro mova o indicador de tempo para a posição do tempo 

(BPM) sincronizado e, em seguida, coloque-no novamente na 
posição central.

— Volte a carregar a mesma faixa.

Utilizar o software de DJ
Esta unidade também transmite os dados de funcionamento dos botões 
e selectores no formato MIDI. Se ligar um computador com um software 
de DJ compatível com MIDI integrado através de um cabo USB, pode 
controlar o software de DJ através desta unidade. O som dos ficheiros 
de música reproduzidos no computador também pode ser transmitido a 
partir do XDJ-AERO.
Para utilizar esta unidade como um dispositivo de áudio, instale previa-
mente o software controlador no computador (a página 8). Esta unidade 
também deve ser seleccionada nas definições do dispositivo de saída de 
áudio do software de DJ. Para obter detalhes, consulte as instruções de 
funcionamento do software de DJ.

1 Ligue a porta USB nesta unidade ao seu computador.
Para obter instruções sobre as ligações, consulte Ligar os terminais de 
entrada/saída n a página 11.

2 Prima o botão [   MIDI].
[MIDI CONTROL] aparece no visor principal da unidade.

3 Execute o software de DJ.
A comunicação com o software de DJ inicia.
O software de DJ pode ser controlado utilizando os botões e controlos 
desta unidade.
! Pode não ser possível utilizar alguns botões para controlar o sof-

tware de DJ.
! Para consultar as mensagens apresentadas por esta unidade, con-

sulte Lista de mensagens MIDI n a página 31.

Alterar o [MIXER MODE]
Existem dois tipos de modos de mistura de software de DJ, um para 
mistura utilizando um misturador externo e um para mistura através do 
software de DJ. Nesta unidade, os dois modos de mistura podem ser 
utilizados alterando a definição [MIXER MODE] no ecrã [UTILITY].

1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.
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2 Rode o selector rotativo, seleccione [MIXER MODE] e, 
em seguida, prima o selector rotativo.

3 Rode o selector rotativo, seleccione o modo que 
pretende definir e, em seguida, prima o selector rotativo.

— [XDJ-AERO]: O som é misturado utilizando a secção do mistu-
rador desta unidade. O software de DJ pode ser controlado utili-
zando a secção do leitor desta unidade.

— [PC]: O som é misturado através do software de DJ. Podem ser 

utilizados o controlo [MASTER LEVEL], o botão [   (CH1)] e o 

botão [   (CH2)] desta unidade.
 Ajuste as definições de saída de áudio do software de DJ con-

forme descrito abaixo.
 MASTER OUT L :PIONEER XDJ AERO 1
 MASTER OUT R :PIONEER XDJ AERO 2
 MONITOR OUT L :PIONEER XDJ AERO 3
 MONITOR OUT R :PIONEER XDJ AERO 4

! Para encerrar o ecrã [UTILITY], prima o botão [INFO(UTILITY)].

Acerca do histórico de reprodução 
(HISTORY)
Quando as faixas geridas através do rekordbox são reproduzidas, o 
histórico de reprodução é registado em [HISTORY].
! O histórico de reprodução é armazenado no dispositivo de 

reprodução.
! Pode ser gravado o número máximo de 999 faixas.
! O histórico de reprodução não é gravado se não existir espaço livre 

suficiente no dispositivo de reprodução ou se o dispositivo estiver 
protegido contra gravação.

! É criado um novo [HISTORY] sempre que a alimentação é ligada e 
desligada ou o dispositivo USB é desligado e ligado novamente.
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Alterar as configurações
1 Prima o botão [INFO(UTILITY)] durante mais de 1 
segundo.
O ecrã [UTILITY] é exibido.

2 Utilize o selector rotativo para alterar a definição.
! Quando o botão [BACK (TOP)] é premido, o ecrã anterior é exibido 

novamente.

3 Pressione o selector rotativo.
As definições alteradas são armazenadas.
! Para encerrar o ecrã [UTILITY], prima o botão [INFO(UTILITY)].

Acerca da função de espera 
automática
Quando a função de espera automática é activada, a alimentação é 
automaticamente definida para o modo de espera após o tempo definido 
ter decorrido com todas as condições abaixo indicadas satisfeitas.
— Que nenhum dos botões ou controlos desta unidade tenha sido 

accionado.
— Que o indicador de nível dos canais desta unidade não esteja aceso.
— Que as funções de gravação e reprodução do dispositivo USB não 

estejam a ser utilizadas.
— Que nenhum computador esteja ligado à porta USB (porta tipo B) 

no painel posterior desta unidade enquanto o botão [   MIDI] é 
premido.

Definir as preferências
Definições das opções Itens de selecção Descrições

WLAN INFORMATION Para obter mais informações, consulte Lista de itens WLAN INFORMATION n a página 29.

WLAN SETTING Para obter mais informações, consulte Lista de itens WLAN SETTING n a página 30.

LINK DISCONNECT Ligação desligada com o rekordbox no dispositivo móvel ou computador.

MIXER MODE XDJ-AERO*/PC
Define o modo de utilização do software de DJ.
Para obter mais informações, consulte Utilizar o software de 
DJ n a página 27.

AUTO CUE LEVEL
MEMORY*/–78 dB/–72 dB/–66 dB/ 
–60 dB/–54 dB/–42 dB/–36 dB

Define o nível de cue automático. Para obter instruções sobre 
a definição, consulte Definir o cue point para cue automático n 
a página 20.

LANGUAGE — Define o idioma do visor principal da unidade.

