Controlador de DJ
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O site de suporte da Pioneer DJ mostrado acima oferece FAQs, informações sobre o software e outros tipos
de informações e serviços para permitir utilizar o produto com um maior conforto.

http://serato.com/

Para obter a versão mais recente do software Serato DJ, aceda a Serato.com e transfira o software a partir daí.
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Obrigado por adquirir este produto da Pioneer.
Certifique-se de que lê este manual e o “Manual de instruções
(edição básica)” incluídos com esta unidade. Ambos incluem informações importantes que deve compreender por completo antes de
utilizar este produto.
Neste manual, os nomes dos ecrãs e menus exibidos no produto e
no ecrã do computador, bem como os nomes dos botões e terminais, etc., são indicados entre parêntesis rectos. (por exemplo: botão
[LOAD], controlo [AUTO LOOP])
Note que os ecrãs e especificações do software descritos neste
manual, assim como o aspecto externo e especificações do hardware estão actualmente sob desenvolvimento e podem diferir das
especificações finais.
Note que dependendo da versão do sistema operativo, definições do
browser Web, etc., a operação pode diferir dos procedimentos descritos neste manual.

Este manual é composto principalmente por descrições das funções
desta unidade como hardware. Para obter detalhes sobre a utilização
do software Serato DJ, consulte o manual do software Serato DJ e
para obter instruções sobre a utilização de dispositivos com certificado Serato DJ, consulte o manual de instruções dos respectivos
dispositivos.
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Características

Ambiente operativo

Esta unidade é um controlador de DJ que possui a funcionalidade e fiabilidade do equipamento de DJ da Pioneer que alcançou uma reputação
elevada entre DJs profissionais e bares/discotecas. Suporta e foi concebida especialmente para ser utilizada com “Serato DJ”, o software de DJ
da Serato. Adicionar esta unidade a um sistema de DJ digital composto
por um gira-discos ou leitor de DJ da Pioneer e um misturador compatível com o Serato DJ, ou um controlador de DJ e o Serato DJ permite
associar o que há de melhor nas funções de actuações proporcionadas
pelo Serato DJ de modo a alcançar uma vasta gama de possibilidades
de actuações de uma forma intuitiva e com uma interface dotada de
uma funcionalidade elevada.
Além disso, esta unidade também suporta “Serato Video”, uma aplicação
de software sob a forma de suplemento que adiciona capacidades de
controlo de mistura de vídeo ao Serato DJ, pelo que podem ser criadas
actuações de vídeo com operações simples durante actuações de DJ.

O equipamento e o software abaixo são necessários para utilizar esta
unidade.

“PAINÉIS TÁCTEIS DE ACTUAÇÕES”
Esta unidade está equipada com painéis tácteis de actuações de grandes dimensões que permitem que as quatro funções do Serato DJ (Hot
Cue, Translação, Divisor e Amostrador) sejam utilizadas com acções
dinâmicas (tocar, tocar repetidamente, etc.). Os painéis tácteis são em
borracha, pelo que podem ser utilizados sem causar fadiga, mesmo
durante longas actuações. Quando utilizarem o modo Amostrador, os
utilizadores podem seleccionar uma de quatro curvas de velocidade
para realizações actuações repletas de dinâmica.

Design multifacetado único e qualidade
de construção profissional
Tendo em conta a portabilidade e instalação em cabines de DJ, esta
unidade possui um formato fino, horizontalmente comprido composto
por 2 decks e 2 unidades de efeitos, maximizando o desempenho do
Serato DJ. Além disso, é utilizado material em alumínio no painel superior para obter uma robustez e design com um aspecto sólido e luxuoso.
Adicionalmente, é utilizada borracha nos painéis tácteis e botões,
proporcionando não só uma sensação de qualidade superior, como
também de uma funcionalidade elevada.

“Serato DJ” suportado
Esta unidade suporta o software “Serato DJ”, que oferece um número
elevado de funções necessárias para actuações de DJ. Todos os botões
e controlos nesta unidade estão predefinidos para funcionar com o software, pelo que podem ser realizadas actuações de DJ, bastando ligar
esta unidade a um computador. Além disso, a Pioneer colaborou com a
Serato para desenvolverem em conjunto a função “Slip”.

Controlador de DJ ou misturador de DJ
É necessário um misturador (por exemplo, DJM-900SRT) ou controlador
(por exemplo, DDJ-S1) separado com certificado Serato DJ.

Software Serato DJ
O Serato DJ é uma aplicação de software de DJ criada pela Serato. É
possível efectuar actuações de DJ ligando o computador no qual este
software está instalado a esta unidade.
! O Serato DJ não está incluído com esta unidade. Transfira a versão
mais recente do Serato DJ a partir do site da Serato abaixo.
http://serato.com/
! Para obter informações sobre o software Serato DJ, contacte a
Serato.

Computador no qual o software Serato DJ funciona
É necessária uma porta USB 2.0 para ligar o computador a esta unidade.
É necessário um total de duas portas USB 2.0 no computador: uma para
esta unidade e uma para o misturador de DJ ou controlador de DJ com
certificação Serato DJ.

Ambiente que permita a ligação à Internet
É necessário um ambiente que permita a ligação à Internet para operações como transferir o Serato DJ e o Serato Video.
Nota sobre utilizar uma ligação à Internet
! É necessário um contrato independente e efectuar um pagamento a
um fornecedor de serviços de Internet.

Acerca do software Serato Video
O Serato Video é um suplemento de software para o Serato DJ que
permite actuações de DJ com som e vídeo.
Ambiente mínimo de funcionamento

Sistema operativo

Windows

Mac

Microsoft Windows 7

Mac OS X: 10.8, 10.7 e 10.6

CPU

Processador Intel®, Core™ Duo 2,0 GHz ou superior

Memória necessária

2 GB ou mais de RAM

Espaço livre no disco
rígido

5 GB ou mais

Placa gráfica

NVIDIA GeForce® 8400 ou superior, ou ATI Radeon™
X1650 ou superior

!

!

“MODO SLIP”
Esta unidade está equipada com uma função de “Modo Slip” através da
qual a música continua em segundo plano enquanto loops, hot cues,
etc., estão a ser reproduzidos. Isto permite realizar actuações de DJ que
deixam o desenvolvimento da música original inalterado, mesmo após a
reprodução de loops, hot cues, etc., ter terminado.

Antes de começar

Antes de começar

!

!

Para obter as informações mais recentes sobre o ambiente operativo necessário
para o Serato Video, consulte “Software Info” em “DDJ-SP1” no site de suporte
da Pioneer DJ.
http://pioneerdj.com/support/
Não é garantido um funcionamento em todos os computadores, mesmo se
todas as condições do ambiente de funcionamento mínimo necessário indicadas aqui forem cumpridas.
Dependendo do estado do computador (definições de economia de energia,
etc.), as capacidades de processamento da CPU ou do disco rígido podem ser
insuficientes. Quando utilizar um computador portátil em particular, utilize
sempre o Serato Video com o computador ligado a uma fonte de alimentação
CA e defina para o modo de desempenho elevado.
O suporte do sistema operativo assume que está a utilizar o lançamento da
versão mais recente para essa versão.

“Serato Video” suportado
Esta unidade suporta o Serato Video, uma aplicação de software sob a
forma de suplemento que adiciona capacidades de controlo de mistura
de vídeo ao Serato DJ. A unidade está equipada com um “modo de controlo Serato Video” para controlar os efeitos de vídeo, efeitos de transição, etc., oferecido pelo Serato Video, e o Serato Video pode ser utilizado
intuitivamente utilizando os botões e controlos desta unidade.
Pt
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Ligações e nome das peças
Ligações

Nomes de peças e funções

Quando utilizado em conjunto com um misturador de DJ

As funções típicas dos botões e controlos ao utilizar o Serato DJ são
descritas abaixo.