LCD CONTRAST 1 – 3* – 5 Define o contraste do visor principal da unidade.

LCD COLOR BLUE*/MAGENTA/RED/WHITE Define a retroiluminação do visor principal da unidade.

LCD INVERSION NEGATIVE*/POSITIVE Inverte o tom do visor principal da unidade.

AUTO STANDBY OFF/20 min*/40 min/60 min
Define o tempo até o modo de espera ser activado.
Para obter mais informações, consulte Acerca da função de 
espera automática n a página 29.

LOAD LOCK ON/OFF*
Define se podem ser carregadas ou não novas faixas num deck 
no qual uma faixa está a ser reproduzida.

VERSION No. — Exibe a versão de software desta unidade.

*: Predefinição de fábrica

Lista de itens WLAN INFORMATION
Quando [MODE] em [WLAN SETTING] está definido como [OFF], apenas [MODE] e [MAC ADDRESS] são exibidos.

Item

MODE Exibe o modo de funcionamento da função LAN wireless desta unidade.

SSID
No modo de ponto de acesso, exibe o [SSID] desta unidade. No modo de cliente WLAN, exibe o [SSID] apenas quando ligado a um 
ponto de acesso.

SECURITY 1 Exibe o tipo de segurança definido actualmente (encriptação).

PASSWORD 1 Exibe a palavra-passe definida actualmente.

IP ADDRESS No modo de ponto de acesso, “192.168.1.1” é exibido. No modo de cliente WLAN, exibe o endereço IP adquirido.

SUBNET MASK No modo de ponto de acesso, “255.255.255.0” é exibido. No modo de cliente WLAN, exibe a máscara de sub-rede adquirida.

MAC ADDRESS Exibe o endereço MAC desta unidade.

1 Não é exibido no modo de cliente WLAN.
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Lista de itens WLAN SETTING
Quando [MODE] em [WLAN SETTING] está definido como [OFF], apenas [MODE] e [RESET TO DEFAULT] são exibidos.

Item de definição 1 Item de definição 2 Intervalos de definições Descrição

MODE —
OFF/ACCESS POINT(AP)*/
WLAN CLIENT

Utilizado para definir o modo de funcionamento desta unidade.

INPUT WPS PINCODE 1 — 0 a 9 (máx. 8 caracteres)
No modo de ponto de acesso, introduza aqui o código PIN da uni-
dade secundária a ligar a esta unidade para autorizar a ligação.

NETWORK SETTING 1

SSID
A a Z, a a z, 0 a 9, símbolos (máx. 
32 caracteres)

Utilizado para definir o [SSID] desta unidade.

SECURITY OPEN / WPA / WPA2
Utilizado para definir o tipo de segurança (encriptação) desta 
unidade.

PASSWORD
A a Z, a a z, 0 a 9, símbolos (máx. 
64 caracteres)

Utilizado para definir a palavra-passe desta unidade.

OTHERS 1

IP ADDRESS Define o endereço IP desta unidade.

SUBNET MASK Define a máscara de sub-rede desta unidade.

CHANNEL NO. CH1 a AUTO*

Esta unidade utiliza uma banda de 2,4 GHz. Se existir uma rede 
LAN wireless na mesma banda na área e as ondas provocarem 
interferências, tornando as ligações e comunicações instáveis, 
experimente alterar manualmente o canal. (Por defeito, está defi-
nido como [AUTO] e é seleccionado automaticamente um canal 
relativamente livre.) 

DHCP SERVER ENABLE*/DISABLE

Utilizado para definir se a função de servidor DHCP desta unidade 
deve ser ou não activada.
[ENABLE]: Activa a função de servidor DHCP.
[DISABLE]: Desactiva a função de servidor DHCP.

CHANNEL WIDTH 20 MHz*/40 MHz
Utilizado para definir a largura da banda de frequência.
Apenas definido [40 MHz] quando as comunicações são possíveis 
por IEEE802.11n. Caso contrário, deixe este valor em [20 MHz].

KEY RENEWAL INTERVAL
0minute a 60minute* a 
1440minute

Quando [WPA] ou [WPA2] está definido como [SECURITY] em 
[NETWORK SETTING], é possível definir o intervalo de renovação da 
chave de encriptação.
Quando esta definição é efectuada, a chave de encriptação é 
renovada automaticamente em intervalos específicos, mantendo 
um estado mais seguro.

RESET TO DEFAULT — YES/NO*
Repõe as definições de [WLAN SETTING] de acordo com as prede-
finições de fábrica.

SELECT SSID 2 —
Método de selecção + método 
de introdução

É exibido um máximo de 50 redes detectáveis (SSIDs) na área 
envolvente. Utilize [OTHER] na parte inferior para especificar um 
[SSID] que não seja exibido.

DHCP CLIENT 2 — ENABLE*/DISABLE

Utilizado para seleccionar se as definições de rede devem ser 
adquiridas automaticamente utilizando a função DHCP no lado da 
rede ligado ou devem ser definidas manualmente.
[ENABLE]: Adquirir o endereço IP, máscara de sub-rede, etc., 
automaticamente.
[DISABLE]: Introduzir o endereço IP, máscara de sub-rede, etc., 
manualmente.

IP ADDRESS/SUBNET MASK —

000:000:000:000 a 
255:255:255:255
(Definido como 
192:168:1:1/255:255:255:0 na 
fábrica.)

No modo de ponto de acesso, são definidos os valores fixos abaixo 
apresentados.
Endereço IP: 192.168.1.1
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Quando [DHCP CLIENT] está definido como [DISABLE], os valores 
devem ser introduzidos manualmente.

*: Predefinição de fábrica
1 Não é exibido no modo de cliente WLAN.
2 Os itens assinalados com “**” não são exibidos no modo de ponto de acesso (AP).
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Lista de mensagens MIDI
Os 3 bytes nas mensagens MIDI, o primeiro e segundo bytes são expressos em casas decimais, o terceiro byte no formato hexadecimal.

Canal MIDI MIDI ch. Value
Deck A 1 n=0
Deck B 2 n=1
Deck C 3 n=2
Deck D 4 n=3
Efeito A/C 5 n=4
Efeito B/D 6 n=5
Misturador 7 n=6

1 leitor

Nome do SW
Mensagem MIDI (desta unidade para o computador)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

Selector rotativo (virar) Bn 64 dd Bn 65 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Selector rotativo (premir) 9n 66 dd 9n 67 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão BACK 9n 68 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão TIME/AUTO CUE 9n 62 dd 9n 63 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão PLAY/PAUSE 9n 11 dd 9n 71 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão CUE 9n 12 dd 9n 72 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Controlo AUTO BEAT LOOP (rodar) Bn 19 dd 9n 79 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Controlo AUTO BEAT LOOP (premir) 9n 20 dd 9n 80 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

JOG DRUM botão 9n 21 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

SAMPLE LAUNCH botão 9n 23 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão MASTER TEMPO 9n 26 dd 9n 86 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

TEMPO RANGE botão 9n 27 dd 9n 87 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

SYNC botão 9n 88 dd 9n 92 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Controlo de ajuste TEMPO
Bn 0 MSB Bn 5 MSB 0–16383

0 no lado –, 16383 no lado +Bn 32 LSB Bn 37 LSB

Jog dial (quando a secção exterior é rodada) Bn 1 dd Bn 6 dd

Diferença da contagem da operação anterior
! Aumenta a partir de 64 quando rodado para 

a direita, diminui a partir de 64 quando 
rodado para a esquerda.

 A diferença de contagem acumulada 
quando o jog dial é rodado 1 rotação é de 
1215.

Jog dial (quando a secção superior é rodada) Bn 2 dd Bn 7 dd

Diferença da contagem da operação anterior
! Aumenta a partir de 64 quando rodado para 

a direita, diminui a partir de 64 quando 
rodado para a esquerda.

 A diferença de contagem acumulada 
quando o jog dial é rodado 1 rotação é de 
1215.

Jog dial (quando a secção superior é premida) 9n 54 dd 9n 103 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Nome do indicador
Mensagem MIDI (do computador para esta unidade)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

PLAY/PAUSE 9n 11 dd 9n 71 dd Desligado = 0, aceso = 127

CUE 9n 12 dd 9n 72 dd Desligado = 0, aceso = 127

AUTO BEAT LOOP LED 9n 20 dd 9n 80 dd Desligado = 0, aceso = 127

JOG DRUM 9n 21 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

SAMPLE LAUNCH 9n 23 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

MASTER TEMPO 9n 26 dd 9n 86 dd Desligado = 0, aceso = 127

SYNC 9n 88 dd 9n 92 dd Desligado = 0, aceso = 127

MASTER LED 9n 89 dd 9n 93 dd Desligado = 0, aceso = 127

Iluminação do jog dial 
(iluminação de 4 pontos)

Azul 9n 55 dd 9n 56 dd Desligado = 0, aceso = 127

Vermelho 9n 57 dd 9n 58 dd Desligado = 0, aceso = 127
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2 efeitos

Nome do SW
Mensagem MIDI (desta unidade para o computador)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

Controlo BEAT

Deck A B4 0 dd B4 16 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Deck B B5 0 dd B5 16 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Deck C B4 8 dd B4 24 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Deck D B5 8 dd B5 24 dd

Diferença do valor de contagem de quando foi 
accionado previamente
! Rodar para a direita: 1 – (máx) 30
! Rodar para a esquerda: 127 – (mín) 98

Botão FX SELECT 
(TRANS)

Deck A 94 70 dd 94 98 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck B 95 70 dd 95 98 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck C 94 74 dd 94 102 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck D 95 74 dd 95 102 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão FX SELECT 
(FLANGER)

Deck A 94 71 dd 94 99 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck B 95 71 dd 95 99 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck C 94 75 dd 94 103 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck D 95 75 dd 95 103 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão FX SELECT (ECHO)

Deck A 94 72 dd 94 100 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck B 95 72 dd 95 100 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck C 94 76 dd 94 104 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck D 95 76 dd 95 104 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Botão FX SELECT (ROLL)

Deck A 94 73 dd 94 101 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck B 95 73 dd 95 101 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck C 94 77 dd 94 105 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck D 95 77 dd 95 105 dd DESLIGAR=0, LIGAR=127

LEVEL/DEPTH

Deck A
B4
B4

2
34

MSB
LSB

B4
B4

18
50

MSB
LSB

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B5
B5

2
34

MSB
LSB

B5
B5

18
50

MSB
LSB

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B4
B4

10
42

MSB
LSB

B4
B4

26
58

MSB
LSB

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B5
B5

10
42

MSB
LSB

B5
B5

26
58

MSB
LSB

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Nome do indicador
Mensagem MIDI (do computador para esta unidade)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

FX SELECT (TRANS)

Deck A 94 70 dd 94 98 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck B 95 70 dd 95 98 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck C 94 74 dd 94 102 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck D 95 74 dd 95 102 dd Desligado = 0, aceso = 127