Cable USB

1

SYNC

Cable USB

Computador

DDJ-SP1

2

3

Cabo de áudio

Cabo de áudio

Leitor analógico

Leitor analógico
Misturador de DJ
DJM-900SRT, etc.

1 Secção de efeitos
2 Secção do deck
3 Secção do browser

Secção de efeitos
Cabo de áudio

Cabo de áudio
Leitor de DJ

Leitor de DJ

 Quando o modo de controlo Serato Video está
desligado
1

2

3

4

5

Quando utilizado em conjunto com um controlador de DJ
1

Cabo USB

1
3

2

SYNC

2
4

ON

Computador
DDJ-SP1

9

2X

2
10
9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

0

Controlador de DJ
DDJ-S1, etc.

0

Cabo USB

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

9

8

7

Existem dois modos DJ-FX para os efeitos do Serato DJ, o “modo FX
único” e o “modo multi-FX”. Os itens podem ser ajustados dependendo
do modo definido.
! Modo multi-FX: Podem ser seleccionados até três efeitos por unidade de efeitos e cada efeito tem um parâmetro ajustável.
! Modo FX único: Pode ser seleccionado um efeito por unidade de
efeitos e existem vários parâmetros ajustáveis.
Modo multi-FX:
Ajusta o parâmetro do primeiro efeito.
Modo FX único:
Ajusta o parâmetro de efeitos 1.

2 Controlo do parâmetro de efeitos 2
Modo multi-FX:
Ajusta o parâmetro do segundo efeito.
Modo FX único:
Ajusta o parâmetro de efeitos 2.

3 Controlo do parâmetro de efeitos 3
Modo multi-FX:
Ajusta o parâmetro do terceiro efeito.
Modo FX único:
Ajusta o parâmetro de efeitos 3.
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1 Controlo do parâmetro de efeitos 1

4

3

PANEL SELECT

a
1/ 2X

1
10

FX
SELECT

4 Controlo FX BEATS
Ajusta o tempo do efeito.

 Quando o modo de controlo Serato Video está
ligado

5 Botões FX ASSIGN 1

1

2

3

4

1

1
3

[SHIFT] + premir:
O botão à esquerda liga e desliga FX1 para o deck 3.
O botão à direita liga e desliga FX2 para o deck 3.

6 Botões FX ASSIGN 2
Premir:
O botão à esquerda liga e desliga FX1 para o deck 2.
O botão à direita liga e desliga FX2 para o deck 2.
[SHIFT] + premir:
O botão à esquerda liga e desliga FX1 para o deck 4.
O botão à direita liga e desliga FX2 para o deck 4.

7 Botão TAP
Premir:
Quando o botão [TAP] é premido três vezes ou mais no modo de
tempo automático, o modo alterna para o modo de tempo manual.
Quando o botão [TAP] é premido durante mais de 1 segundo no
modo de tempo manual, o modo alterna para o modo de tempo
automático.
= Alternar o modo de tempo do efeito (pág. 9)
[SHIFT] + premir:
Alterna o modo DJ-FX. O modo alterna entre o modo multi-FX e o
modo FX único sempre que o botão é premido.

8 Botão do parâmetro de efeitos 3
Modo multi-FX:
Premir:
Liga e desliga o terceiro efeito.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo do terceiro efeito.
Modo FX único:
Premir:
Alterna entre o parâmetro de efeitos 5 ou liga e desliga o parâmetro
de efeitos.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo de efeito.

9 Botão do parâmetro de efeitos 2
Modo multi-FX:
Premir:
Liga e desliga o segundo efeito.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo do segundo efeito.
Modo FX único:
Premir:
Alterna entre o parâmetro de efeitos 4 ou liga e desliga o parâmetro
de efeitos.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo de efeito.

2

2
4

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

PANEL SELECT

8

7

6

5

Ao utilizar o Serato Video, quando o modo de controlo Serato Video está
ligado, alguns dos controlos e botões na secção de efeitos podem ser
utilizados para operar as funções do Serato Video.

Ligações e nome das peças

Premir:
O botão à esquerda liga e desliga FX1 para o deck 1.
O botão à direita liga e desliga FX2 para o deck 1.

1 Controlo do parâmetro de efeitos 1
Ajusta o efeito de vídeo da ranhura de efeitos de vídeo 1.
= Alternar para o modo de controlo do Serato Video (pág. 17)

2 Controlo do parâmetro de efeitos 2
Ajusta o efeito de vídeo da ranhura de efeitos de vídeo 2.

3 Controlo do parâmetro de efeitos 3
Controlo à esquerda: Ajusta a opacidade do efeito da imagem.
Controlo à direita: Ajusta a opacidade do efeito do texto.

4 Controlo FX BEATS
Alterna o tipo de transição do fader.

5 Botão TAP
Premir:
O tipo de transição do fader alterna por ordem sempre que o botão
[TAP] é premido.
[SHIFT] + premir:
Liga e desliga a ligação do crossfader de transição do fader.

6 Botão do parâmetro de efeitos 3
Premir:
Botão à esquerda: Liga e desliga o efeito da imagem.
Botão à direita: Liga e desliga o efeito do texto.
[SHIFT] + premir:
Botão à esquerda: Alterna a animação do efeito da imagem.
Botão à direita: Alterna a animação do efeito do texto.

7 Botão do parâmetro de efeitos 2
Premir:
Liga e desliga o efeito de vídeo da ranhura de efeitos de vídeo 2.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo de efeito da ranhura de efeitos de vídeo 2.

8 Botão do parâmetro de efeitos 1
Premir:
Liga e desliga o efeito de vídeo da ranhura de efeitos de vídeo 1.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo de efeito da ranhura de efeitos de vídeo 1.

a Botão do parâmetro de efeitos 1
Modo multi-FX:
Premir:
Liga e desliga o primeiro efeito.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo do primeiro efeito.
Modo FX único:
Premir:
Liga/desliga o efeito.
[SHIFT] + premir:
Alterna o tipo de efeito.
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7 Botão de modo SLICER

Secção do deck
1 2 3

4

4
PANEL SELECT

AUTO LOOP
SLIP

CENSOR

PARAM.1

REL.

INT.

PARAM.2

5

SYNC
OFF

b
a

HOT CUE

ROLL

HOT LOOP

AUTO LOOP

SLICER
MANUAL LOOP

LOOP ACTIVE

SAVE

SAMPLER
VELOCITY

SLOT

6
7

• BACK
— UTILITY

LOAD
PREPARE

VIEW

AREA

LOAD

LOAD

SHIFT

IN

OUT

RELOOP / EXIT

SLOT

SAMPLER VOL

Premir:
Define o modo do divisor.
! O modo alterna entre o modo do divisor 1 e o modo do divisor 2
sempre que o botão é premido.
! Para cancelar o modo do divisor, prima o botão do modo [ROLL],
modo [SAMPLER] ou modo [HOT CUE].
= Utilizar a função Divisor (pág. 10)
[SHIFT] + premir:
Define o modo de loop manual.
= Utilizar loops manuais (pág. 12)

8 Fader SAMPLER VOLUME
Ajusta o nível de som geral do amostrador.

9 Painel táctil de actuações
9

8

1 Botão SYNC
Premir:
Os tempos (pitches) e grelhas de batida entre faixas em vários decks
podem ser sincronizados automaticamente.
[SHIFT] + premir:
Cancela o modo de sincronização.