FX SELECT (FLANGER)

Deck A 94 71 dd 94 99 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck B 95 71 dd 95 99 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck C 94 75 dd 94 103 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck D 95 75 dd 95 103 dd Desligado = 0, aceso = 127

FX SELECT (ECHO)

Deck A 94 72 dd 94 100 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck B 95 72 dd 95 100 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck C 94 76 dd 94 104 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck D 95 76 dd 95 104 dd Desligado = 0, aceso = 127
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Nome do indicador
Mensagem MIDI (do computador para esta unidade)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

FX SELECT (ROLL)

Deck A 94 73 dd 94 101 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck B 95 73 dd 95 101 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck C 94 77 dd 94 105 dd Desligado = 0, aceso = 127

Deck D 95 77 dd 95 105 dd Desligado = 0, aceso = 127

3 Misturador

Nome do SW
Mensagem MIDI (desta unidade para o computador)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

Controlo TRIM

Deck A
B6
B6

3
35

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B6
B6

4
36

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B6
B6

5
37

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B6
B6

6
38

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Controlo EQ [HI]

Deck A
B6
B6

7
39

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B6
B6

8
40

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B6
B6

9
41

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B6
B6

10
42

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Controlo EQ [MID]

Deck A
B6
B6

11
43

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B6
B6

12
44

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B6
B6

13
45

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B6
B6

14
46

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Controlo EQ [LOW]

Deck A
B6
B6

15
47

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B6
B6

16
48

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B6
B6

17
49

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B6
B6

18
50

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383
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Nome do SW
Mensagem MIDI (desta unidade para o computador)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

Controlo FILTER

Deck A
B6
B6

27
59

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck B
B6
B6

28
60

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck C
B6
B6

29
61

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Deck D
B6
B6

30
62

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Fader dos canais

Deck A
B6
B6

19
51

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
0 no limite inferior, 16383 no limite superior

Deck B
B6
B6

21
53

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
0 no limite inferior, 16383 no limite superior

Deck C
B6
B6

23
55

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
0 no limite inferior, 16383 no limite superior

Deck D
B6
B6

25
57

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
0 no limite inferior, 16383 no limite superior

HEADPHONES MIXING controlo
B6
B6

1
33

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

HEADPHONES LEVEL controlo
B6
B6

2
34

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

HEADPHONE CUE

Deck A 96 84 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck B 96 85 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck C 96 86 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Deck D 96 87 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

MIC ATT. controlo
B6
B6

20
52

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Controlo MIC EQ
B6
B6

22
54

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

MIC (ON/OFF) botão 96 70 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

MASTER VOL controlo
B6
B6

0
32

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
Quando rodado totalmente para a esquerda: 0 / 
Quando rodado totalmente para a direita: 16383

Crossfader
B6
B6

31
63

MSB
LSB

—
—

—
—

—
—

0–16383
0 no limite inferior, 16383 no limite superior

Curva do crossfader

THRU 96 65 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

96 66 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

96 67 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

MASTER botão 96 68 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

AUTO MIX botão 96 69 dd — — — DESLIGAR=0, LIGAR=127

Nome do indicador
Mensagem MIDI (do computador para esta unidade)

Observações (valores dd)Quando o botão SHIFT está 
desligado

Quando o botão SHIFT está 
ligado

CH LEVER METER

Deck A B6 71 dd — — — 0 a 127 tudo desligado = 0, tudo ligado = 127

Deck B B6 72 dd — — — 0 a 127 tudo desligado = 0, tudo ligado = 127

Deck C B6 73 dd — — — 0 a 127 tudo desligado = 0, tudo ligado = 127

Deck D B6 74 dd — — — 0 a 127 tudo desligado = 0, tudo ligado = 127

HEADPHONE CUE

Deck A 96 84 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

Deck B 96 85 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

Deck C 96 86 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

Deck D 96 87 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127

AUTO MIX botão 96 69 dd — — — Desligado = 0, aceso = 127
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Informações adicionais

Resolução de problemas
! Geralmente confunde-se uma operação incorrecta com um problema ou mau funcionamento. Se achar que existe alguma coisa errada com este 

componente, confira os pontos abaixo. Algumas vezes o problema está relacionado com outro componente. Inspeccione os outros componentes 
e os aparelhos eléctricos que estão a ser utilizados. Se o problema não pôde ser resolvido depois de verificar os itens abaixo, peça à Assistência 
Técnica autorizada ou revendedor da Pioneer mais próximo para fazer o conserto.

! Esta unidade pode não funcionar correctamente devido a electricidade estática ou outras influências externas. Neste caso, o funcionamento nor-
mal é reposto desligando a alimentação, aguardando 1 minuto e, em seguida, ligando novamente a alimentação.

Fonte de alimentação
Problema Verificar Solução
A alimentação não está ligada.
Nenhum dos indicadores acende.

O cabo de alimentação está ligado correctamente? Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA. (página 11)
O interruptor [STANDBY/ON] da fonte de alimenta-
ção está definido como [ON]?

Coloque o interruptor [STANDBY/ON] da fonte de alimentação na posição [ON]. 
(página 16)

O indicador [STANDBY/ON] pisca e a 
alimentação não liga.

— Por vezes o funcionamento normal pode ser reposto desligando o cabo de ali-
mentação, aguardando pelo menos 1 minuta e, em seguida, ligando novamente 
o cabo de alimentação.
Se o sintoma persistir, desligue o cabo de alimentação e solicite trabalho de reparação.

Saída de áudio
Problema Verificar Solução
Sem som ou som reduzido. Os interruptores selectores [DECK1, 

PHONO1/LINE1] e [DECK2, PHONO2/LINE2] estão 
colocados nas posições correctas?

Alterne a fonte de entrada do canal utilizando os interruptores selectores 
[DECK1, PHONO1/LINE1] e [DECK2, PHONO2/LINE2]. (Página 24)

O controlo [TRIM], faders dos canais, crossfader 
e controlo [MASTER LEVEL] estão colocados nas 
posições correctas?

Coloque o controlo [TRIM], faders dos canais, crossfader e controlo 
[MASTER LEVEL] estão colocados nas posições correctas. (Página 24)

O interruptor selector [LINE, PHONO] no painel pos-
terior desta unidade está definido correctamente?

Defina correctamente o interruptor selector [LINE, PHONO] no painel posterior 
desta unidade de acordo com o dispositivo ligado. (página 11)

Som distorcido. O controlo [MASTER LEVEL] está na posição 
correcta?

Ajuste [MASTER LEVEL] de modo a que o indicador cor-de-laranja no indicador 
de nível principal acende-se no nível de pico. (Página 24)

O controlo [TRIM] está na posição correcta? Ajuste [TRIM] de modo a que o indicador cor-de-laranja no indicador de nível dos 
canais acende-se no nível de pico. (Página 24)

O interruptor selector [LINE, PHONO] no painel pos-
terior desta unidade está definido correctamente?

Defina correctamente o interruptor selector [LINE, PHONO] no painel posterior 
desta unidade de acordo com o dispositivo ligado. (página 11)

A entrada do nível do som para o terminal [MIC] 
está ajustado para um nível apropriado?

Ajuste a entrada do nível de áudio para os terminais de acordo com um nível 
adequado para os dispositivos ligados.

Não é produzido som ou o som é 
distorcido ou ruidoso.

A unidade está colocada perto de uma televisão? Desligue a televisão ou instale esta unidade e a televisão afastadas entre si.

O som do microfone não é emitido ou o 
volume é baixo.

Os controlos [MIC ATT.] e [MIC LEVEL] estão 
colocados nas posições correctas?

Coloque os controlos [MIC ATT.] e [MIC LEVEL] nas posições correctas.

O som é distorcido quando um leitor 
analógico está ligado aos terminais 
[PHONO/LINE] desta unidade.
Ou a iluminação do indicador do nível 
dos canais não se altera, mesmo ao 
rodar o controlo [TRIM].

Ligou um leitor analógico com um equalizador fono 
integrado?

Para leitores analógicos com equalizadores fono integrados, utilize com o 
interruptor selector [LINE, PHONO] no painel posterior da unidade colocado em 
[LINE]. (página 11)
Se o leitor analógico com equalizador fono integrado possuir um interruptor 
selector PHONO/LINE, alterne-o para PHONO.

Existe uma interface de áudio para computadores 
ligados entre o leitor analógico e esta unidade?

Se a saída da interface de áudio para computadores estiver no nível de linha, uti-
lize com o interruptor selector [LINE, PHONO] no painel posterior desta unidade 
colocado em [LINE]. (página 11)
Se o leitor analógico possuir um interruptor selector PHONO/LINE, alterne-o para 
PHONO.

Exibição
Problema Verificar Solução
O visor do endereço de reprodução 
não é apresentado no modo de tempo 
restante.

— Quando reproduzir ficheiros gravados no formato VBR, pode ocorrer que o con-
junto não consiga detectar imediatamente a duração da faixa e que seja necessá-
rio algum tempo até que o visor do endereço de reprodução seja exibido.

A categoria não é exibida. As informações da biblioteca do rekordbox (Mac/
Windows) estão armazenadas no dispositivo USB?

Utilize um dispositivo para o qual as informações da biblioteca foram exportadas 
a partir do rekordbox (Mac/Windows).

O dispositivo USB está protegido contra escrita? Cancele a protecção contra escrita do dispositivo USB de modo a ser possível 
gravar dados nesta unidade.

O medidor de colocação em memória 
intermédia não é exibido.

Está a reproduzir uma faixa a partir de um dispo-
sitivo USB?

O medidor de colocação em memória intermédia não é exibido ao reproduzir 
faixas a partir de dispositivos USB.

Foi carregada uma faixa com mais de 10 minutos 
de duração?

O medidor de colocação em memória intermédia não é exibido quando são 
carregadas faixas com mais de 10 minutos de duração.

Foi carregado um ficheiro WAV? —
Não são exibidas quaisquer 
informações.

A função de espera automática está activada? Esta unidade é enviada com a função de espera automática. Se não quiser utilizar a 
função de espera automática, defina [AUTO STANDBY] como [OFF]. (página 29)
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Funções e operações
Problema Verificar Solução
Não é possível efectuar crossfade. O interruptor [CROSS F. CURVE (THRU, , 

)] (selector da curva do crossfader) está na posição 
[THRU]?

Coloque o interruptor [CROSS F. CURVE (THRU, , )] (selector da curva do 
crossfader) numa posição que não [THRU]. (Página 24)

A função cue anterior não funciona. Está definido um cue point? Defina um cue point. (página 18)
Nenhum efeito. O botão [FX SELECT] (TRANS, FLANGER, ECHO ou 

ROLL) está pressionado?
Pressione o botão [FX SELECT] (TRANS, FLANGER, ECHO ou ROLL). (página 22)

O controlo [LEVEL/DEPTH] está na posição central? Rode o controlo [LEVEL/DEPTH] para a direita ou para a esquerda. (página 22)
O controlo [BEAT] está na posição correcta? Coloque o controlo [BEAT] na posição correcta. (página 22)

A função [SYNC] não funciona. O ficheiro de música foi analisado? Analise o ficheiro. (página 27)
[SYNC] é uma função que não fun-
ciona mesmo quando os ficheiros são 
analisados.