2 Botão SLIP
Premir:
Liga e desliga o modo “slip”.
[SHIFT] + premir:
Define Serato DJ para o modo relativo.

3 Botão CENSOR
Premir:
A faixa é reproduzida na direcção inversa enquanto o botão
[CENSOR] está premido e a reprodução normal é retomada quando
o botão é libertado.
[SHIFT] + premir:
Define Serato DJ para o modo interno.

4 Botão PARAM.1/PARAM.2
Premir:
Define um parâmetro para a translação de loop, loop automático,
divisor, loop manual e modos de amostrador.
[SHIFT] + premir:
Define um parâmetro diferente para os modos de loop automático,
divisor e loop manual.
= Utilizar os painéis tácteis de actuações (pág. 10)

5 Controlo AUTO LOOP
Rodar:
Selecciona a batida de loop do loop automático.
Premir:
Liga e desliga a função de loop automático.
[SHIFT] + premir:
Alterna para o modo para utilizar o Serato Video.

6 Botão de modo SAMPLER
Premir:
Define o modo do amostrador.
[SHIFT] + premir:
Define o modo de velocidade do amostrador.
= Utilizar o modo de velocidade do amostrador (pág. 13)

6
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Utilizado para hot cue, hot loop, translação de loop, loop automático,
divisor, loop manual e reprodução do amostrador.

a Botão de modo ROLL
Premir:
Define o modo de translação.
[SHIFT] + premir:
Define o modo de loop automático.
= Utilizar loops automáticos (pág. 12)

b Botão de modo HOT CUE
Premir:
Define o modo hot cue.
= Utilizar hot cues (pág. 10)
[SHIFT] + premir:
Define o modo de hot loop.
= Utilizar hot loops (pág. 12)

Secção do browser
3

4

PANEL SELECT

1 2

1

3

Ligações e nome das peças

1

Painel lateral da unidade principal

2
5
4

• BACK
— UTILITY

LOAD
PREPARE

VIEW

AREA

LOAD

LOAD

DIMMER MODE

3
4

SHIFT

1 Porta USB
1 Botão DECK
Premir:
Selecciona o deck a ser utilizado.
O botão [DECK] acende quando o deck 3 ou o deck 4 está seleccionado. Não acende quando o deck 1 ou o deck 2 está seleccionado.
[SHIFT] + premir:
Selecciona e abre o painel [REC], o painel [DJ-FX] ou o painel [SP-6].

2 Selector rotativo
Rodar:
O cursor na biblioteca ou no painel [CRATES] desloca-se para cima
e para baixo.

Ligue a um computador.
! Não podem ser utilizados hubs USB.

2 Ranhura de segurança Kensington
3 Interruptor DIMMER
ON: Define o brilho do LED para atenuado.
OFF: Define o brilho do LED para claro.
! O consumo de energia pode ser diminuído definindo o brilho do
LED como atenuado.
Desligue o cabo USB ligado a esta unidade antes de alternar o interruptor [DIMMER] da posição [ON] para a posição [OFF]. Os indicadores não ficam mais brilhantes se o interruptor estiver na posição
[OFF] enquanto o cabo USB está ligado.

Premir:
O cursor desloca-se entre o painel [CRATES] e a biblioteca sempre
que o selector rotativo é premido.
O cursor no painel [Files] desloca-se para uma camada inferior.
O cursor no painel [Browse] desloca-se para a próxima categoria.

3 Botão LOAD PREPARE (AREA)
Premir:
Carrega faixas para o painel [Prepare].
[SHIFT] + premir:
Selecciona e abre o painel [Files], o painel [Browse], o painel
[Prepare] ou o painel [History].

4 Botão LOAD
Premir:
Carrega a faixa seleccionada no deck seleccionado actualmente.
! Quando o botão [LOAD] é pressionado duas vezes, as faixas
carregadas no deck seleccionado no lado oposto são carregadas
para o deck cujo botão [LOAD] foi pressionado. Quando isto é
efectuado enquanto uma faixa está em reprodução, a faixa é
reproduzida a partir da mesma posição. (Duplo Instantâneo)

5 Botão BACK
Premir:
O cursor desloca-se entre o painel [CRATES] e a biblioteca sempre
que o botão é premido.
Prima durante mais de 1 segundo:
Alterna para o modo de utilitários.
= Alterar as definições desta unidade (pág. 20)
[SHIFT] + premir:
Alterna para a disposição Serato DJ.
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Funcionamento básico
Iniciar o sistema

Reproduzir faixas

O computador e o controlador de DJ ou misturador de DJ com certificação Serato DJ devem ser ligados previamente.
! Para obter instruções sobre como operar o Serato DJ e o misturador
de DJ ou o controlador de DJ com certificação Serato DJ, consulte o
respectivo manual de instruções.

Opere o leitor de DJ, leitor analógico, controlador de DJ, etc., para reproduzir a faixa.
! Para obter instruções sobre como operar o Serato DJ e o misturador
de DJ ou o controlador de DJ com certificação Serato DJ, consulte o
respectivo manual de instruções.

1 Ligue o misturador de DJ ou o controlador de DJ com
certificação Serato DJ ao computador através de uma
ficha de alimentação.
2 Ligue o computador.
3 Ligue a alimentação do misturador de DJ ou do
controlador de DJ com certificação Serato DJ.
4 Inicie o Serato DJ.
!

!

Quando utilizar o Windows 7
No menu [Iniciar] do Windows, clique no ícone [Serato DJ] em
[Todos os Programas] > [Serato] > [Serato DJ].
Para Mac OS X
No Finder, abra a pasta [Applications] e, em seguida, clique no
ícone [Serato DJ].

5 Ligue esta unidade ao computador utilizando um
cabo USB.
Quando esta unidade e o Serato DJ estão ligados correctamente, o
botão do modo de painel táctil desta unidade (por defeito o botão do
modo [HOT CUE]) acende-se.
! Esta unidade funciona com o controlador padrão do sistema operativo. Não é necessário instalar um software controlador separado
para esta unidade.

Utilizar os painéis tácteis de
actuações
Os painéis tácteis de actuações controlam as funções de hot cue,
hot loop, translação de loop, loop automático, divisor, loop manual e
amostrador.
Estas funções são activadas utilizando os respectivos botões do modo
do painel táctil (botão do modo [HOT CUE], botão do modo [ROLL],
botão do modo [SLICER] e botão do modo [SAMPLER]).
Este exemplo descreve a utilização do modo hot cue.
! Para obter outras formas de utilização dos modos do painel táctil,
consulte Utilizar os painéis tácteis de actuações na página 10.

1 Prima o botão do modo [HOT CUE].
O botão do modo [HOT CUE] acende-se e o modo alterna para o modo
hot cue.

2 No modo de reprodução ou pausa, prima um painel
táctil de actuações para definir o ponto hot cue.
Quando um ponto de hot cue está definido, esse painel táctil de actuações acende-se.

3 Prima o painel táctil de actuações no qual o ponto hot
cue foi definido.
A reprodução inicia a partir do ponto hot cue.

Importar faixas
Opere o software Serato DJ para adicionar faixas à biblioteca.
! Para obter instruções sobre como operar o Serato DJ e o misturador
de DJ ou o controlador de DJ com certificação Serato DJ, consulte o
respectivo manual de instruções.

Carregar faixas
1 Prima o selector rotativo ou o botão [BACK] desta
unidade para mover o cursor para o painel de caixas no
ecrã do computador.