A grelha de batida é irregular?
A grelha de batida é obtida correctamente?

Defina correctamente a grelha de batida. (página 27)

As BPMs das faixas nos dois decks são muito 
diferentes?

A função [SYNC] não irá funcionar correctamente se as BPM da faixa no deck 
para o qual o botão [SYNC] foi premido estiver fora da gama de tempo ajustável 
da faixa no deck para o qual o botão [SYNC] não é premido.

Está a fazer scratch? A função [SYNC] é desactivada ao fazer scratch.
Não é possível efectuar a gravação. O dispositivo externo ou o microfone está ligado 

correctamente?
Verifique a ligação do dispositivo externo ou do microfone. (página 11)

O canal que pretende gravar está seleccionado 
correctamente?

Seleccione o canal que pretende gravar correctamente.

A mistura automática não é possível. Existe uma faixa seleccionada numa lista de 
reprodução?

Seleccione uma faixa numa lista de reprodução.

Existem pelo menos duas faixas reproduzíveis na 
lista de reprodução?

Coloque pelo menos duas faixas reproduzíveis na lista de reprodução.

Os interruptores selectores [DECK1, 
PHONO1/LINE1] e [DECK2, PHONO2/LINE2] estão 
colocados nas posições correctas?

Quando os interruptores selectores [DECK1, PHONO1/LINE1] e [DECK2, 
PHONO2/LINE2] estão colocados no lado [PHONO/LINE], a função de mistura 
automática não pode ser utilizada. Coloque ambos os interruptores selectores no 
lado [DECK]. (página 26)

As definições não são armazenadas 
na memória.

A alimentação foi desligada directamente após 
alterar a definição?

Após alterar as definições, aguarde pelo menos 10 segundos antes de desligar a 
alimentação.

Dispositivos USB
Problema Verificar Solução

O dispositivo USB não é reconhecido. O dispositivo USB está conectado correctamente? Conecte bem o dispositivo (conecte-o até o fim).

O dispositivo USB está conectado num hub USB? Não podem ser utilizados hubs USB.

O dispositivo USB é suportado por esta unidade? Esta unidade suporta dispositivos USB do tipo armazenamento de massa USB, 
tais como discos rígidos externos e dispositivos portáteis de memória flash.

O formato de ficheiros é suportado por esta 
unidade?

Verifique o formato de ficheiros do dispositivo USB conectado. Para obter infor-
mações sobre os formatos de ficheiros suportados por esta unidade, consulte 
Dispositivos USB que podem ser reproduzidos n a página 5.

Se estiver a utilizar um dispositivo USB (tal como 
um disco rígido com alimentação por barramento) 
cuja corrente é mais elevada do que a corrente 
nominal desta unidade (500 mA)?

Utilize um dispositivo USB com a corrente nominal desta unidade (tal como um 
disco rígido alimentado por um transformador de CA ou outra fonte de alimen-
tação externa).

— Desligue a alimentação, aguarde 1 minuto e, em seguida, ligue a alimentação.

É necessário algum tempo para ler 
dispositivos USB (unidades de memó-
ria flash e discos rígidos).

Existe um número elevado de pastas e ficheiros 
gravados no dispositivo USB?

Quando existirem muitos ficheiros e pastas, o carregamento poderá demorar 
algum tempo.

Existem outros ficheiros que não ficheiros de 
música armazenados no dispositivo USB?

Quando estão armazenados ficheiros que não ficheiros de música em pastas, é 
necessário algum tempo para serem lidos correctamente. Não armazene fichei-
ros nem pastas que não ficheiros de música no dispositivo USB.

A reprodução não inicia quando 
uma faixa é carregada a partir de um 
dispositivo USB.

Os ficheiros são reproduzíveis? Consulte Formatos de ficheiros de música que podem ser reproduzidos n a página 
5.

A função cue automático está activada? Prima o botão [TIME(AUTO CUE, QUANTIZE)] durante mais de 1 segundo para 
cancelar a função cue automático. (página 20)

Não é produzido som ou o som é fraco 
ao reproduzir uma faixa gravada num 
dispositivo USB.

O controlo [MASTER LEVEL] está na posição 
correcta?

Ajuste o controlo [MASTER LEVEL] de modo a que o indicador cor-de-laranja 
do indicador de nível principal acende-se no nível de pico antes da gravação. 
(Página 24)

O som é distorcido ao reproduzir uma 
faixa gravada num dispositivo USB.

O controlo [TRIM] está na posição correcta? Ajuste o controlo [TRIM] de modo a que o indicador cor-de-laranja do indicador 
de nível dos canais acende-se no nível de pico antes da gravação. (Página 24)

O arquivo não consegue ser 
reproduzido.

O ficheiro está protegido por DRM? Ficheiros com direitos de autor (copyright) protegidos não podem ser 
reproduzidos.

Os ficheiros de música não podem 
ser reproduzidos.

Os ficheiros de áudio estão danificados? Reproduza ficheiros de música que não estejam danificados.

Software de DJ
Problema Verificar Solução

O software de DJ num computador 
não pode ser utilizado.