Utilizar efeitos
O Serato DJ inclui duas unidades de efeitos, FX1 e FX2. Estes efeitos
podem ser aplicados no som geral ou no som do deck seleccionado.
No presente documento descrevemos o procedimento para operar esta
unidade para atribuir a unidade de efeitos 1 (FX1) quando o modo DJ-FX
do Serato DJ está definido para o modo multi-FX.
Para obter mais informações, consulte Utilização avançada na página 10.

Exibição do ecrã da unidade de efeitos Serato DJ
1

1

1

2

3

2 Rode o selector rotativo para seleccionar a caixa, etc.
3 Prima o selector rotativo e mova o cursor para a
biblioteca no ecrã do computador.
4 Rode o selector rotativo e seleccione a faixa.
5 Prima o botão [LOAD] para carregar a faixa
seleccionada no deck.
Para carregar a faixa no deck 3 ou no deck 4, primeiro prima o botão
[DECK] de modo a que se acenda. O deck no qual as faixas são carregadas está associado à selecção do deck.

8
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5

4

5

4

1 Exibe o tipo de efeito seleccionado actualmente.
2 Exibe o tempo do efeito.
3 O número do deck ao qual essa unidade de efeitos está atribuída
está destacado.
4 Exibe o estado dos parâmetros dos efeitos.
5 Exibe se o efeito está ligado ou desligado.

1 Prima o botão [FX ASSIGN] no lado esquerdo para
seleccionar o deck ao qual o efeito se destina a ser
atribuído.

5 Rode o controlo [FX BEATS] para ajustar o tempo do
efeito.
1

1
3

1

ON

1

1

2

2

3

4

2

ON

SLIP

3

SYNC

2

2
4

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

2
4

Prima o botão [FX ASSIGN] 1 para atribuir o efeito ao deck 1, o botão
[FX ASSIGN] 2 para atribuir o efeito ao deck 2.
! Prima o botão [FX ASSIGN] 1 enquanto mantém premido o
botão [SHIFT] para atribuir o efeito ao deck 3, prima o botão
[FX ASSIGN] 2 enquanto mantém premido o botão [SHIFT] para
atribuir o efeito ao deck 4.
! Para aplicar os efeitos ao som geral (principal), clique em [M] no
computador.

2 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 enquanto
mantém premido o botão [SHIFT] para seleccionar o
primeiro tipo de efeito.
Para seleccionar o segundo tipo de efeito, prima o botão do parâmetro
de efeitos 2 enquanto mantém premido o botão [SHIFT].
Para seleccionar o terceiro tipo de efeito, prima o botão do parâmetro de
efeitos 3 enquanto mantém premido o botão [SHIFT].

1

1

Alternar o modo de tempo do efeito
Através dos efeitos do Serato DJ, existem duas formas de definir o
tempo do efeito: através do “modo de tempo automático” e do “modo de
tempo manual”.
! Por defeito, o modo de tempo automático está definido.

Funcionamento básico

1

Modo de tempo automático
O valor de BPM da faixa é utilizado como a base para o tempo do efeito.

Modo de tempo manual
O valor de BPM utilizado como a base do efeito é calculado através do
intervalo no qual o botão [TAP] é tocado.

Alternar para o modo de tempo manual

3

2

2
4

ON

FX
SELECT

ON

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

O tipo de efeito seleccionado actualmente é exibido no ecrã Serato DJ.

3 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 para activar
o primeiro efeito.
Prima o botão do parâmetro de efeitos 2 para activar o segundo efeito.
Prima o botão do parâmetro de efeitos 3 para activar o terceiro efeito.

No modo de tempo automático, prima o botão [TAP] três
vezes.
!

Quando o botão [TAP] é premido durante mais de 1 segundo no
modo de tempo manual, o modo alterna para o modo de tempo
automático.

Encerrar o sistema
1 Encerre o Serato DJ.

1

1
3

2

2

2 Desligue o cabo USB do computador.

4

ON

FX
SELECT

ON

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

Quando o software é encerrado, é exibida uma mensagem no ecrã do
computador a confirmar que pretende encerrá-lo. Clique em [Yes] para
encerrar.

4

O botão [ON] do efeito correspondente está destacado no ecrã Serato DJ.

4 Opere o controlo do parâmetro de efeitos 1 para
ajustar o parâmetro do primeiro efeito.
Opere o controlo do parâmetro de efeitos 2 para ajustar o parâmetro do
segundo efeito.
Opere o controlo do parâmetro de efeitos 3 para ajustar o parâmetro do
terceiro efeito.

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT
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Utilização avançada
As descrições a partir deste ponto referem-se a funções não descritas no manual do software Serato DJ que são especificamente para
quando esta unidade e o Serato DJ são utilizados em conjunto.

Utilizar loops automáticos
Existem duas formas de efectuar a operação de loop automático:
utilizando os painéis tácteis de actuações e utilizando o controlo
[AUTO LOOP].
! Os loops automáticos também podem ser operados utilizando os
painéis tácteis de actuações.
Para obter mais informações, consulte Utilizar loops automáticos na
página 12.

1 Durante a reprodução, rode o controlo [AUTO LOOP].
Define a duração do loop através do número especificado de batidas.

2 Prima o controlo [AUTO LOOP].
É criado automaticamente um loop com o número definido de batidas
de acordo com as BPM da faixa actualmente em reprodução e a reprodução de loop inicia.
! Mesmo durante o loop automático, a duração do loop pode ser
ajustada rodando o controlo [AUTO LOOP].

Cancelar o loop automático
Durante o loop automático, prima o controlo
[AUTO LOOP].
Quando o ponto de saída de loop for atingido, a reprodução não
regressa ao ponto de entrada de loop, continuando normalmente.

Utilizar os painéis tácteis de
actuações

Utilizar a função Translação de loop
Quando um painel táctil de actuações é premido, é definido um loop
com o número de batidas atribuídas a esse painel táctil e a reprodução
de loop continua enquanto o painel táctil estiver a ser premido.
Durante a reprodução de translação de loop, a reprodução normal com
o ritmo original continua em segundo plano. Quando a reprodução de
translação de loop é cancelada, a reprodução é retomada a partir da
posição alcançada em segundo plano quando a reprodução de translação de loop do ponto foi cancelada.

1 Prima o botão do modo [ROLL].
O botão do modo [ROLL] acende-se e o modo alterna para o modo de
translação.

2 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d].
As batidas de translação de loop atribuídas aos painéis tácteis de actuações alternam sempre que um dos botões é premido.
Podem ser efectuadas as seguintes quatro definições:
1 4 batidas a partir de 1/32
2 8 batidas a partir de 1/16
3 16 batidas a partir de 1/8
4 32 batidas a partir de 1/4
Por exemplo, com a definição “8 batidas de 1/16”, as definições dos
painéis tácteis são apresentadas abaixo.
1/16
batida

1/8
batida

1/4
batida

1/2
batida

1
batida

2
batidas

4
batidas

8
batidas

O intervalo de batidas definido para a translação de loop é exibido no
ecrã do computador.

Utilizar hot cues
Através desta função, a reprodução pode ser iniciada instantaneamente
a partir da posição na qual o hot cue está definido.
! Podem ser definidos e guardados até oito pontos hot cue por faixa.

1 Prima o botão do modo [HOT CUE].
O botão do modo [HOT CUE] acende-se e o modo alterna para o modo
hot cue.

2 No modo de reprodução ou pausa, prima um painel
táctil de actuações para definir o ponto hot cue.
Os pontos hot cue são atribuídos aos respectivos painéis tácteis de
actuações conforme apresentado abaixo.