O software controlador está configurado 
correctamente?

Configure correctamente o software controlador. (Página 8)

O som do software de DJ não é 
emitido correctamente.

As definições de saída do software de DJ e a 
definição [MIXER MODE] desta unidade estão 
definidas correctamente?

Verifique as definições do software de DJ e, em seguida, verifique as definições 
desta unidade no ecrã [UTILITY] e defina correctamente o caminho do sinal. 
(página 27)
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Problema Verificar Solução

O som do software de DJ não é 
emitido.

Os cabos de ligação estão ligados correctamente? Ligue correctamente os cabos de ligação. (página 11)

O cabo USB incluído está ligado correctamente? Ligue directamente o computador e esta unidade utilizando o cabo USB inclu-
ído. Não podem ser utilizados hubs USB. (página 11)

Os terminais ou fichas estão sujos? Remova toda a sujidade dos terminais e fichas antes de ligar.

Os componentes e amplificadores ligados estão 
configurados correctamente?

Configure correctamente o volume e a selecção de entrada externa nos compo-
nentes e amplificadores.

O [MIXER MODE] desta unidade está definido 
correctamente?

Defina o [MIXER MODE] desta unidade de acordo com as definições de saída 
de áudio do software de DJ. (página 27)

O som em reprodução é interrompido 
ao utilizar o software de DJ.

O valor de latência do software controlador é 
adequado?

Configure a latência do software controlador para um valor adequado. (Página 
8)

Configure a latência do software de DJ para um valor adequado.

LAN wireless
Problema Verificar Solução

Não podem ser carregadas faixas 
através da ligação wireless.

A ligação LAN wireless está conectada 
correctamente?
A ligação está estabelecida?

Ligue correctamente o dispositivo móvel ou o computador a esta unidade 
através de LAN wireless. (página 12)

Para obter instruções sobre como estabelecer a ligação, consulte o Manual do 
utilizador para o rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções para o 
rekordbox (Mac/Windows).

Existem quatro dispositivos móveis ou computa-
dores ligados?

Podem ser estabelecidas no máximo ligações com quatro unidades (computa-
dor e/ou dispositivos móveis). Desligue as ligações desnecessárias em [LINK 
DISCONNECT] no ecrã [UTILITY]. (página 25)

A função [LOAD LOCK] está ligada? Defina [LOAD LOCK] no ecrã [UTILITY] como [OFF] ou coloque em pausa a 
faixa actualmente em reprodução antes de carregar. (página 29)

Não é possível estabelecer ligações. A ligação LAN wireless está conectada 
correctamente?

Ligue correctamente o dispositivo móvel ou o computador a esta unidade 
através de LAN wireless. (página 12)

Para obter instruções sobre como estabelecer a ligação, consulte o Manual do 
utilizador para o rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções para o 
rekordbox (Mac/Windows).

Existem quatro dispositivos móveis ou computa-
dores ligados?

Podem ser estabelecidas no máximo ligações com quatro unidades (computa-
dor e/ou dispositivos móveis). Desligue as ligações desnecessárias em [LINK 
DISCONNECT] no ecrã [UTILITY]. (página 25)

Está a utilizar esta unidade para qualquer outra 
acção além do carregamento de faixas?

Quando utiliza esta unidade como um ponto de acesso, ao utilizá-la para outra 
acção além do carregamento de faixas pode prejudicar os desempenhos de DJ.

O carregamento das faixas não 
termina ou é lento.
O indicador do jog dial não pára de 
piscar.

A ligação LAN wireless está conectada 
correctamente?
A ligação está estabelecida?

Ligue correctamente o dispositivo móvel ou o computador a esta unidade 
através de LAN wireless. (página 12)

Para obter instruções sobre como estabelecer a ligação, consulte o Manual do 
utilizador para o rekordbox (iOS/Android) ou as Manual de instruções para o 
rekordbox (Mac/Windows).

Existem 2 faixas a serem carregadas em 
simultâneo?
O dispositivo para o qual está a tentar transferir a 
faixa está afastado?
Existem outros sinais wireless a serem utilizados 
nas proximidades?

Nesses casos, o carregamento de faixas pode ser lento.

A reprodução de loop inicia subita-
mente nas faixas carregadas por LAN 
wireless.

A ligação LAN wireless está conectada 
correctamente?

A ligação LAN wireless pode ter sido interrompida. Verifique o estado da ligação. 
(Função de loop de emergência)

A ligação com o dispositivo móvel 
não é possível, o dispositivo móvel 
não pode ser controlado ou não é 
produzido som.

Existe um dispositivo a produzir ondas electro-
magnéticas na banda de 2,4 GHz (forno micro-
ondas, outro dispositivo LAN wireless, etc.) nas 
proximidades?

Instale esta unidade afastada do dispositivo que produz ondas electro-
magnéticas ou interrompa a utilização do dispositivo que produz ondas 
electromagnéticas.

O dispositivo móvel e esta unidade estão muito 
afastados ou existe um obstáculo entre eles?

Instale na mesma sala com uma distância dentro do campo de visão (sem 
obstáculos) de 40 metros. (Esta distância dentro do campo de visão é uma 
indicação pouco precisa. A distância real na qual são possíveis comunicações 
pode diferir, dependendo do ambiente envolvente.)

Mensagens de erro
Quando esta unidade não funcionar correctamente, é exibido um código de erro no visor. Verifique a tabela abaixo e proceda conforme indicado. Se 
não for exibido um código de erro na tabela abaixo ou se for exibido novamente o mesmo código de erro após efectuar a acção indicada, contacte a 
loja onde adquiriu o produto ou um local de assistência técnica Pioneer.

Código de erro Tipo de erro Descrição do erro Causa e acção

E-8304 DECODE ERROR
Foram carregados ficheiros de música que não podem 
ser reproduzidos normalmente.

Os formatos de música não estão num formato 
autorizado. Substitua-os por ficheiros de música 
num formato autorizado.E-8305 DATA FORMAT ERROR

E-8306 NO FILE
A faixa gravada na biblioteca, lista de reprodução, 
etc., foi eliminada do dispositivo USB e não pode ser 
reproduzida.

Para reproduzir a faixa, carregue-a novamente no 
dispositivo USB.
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Acerca de marcas comerciais e 
marcas comerciais registadas
! A Pioneer e o rekordbox são marcas comerciais ou marcas comer-

ciais registadas da PIONEER CORPORATION.
! Microsoft®, Windows Vista®, Windows® e Internet Explorer® são 

marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft 
Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

! Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes e Finder são marcas 
comerciais registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros 
países.

! Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
! Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos 

E.U.A. e noutros países.
! ASIO é uma marca comercial da Steinberg Media Technologies 

GmbH.
Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas 
comerciais dos seus respectivos proprietários.

Este produto foi licenciado para utilização não lucrativa. Este produto 
não foi licenciado para fins comerciais (para utilização geradora de 
lucro), tais como transmissão (terrestre, por satélite, cabo ou outros 
tipos de difusão), transferência na Internet, Intranet (uma rede 
empresarial) ou outros tipos de redes ou distribuição de informações 
electrónicas (serviço de distribuição de música digital online). Deverá 
adquirir as respectivas licenças para tais utilizações. Para obter mais 
informações, consulte http://www.mp3licensing.com.

Cuidados a ter relativamente aos 
direitos de autor
O rekordbox restringe a reprodução e duplicação de conteúdos de 
música protegidos por direitos de autor.
! Quando existirem dados codificados, etc., para proteger os direitos 

de autor integrados nos conteúdos de música, pode não ser possível 
utilizar o programa normalmente.

! Quando o rekordbox detecta que nos conteúdos de música estão 
integrados dados codificados, etc., para proteger os direitos 
de autor, o processamento (reprodução, leitura, etc.) pode ser 
interrompido.

As gravações que fizer são para fruição pessoal e de acordo com as leis 
de direitos de autor não podem ser utilizadas sem o consentimento do 
detentor dos direitos de autor.
! A música gravada a partir de CDs, etc., poderá estar protegida 

por leis de direitos de autor de países individuais, assim como por 
acordos internacionais. É da inteira responsabilidade da pessoa que 
gravou a música garantir que é utilizada legalmente.

! Ao manusear músicas transferida a partir da Internet, etc., é da 
inteira responsabilidade da pessoa que transferiu a música garantir 
que é utilizada de acordo com o contrato celebrado com o site a 
partir do qual fez as transferências.
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Utilizar o site de suporte online
Antes de colocar dúvidas sobre os procedimentos de funcionamento ou 
questões técnicas sobre o rekordbox, leia atentamente as instruções de 
funcionamento e o manual online do rekordbox e verifique as FAQ (per-
guntas frequentes) fornecidas no site de suporte online do rekordbox.
 <rekordbox site de suporte online>
 http://rekordbox.com
! É necessário o registo do utilizador no site de assistência online do 

rekordbox antes de colocar questões relativas ao rekordbox.
! Deve introduzir uma chave de licença para se registar como utiliza-

dor, pelo que deve tê-la disponível. Para além disso, certifique-se de 
que não se esquece do nome de início de sessão (o seu endereço de 
e-mail) e a palavra-passe especificados no registo como utilizador, 
assim como a chave de licença.

! A PIONEER CORPORATION recolhe os seus dados pessoais para os 
seguintes fins:
1 Fornecer assistência ao cliente relativamente ao produto 

adquirido
2 Fornecer-lhe através de e-mail informações sobre produtos ou 

eventos
3 Para obter reacções recolhidas por inquéritos para planeamento 

de produtos
— As suas informações pessoais são mantidas confidenciais 

conforme estabelecido pela política de privacidade da nossa 
empresa.

— É possível consultar a política de privacidade da Pioneer no site 
de suporte online do rekordbox.

! Quando colocar questões relativas ao rekordbox, certifique-se de 
que fornece o tipo de computador e as suas especificações (CPU, 
memória instalada, outros periféricos ligados, etc.), o sistema ope-
rativo utilizado e a sua versão, assim como informações concretas 
relativas à questão a tratar.
— Para colocar questões sobre como configurar o computador 

com dispositivos periféricos que não produtos da Pioneer e 
correspondente assistência técnica, entre em contacto com o 
fabricante ou revendedor específico.

! Prevê-se o lançamento de actualizações posteriores de modo a 
melhorar o funcionamento e desempenho do rekordbox. Os progra-
mas de actualização estarão disponíveis para transferência a partir 
do site de suporte online do rekordbox. Recomendamos vivamente 
a efectuar essas actualizações e a utilizar sempre a versão mais 
recente do rekordbox.

! Os ecrãs de software utilizados nestas instruções de funcionamento 
referem-se à fase de desenvolvimento e podem diferir dos ecrãs 
actuais.

— As especificações e design deste produto estão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio.

! © 2012 PIONEER CORPORATION.
 Todos os direitos reservados.
 PIONEER CORPORATION
 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
 <DRI1070-C>
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