Hot cue 1

Hot cue 5

Hot cue 2

Hot cue 6

Hot cue 3

Hot cue 7

Hot cue 4

Hot cue 8

3 Prima o painel táctil de actuações no qual o ponto hot
cue foi definido.
A reprodução inicia a partir do ponto hot cue.
! Os pontos hot cue definidos podem ser apagados premindo um
painel táctil de actuações enquanto prime o botão [SHIFT].
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3 Prima e mantenha premido um dos painéis tácteis de
actuações.
É reproduzido uma translação de loop com o número de batidas atribuídas ao painel táctil que foi premido. A reprodução continua em segundo
plano durante a reprodução de translação de loop.
! O número de batidas na translação de loop actualmente em
reprodução pode ser alterado rodando o controlo [AUTO LOOP]
durante a reprodução de translação de loop.

4 Liberte o painel táctil de actuações.
A reprodução de translação de loop é cancelada e a reprodução é retomada a partir da posição alcançada em segundo plano.

Utilizar a função Divisor
O intervalo especificado é dividido em oito secções iguais e estas oito
secções divididas são atribuídas aos respectivos painéis tácteis de actuações. Enquanto um dos oitos painéis tácteis de actuações está premido,
o som da secção atribuída a esse painel táctil é reproduzido num loop.
Enquanto o som da secção atribuída ao painel táctil está a ser reproduzido
num loop, a reprodução no ritmo original continua em segundo plano.
Quando o painel táctil é libertado e a reprodução de loop pára, a reprodução
é retomada a partir da posição alcançada em segundo plano nesse ponto.
! A função do divisor não pode ser utilizada com faixas para as quais
não existe uma grelha de batida definida. Para obter mais informações sobre como definir grelhas de batida, consulte o manual do
software Serato DJ.

1 Prima o botão do modo [SLICER].
O botão do modo [SLICER] acende-se e o modo alterna para o modo do
divisor 1.

2 Prima o botão do modo [SLICER] para seleccionar o
modo do divisor.
O modo alterna entre o modo do divisor 1 e o modo do divisor 2 sempre
que o botão é premido.
= Acerca do modo do divisor 1 e do modo do divisor 2 (pág. 11)

 Acerca do modo do divisor 1 e do modo do
divisor 2
Modo do divisor 1
Quando a posição de reprodução avança para o fim da gama que foi
dividida em oito secções iguais, a gama apresentada no visor alterna
para as próximas oito secções divididas e estas secções divididas são
atribuídas aos respectivos painéis tácteis, substituindo as secções
atribuídas previamente.

Defina o domínio para a função do divisor. O valor definido para o domínio alterna sempre que um dos botões é premido enquanto prime o
botão [SHIFT].
O domínio pode ser definido de acordo com uma de seis definições: 2
batidas, 4 batidas, 8 batidas, 16 batidas, 32 batidas ou 64 batidas.
As oito secções iguais nas quais a gama especificada na definição do
domínio que foram divididas são atribuídas aos respectivos painéis
tácteis de actuações conforme apresentado abaixo.

Domínio

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2…

Modo do divisor 2
Quando a posição de reprodução avança para o final do intervalo que
foi dividido em oito partes iguais, a posição de reprodução regressa ao
início do intervalo que foi dividido em oito partes iguais.

Utilização avançada

3 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d] enquanto prime o botão [SHIFT].

1 2 3 4 5 6 7 8
1

2

Secção 1

Secção 5

3
4
5
6
Secções divididas 1 a 8

Secção 2

Secção 6

Secção 3

Secção 7

7

8

Utilizar a função do amostrador
Secção 4

Secção 8

As faixas carregadas nas ranhuras do amostrador do amostrador (SP-6)
podem ser reproduzidas através dos painéis tácteis de actuações.

1 Prima o botão [DECK] esquerdo ou direito enquanto
prime o botão [SHIFT] para abrir o painel [SP-6] no ecrã
do computador.
2 Prima o botão do modo [SAMPLER].

4 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d].
Defina a quantização para a função do divisor. O valor definido para a
quantização alterna sempre que um dos botões é premido.
A quantização pode ser definida de quatro formas: 1/8, 1/4, 1/2 e 1.
A duração do loop que é reproduzido enquanto o painel táctil está a ser
pressionado pode ser alterada através da definição “QUANTIZAÇÃO”.
Por exemplo, quando “QUANTIZAÇÃO” está definido como “1”, toda
a secção atribuída ao painel táctil é reproduzida num loop e quando
“QUANTIZAÇÃO” está definido como “1/2”, apenas a primeira metade da
secção atribuída ao painel táctil é reproduzida num loop.

5 Prima e mantenha premido um dos painéis tácteis de
actuações.
Quando o painel táctil é premido e mantido premido, o som é reproduzido num loop.
! A duração da reprodução de loop difere dependendo da definição de quantização.
Quando o painel táctil é libertado, a faixa regressa à posição que se
encontra em reprodução em segundo plano.

O botão do modo [SAMPLER] acende-se e o modo alterna para o modo
do amostrador.

3 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d].
Alternar o banco do amostrador (SP-6). O amostrador possui quatro
bancos, A, B, C e D, e cada banco possui seis ranhuras.

4 Seleccione a faixa a partir da biblioteca no ecrã do
computador e, em seguida, prima um painel táctil de
actuações enquanto prime o botão [SHIFT].
A faixa seleccionada é carregada na ranhura de amostras.
Com o software Serato DJ, quando uma faixa é carregada na ranhura do
amostrador, essa definição é mantida.

5 Prima um painel táctil de actuações.
O som da ranhura atribuída ao painel táctil que foi premido é
reproduzido.

!

Ranhura 1

Ranhura 2

Ranhura 5

Ranhura 6

Ranhura 3

Ranhura 4

Quando é premido um painel táctil de actuações enquanto prime
o botão [SHIFT], o som da ranhura que está actualmente em
reprodução pára.
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2 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d].

Utilizar hot loops
Com esta função, é possível guardar e evocar loops.
! Só é guardado o ponto de entrada de loop. Podem ser definidos e
guardados até oito hot loops por faixa.

1 Prima o botão de modo [HOT CUE] enquanto prime o
botão [SHIFT].
O botão do modo [HOT CUE] pisca e a unidade altera para o modo de
hot loop.

2 Durante a reprodução, prima um painel táctil de
actuações.
O ponto de entrada de loop é definido na ranhura de hot cue e a reprodução de loop inicia.
! A duração do loop neste momento é o número de batidas definidas para loop automático.
Os pontos de entrada de loop são atribuídos aos tácteis de actuações
conforme apresentado abaixo.
Loop 1

Loop 2

Loop 3

Loop 4

As batidas de loop automático atribuídas ao painel táctil de actuações
alternam sempre que um dos botões é premido.
Podem ser efectuadas as seguintes quatro definições:
1 4 batidas a partir de 1/32
2 8 batidas a partir de 1/16
3 16 batidas a partir de 1/8
4 32 batidas a partir de 1/4
Por exemplo, quando definida como “16 batidas de 1/8”, a definição do
painel táctil é apresentada abaixo.
1/8
batida

1/4
batida

1/2
batida

1
batida

2
batidas

4
batidas

8
batidas

16
batidas

O intervalo de batidas definido para o loop automático é exibido no ecrã
do computador.

3 Prima um painel táctil de actuações.
Loop 5

!

Loop 6

Loop 7

Loop 8

Com a função de hot loop, o ponto de hot cue é utilizado como o
ponto de entrada de loop.
Se for premido um painel táctil de actuações no qual já está definido
um ponto de hot cue, a reprodução de loop inicia a partir desse
ponto de hot cue.

3 Durante a reprodução de loop, prima o botão
[PARAM.1/PARAM.2c].
A duração do loop é reduzida para metade.
O mesmo efeito pode ser obtido rodando o controlo [AUTO LOOP] para
a esquerda.

4 Durante a reprodução de loop, prima o botão
[PARAM.1/PARAM.2d].
A duração do loop é duplicada.
O mesmo efeito pode ser obtido rodando o controlo [AUTO LOOP] para
a direita.

5 Durante a reprodução de loop, prima o botão
[PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/PARAM.2d]
enquanto prime o botão [SHIFT].
O loop desloca-se, permanecendo com a mesma duração (deslocação
de loop).

6 Enquanto prime o botão [SHIFT], prima o mesmo
painel táctil de actuações.
A faixa regressa ao ponto de entrada de loop definido e a reprodução do
loop continua.

7 Prima novamente o mesmo painel táctil de actuações.

É reproduzido um loop com o número de batidas atribuídas ao painel
táctil que foi premido.

4 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d] enquanto prime o botão [SHIFT].
O loop desloca-se, permanecendo com a mesma duração (deslocação
de loop).

5 Prima novamente o mesmo painel táctil de actuações.
A reprodução de loop é cancelada.

Utilizar loops manuais
Com esta função, é possível reproduzir qualquer secção da faixa em
loop.

1 Prima o botão de modo [SLICER] enquanto prime o
botão [SHIFT].
O botão do modo [SLICER] pisca e a unidade altera para o modo de loop
manual.
No modo de loop manual, os respectivos painéis tácteis de actuações
funcionam conforme descrito abaixo.
Painel táctil 1

Não utilizado

Painel táctil 2

Loop activo (sem deslocação para o ponto de entrada de loop)

Painel táctil 3

Guarda o loop na ranhura de loop livre (apenas para loops
automáticos)

Painel táctil 4

Move o cursor entre as ranhuras de loop (no sentido ascendente)

Painel táctil 5

Define o ponto de entrada do loop

Painel táctil 6

Define o ponto de saída do loop

Painel táctil 7

Retoma/cancela a reprodução de loop

Painel táctil 8

Move o cursor entre as ranhuras de loop (no sentido
descendente)

A reprodução de loop é cancelada.

Utilizar loops automáticos

HOT CUE

ROLL

HOT LOOP

AUTO LOOP

LOOP ACTIVE

Quando um painel táctil de actuações é premido, é definido um loop
com o número de batidas atribuídas a esse painel táctil e a reprodução
de loop continua mesmo retira o dedo do painel táctil.

1
IN

1 Prima o botão de modo [ROLL] enquanto prime o
botão [SHIFT].
O botão do modo [ROLL] pisca e a unidade altera para o modo de loop
automático.
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2
OUT

5

SLICER
MANUAL LOOP

VELOCITY

SLOT

SAVE

3
RELOOP / EXIT

6

SAMPLER

7

4
SLOT

8

2 Prima o painel táctil 4 ou 8 para seleccionar a ranhura
de loop na qual pretende guardar o loop.
Quando o loop é definido, é automaticamente guardada na ranhura de
loop aqui seleccionada.
Se for definido um novo loop quando uma ranhura de loop na qual está
guardado um loop está seleccionada, o loop guardado é substituído pelo
novo loop.

3 Prima o painel táctil 5 durante a reprodução ou em
pausa.
4 Prima o painel táctil 6.
O ponto de saída de loop é definido e a reprodução do loop inicia.
Para cancelar a reprodução de loop, prima o painel táctil 2 ou 7.

5 Durante a reprodução de loop, prima o botão
[PARAM.1/PARAM.2c].
A duração do loop é reduzida para metade.

6 Durante a reprodução de loop, prima o botão
[PARAM.1/PARAM.2d].

Quando o modo de velocidade do amostrador está ligado, o nível do
volume da amostra muda de acordo com a intensidade com que toca
nos painéis tácteis de actuações. O nível do volume aumenta quando
toca intensamente nos painéis tácteis de actuações, diminui quando
toca ligeiramente nos mesmos.
Quando o modo de velocidade do amostrador está desligado, o som
é accionado ao nível do volume definido com o software Serato DJ,
independentemente da intensidade com que toca nos painéis tácteis de
actuações.

Ligar o modo de velocidade do
amostrador
Quando o botão de modo [SAMPLER] é premido enquanto prime o botão
[SHIFT], o botão de modo [SAMPLER] pisca e o modo de velocidade do
amostrador é activado.

Utilização avançada

Ponto de Entrada de Loop está definido.

Utilizar o modo de velocidade do
amostrador

A duração do loop é duplicada.

7 Prima o botão [PARAM.1/PARAM.2c] ou [PARAM.1/
PARAM.2d] enquanto prime o botão [SHIFT].
O loop desloca-se, permanecendo com a mesma duração (deslocação
de loop).

Desligar o modo de velocidade do
amostrador

O loop é evocado a partir da ranhura de loop seleccionada e a reprodução de loop é retomada.
Para ligar a função de loop sem deslocação para o ponto de entrada de
loop, prima o painel táctil 2.

Quando o botão de modo [SAMPLER] é premido, o botão de modo
[SAMPLER] pára de piscar, permanecendo aceso, e o modo alterna para
o modo do amostrador normal (o modo de velocidade do amostrador é
desactivado).
! No modo de utilitários, é possível definir a curva de velocidade e a
função após toque.
Quando a definição após toque está activada, o nível do volume do
amostrador muda enquanto o painel táctil de actuações está a ser
premido de acordo com a força com que o painel táctil é premido.
Além disso, no modo de utilitários, o método para aceder ao modo
de velocidade do amostrador pode ser alterado.
Para obter mais informações, consulte Alterar as definições desta
unidade na página 20.

 Ajustar de forma precisa o ponto de entrada de
loop (ajuste da entrada de loop)

Utilizar efeitos

 Evocar loops guardados
1 Prima o painel táctil 4 ou 8 para seleccionar a ranhura
de loop.
2 Prima o painel táctil 7.

1 Durante a reprodução de loop, prima o painel táctil 5.
O painel táctil 5 pisca e a unidade alterna para o modo de ajuste do
ponto de entrada de loop.

2 Rode o controlo [AUTO LOOP].
Ajuste de forma precisa o ponto de entrada de loop.

3 Prima novamente o painel táctil 5.

O Serato DJ inclui duas unidades de efeitos: FX1 e FX2. Os seus efeitos
podem ser aplicados no som geral ou no som do deck seleccionado. A
seguir é explicado como operar esta unidade para atribuir a unidade de
efeitos 1 (FX1).

Exibição do ecrã da unidade de efeitos Serato DJ
Modo multi-FX: Podem ser seleccionados até três efeitos por unidade de
efeitos e cada efeito tem um parâmetro ajustável.

1

O modo de ajuste do ponto de entrada de loop é cancelado e a unidade
regressa à reprodução normal de loop.

 Ajustar de forma precisa o ponto de saída de
loop (ajuste da saída de loop)
1 Durante a reprodução de loop, prima o painel táctil 6.
O painel táctil 6 pisca e a unidade alterna para o modo de ajuste do
ponto de saída de loop.

5

1

4

5

1

4

5

2

3

4

Modo FX único: Pode ser seleccionado um efeito por unidade de efeitos
e existem vários parâmetros ajustáveis.

1

2

3

2 Rode o controlo [AUTO LOOP].
Ajuste de forma precisa o ponto de saída de loop.

3 Prima novamente o painel táctil 6.
O modo de ajuste do ponto de saída de loop é cancelado e a unidade
regressa à reprodução normal de loop.

5

4

4

4

4

4

1 Exibe o tipo de efeito seleccionado actualmente.
2 Exibe o tempo do efeito.
3 O número do deck ao qual essa unidade de efeitos está atribuída
está destacado.
4 Exibe o estado dos parâmetros dos efeitos.
5 Exibe se o efeito está ligado ou desligado.
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Funcionamento no modo multi-FX
1 Prima o botão [TAP] enquanto prime o botão [SHIFT]
para alternar do modo DJ-FX do Serato DJ para o modo
multi-FX.
O modo alterna entre o modo multi-FX e o modo FX único sempre que os
botões são accionados.

ON

2 Prima o botão [FX ASSIGN] no lado esquerdo para
seleccionar o deck ao qual o efeito se destina a ser
atribuído.

1

1

ON

1

1

2

2

3

4

SYNC

2

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

6 Rode o controlo [FX BEATS] para ajustar o tempo do
efeito.

SLIP

3

ON

FX
SELECT

2
4

1

1
3

Prima o botão [FX ASSIGN] 1 para atribuir o efeito ao deck 1, o botão
[FX ASSIGN] 2 para atribuir o efeito ao deck 2.
! Prima o botão [FX ASSIGN] 1 enquanto mantém premido o
botão [SHIFT] para atribuir o efeito ao deck 3, prima o botão
[FX ASSIGN] 2 enquanto mantém premido o botão [SHIFT] para
atribuir o efeito ao deck 4.
! Para aplicar os efeitos ao som geral (principal), clique em [M] no
computador.

3 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 enquanto
mantém premido o botão [SHIFT] para seleccionar o
primeiro tipo de efeito.
Para seleccionar o segundo tipo de efeito, prima o botão do parâmetro
de efeitos 2 enquanto mantém premido o botão [SHIFT].
Para seleccionar o terceiro tipo de efeito, prima o botão do parâmetro de
efeitos 3 enquanto mantém premido o botão [SHIFT].

1

1
3

2

2
4

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

2

2
4

ON

!

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

ON

TAP

FX
SELECT

FX
MODE

3

4

Também é possível definir o valor de BPM a ser utilizado como a
base para o tempo do efeito a partir do intervalo no qual toca no
botão [TAP].
Para obter mais informações, consulte Alternar o modo de tempo
do efeito na página 9.

Funcionamento no modo FX único
1 Prima o botão [TAP] enquanto prime o botão [SHIFT]
para alternar do modo DJ-FX do Serato DJ para o modo
FX único.
O modo alterna entre o modo multi-FX e o modo FX único sempre que os
botões são accionados.

2 Prima o botão [FX ASSIGN] no lado esquerdo para
seleccionar o deck ao qual o efeito se destina a ser
atribuído.

O tipo de efeito seleccionado actualmente é exibido no ecrã Serato DJ.

4 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 para activar
o primeiro efeito.
Prima o botão do parâmetro de efeitos 2 para activar o segundo efeito.
Prima o botão do parâmetro de efeitos 3 para activar o terceiro efeito.

1

1

1

1

2

2

3

4

SLIP

3

2

ON

SYNC

2
4

1

1
3

2

2
4

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

O botão [ON] do efeito correspondente está destacado no ecrã Serato DJ.

5 Opere o controlo do parâmetro de efeitos 1 para
ajustar o parâmetro do primeiro efeito.
Opere o controlo do parâmetro de efeitos 2 para ajustar o parâmetro do
segundo efeito.
Opere o controlo do parâmetro de efeitos 3 para ajustar o parâmetro do
terceiro efeito.
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Prima o botão [FX ASSIGN] 1 para atribuir o efeito ao deck 1, o botão
[FX ASSIGN] 2 para atribuir o efeito ao deck 2.
! Prima o botão [FX ASSIGN] 1 enquanto mantém premido o botão
[SHIFT] para atribuir o efeito ao deck 3, prima o botão [FX ASSIGN] 2
enquanto mantém premido o botão [SHIFT] para atribuir o efeito ao
deck 4.

3 Prima um dos botões do parâmetro de efeitos
enquanto prime o botão [SHIFT] para seleccionar o tipo
de efeito.
O tipo de efeito seleccionado é exibido no ecrã Serato DJ.

4 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 para activar
o efeito.
1

1
3

2

2

Utilizar o Serato Video
Para obter instruções detalhadas sobre como operar o Serato Video,
uma descrição das suas funções e informações sobre codecs que
podem ser utilizados, consulte o manual de instruções do Serato
Video.

4

ON

FX
SELECT

ON

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

5 Opere o botão do parâmetro de efeitos 2 ou o botão
do parâmetro de efeitos 3 para alterar o parâmetro do
efeito.
1

1

!
!

FX
SELECT

ON

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

1 Aceda ao site de suporte da Pioneer DJ e clique em
[Software Info] em [DDJ-SP1].
2 Clique na hiperligação para a página de transferência
do Serato Video.

4

Seguindo as instruções no ecrã, introduza o seu endereço de e-mail,
a palavra-passe e o código do vale indicado no vale do Serato Video
incluído com esta unidade.

4

ON

Aceda ao site de suporte da Pioneer DJ abaixo.
http://pioneerdj.com/support/
As instruções sobre como adquirir o Serato Video são fornecidas na
página de suporte desta unidade.

2

3

2

Adquirir o Serato Video

Em alguns tipos de efeitos, só é possível ligar e desligar o parâmetro.
Dependendo do efeito seleccionado, o botão pode não acender
sempre que é operado.

6 Opere o(s) controlo(s) do parâmetro de efeitos para
ajustar o(s) parâmetro(s) do efeito.

Utilização avançada

O efeito alterna entre ligado e desligado sempre que o botão é premido.
! O botão [ON] do efeito está destacado no ecrã Serato DJ.

Instalar o Serato Video
!

Para instalar o Serato Video no computador, o Serato DJ já deve
estar instalado.

 Procedimento de instalação (Windows)
1 Descomprima o ficheiro transferido e, em seguida,
clique duas vezes no ficheiro descomprimido para
executar o programa de instalação.
ON

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

FX
SELECT

7 Rode o controlo [FX BEATS] para ajustar o tempo do
efeito.
1

1
3

2

2
4

ON

!

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

4

Também é possível definir o valor de BPM a ser utilizado como a
base para o tempo do efeito a partir do intervalo no qual toca no
botão [TAP].
Para obter mais informações, consulte Alternar o modo de tempo
do efeito na página 9.
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2 Leia atentamente os termos do contrato de concessão
de licença e, se concordar, seleccione [I accept the terms in
the license agreement], e, em seguida, clique em [Next].

!

Se não concordar com o conteúdo do contrato de utilização,
clique em [Cancel] para cancelar a instalação.

3 Seleccione o tipo de instalação do Serato Video e, em
seguida, clique em [Next].

5 Clique em [Finish] para sair do programa de instalação
do Serato Video.

 Procedimento de instalação (Mac OS X)
1 Clique duas vezes no ficheiro transferido.
O ícone Serato Video.pkg é exibido. Clique duas vezes no mesmo para
executar o programa de instalação do Serato Video.

2 Clique em [Continuar].

4 Clique em [Install] para começar a instalar o Serato
Video.

O mensagem de instalação com sucesso é apresentada após a instalação ser concluída.
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3 Leia atentamente os termos do contrato de
licenciamento e, caso concorde, clique em [Concordo].

Permitir a utilização do Serato Video com
o Serato DJ
 Autorizar Serato Video
O Serato Video deve ser autorizado de modo a ser utilizado com o Serato DJ.

1 Inicie o Serato DJ e efectue as definições do Serato Video.

2 Introduza o número de série do Serato Video.

!

Se não concordar com o conteúdo do contrato de concessão de
licença, clique em [Não concordo] para sair da instalação.

No ecrã [Expansion Packs], seleccione [Serato Video] entre os
[AVAILABLE EXPANSION PACKS].
Em seguida, verifique [Enable Serato Video], introduza o número de
série obtido e, em seguida, clique em [OK].
! Para obter o número de série, deve introduzir o código do vale
indicado no vale do Serato Video incluído com a unidade após
aceder à ligação para o site de suporte da unidade no site de
suporte da Pioneer DJ.

Utilização avançada

Após a instalação de Serato Video, inicie o Serato DJ e exiba o ecrã em
[SETUP] > [Expansion Packs].

4 Clique em [Instalar] para começar a instalar o Serato
Video.

O mensagem de instalação com sucesso é apresentada após a instalação ser concluída.

5 Clique em [Fechar] para sair do programa de
instalação do Serato Video.

 Alternar para o modo de controlo do Serato Video
1 Utilize o botão [LOAD] para carregar o ficheiro de
vídeo no deck.
2 Prima o controlo esquerdo ou direito [AUTO LOOP]
enquanto prime o botão [SHIFT] para alterar o modo.
AUTO LOOP

1

1

2

2

3

4

SYNC

Esta unidade alterna para o modo de controlo Serato Video.
Quando o controlo esquerdo ou direito [AUTO LOOP] é premido novamente enquanto prime o botão [SHIFT], o modo de controlo Serato Video
é cancelado.
! Neste modo não é possível controlar os efeitos do DJ-FX a partir da
unidade.
! Para controlar o Serato Video, as definições MIDI avançadas devem
estar desactivadas no modo de utilitários.
Para obter mais informações, consulte Alterar as definições desta
unidade na página 20.
Pt
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Utilizar os efeitos de vídeo
Podem ser definidos até dois efeitos de vídeo para cada um dos canais
esquerdo e direito.
A seguir é explicado o procedimento para operar os efeitos de vídeo do
canal esquerdo.

 Operar o efeito de vídeo 1 da ranhura de efeito

 Operar os efeitos de imagem
1 Prima o botão do parâmetro de efeitos 3 no lado
esquerdo da unidade para activar o efeito de imagem.
2 Rode o controlo do parâmetro de efeitos 3 no lado
esquerdo da unidade para ajustar a opacidade do efeito
de imagem.

1 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 enquanto
mantém premido o botão [SHIFT] e seleccione o efeito
de vídeo para a ranhura de efeito 1.

Utilizar efeitos de texto

2 Prima o botão do parâmetro de efeitos 1 para activar
o efeito de vídeo seleccionado.

 Efectuar os preparativos para a utilização dos
efeitos de texto

3 Rode o controlo do parâmetro de efeitos 1 para
ajustar o parâmetro do efeito de vídeo seleccionado.

As principais operações são realizadas no painel [TEXT EFFECTS] no
ecrã do computador.

 Operar o efeito de vídeo 2 da ranhura de efeito
1 Prima o botão do parâmetro de efeitos 2 enquanto
mantém premido o botão [SHIFT] e seleccione o efeito
de vídeo para a ranhura de efeito 2.
2 Prima o botão do parâmetro de efeitos 2 para activar
o efeito de vídeo seleccionado.
3 Rode o controlo do parâmetro de efeitos 2 para
ajustar o parâmetro do efeito de vídeo seleccionado.

Utilizar os efeitos de imagem

1 Clique em
no painel de vídeo no ecrã do
computador para abrir o painel [TEXT EFFECTS].
2 Utilizando o teclado do computador, introduza o
texto que pretende exibir no campo de entrada de texto.
3 Clique em [Font] e defina a fonte.
Pode definir o estilo, cor e tamanho da fonte.

4 Enquanto prime o botão [SHIFT] da unidade, prima
o botão do parâmetro de efeitos 3 no lado direito da
unidade para seleccionar a animação para o efeito de
texto.

 Efectuar os preparativos para a utilização dos
efeitos de imagem

5 Opere o painel táctil exibido à direita de [Alignment]
para ajustar a posição de exibição do efeito de texto.

As principais operações são realizadas no painel [IMAGE EFFECTS] no
ecrã do computador.

6 No menu pendente à direita de [Animation],
seleccione as opções de animação.
Seleccione o método de deslocação, velocidade, etc. da animação.

1 Clique em
no painel de vídeo no ecrã do
computador para abrir o painel [IMAGE EFFECTS].
2 Clique em [Image] e seleccione o ficheiro de imagem.
Para obter os formatos de ficheiros de imagem que podem ser utilizados, consulte instruções do Serato Video.

3 Enquanto prime o botão [SHIFT] da unidade, prima o
botão do parâmetro de efeitos 3 no lado esquerdo para
seleccionar a animação para o efeito de imagem.

[L]: canal esquerdo
[M]: saída misturada
[R]: canal direito

8 Clique em

.

Os ajustes são guardados.

 Operar o efeito de texto

4 Opere o painel táctil exibido à direita de [Alignment]
para ajustar a posição de exibição do efeito de imagem.

1 Prima o botão do parâmetro de efeitos 3 no lado
direito da unidade para activar o efeito de texto.

5 No menu pendente à direita de [Animation],
seleccione as opções de animação.

2 Rode o controlo do parâmetro de efeitos 3 no lado
direito da unidade para ajustar a opacidade do efeito de
texto.

Seleccione o método de deslocação, velocidade, etc. da animação.

6 Opere o controlo [Size] para ajustar o tamanho do
efeito de imagem.
7 Clique em [L], [M] ou [R] à direita de [Output] para
seleccionar o canal de saída do efeito de imagem.
[L]: canal esquerdo
[M]: saída misturada
[R]: canal direito

8 Clique em
Pt

Utilizar a função de transição do fader
A seguir explicamos a operação para utilizar o crossfader do misturador
ou controlador de DJ utilizado em conjunto com a unidade para alternar
do vídeo do canal esquerdo para o vídeo do canal direito.

1 Rode o controlo esquerdo ou direito [FX BEATS] para
seleccionar o tipo de efeito de transição.
.

Os ajustes são guardados.
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7 Clique em [L], [M] ou [R] à direita de [Output] para
seleccionar o canal de saída do efeito de texto.

Quando o botão esquerdo ou direito [TAP] é premido, o tipo de efeito de
transição alterna na ordem.

2 Prima o botão esquerdo ou direito [TAP] enquanto
prime o botão [SHIFT] para ligar a ligação do crossfader.
Quando a ligação do crossfader está ligada, é possível alternar do vídeo
do canal esquerdo para o vídeo do canal direito utilizando o crossfader
do misturador ou controlador de DJ ligado ao computador.

3 Faça deslizar o crossfader do misturador ou
controlador de DJ ligado ao computador da esquerda
para a direita.

Loop “slip” automático
Existem duas formas de efectuar a operação de loop automático:
utilizando os painéis tácteis de actuações e utilizando o controlo
[AUTO LOOP]. O loop automático de “slip” é possível em ambos os
métodos.

 Loop automático de “slip” utilizando os painéis
tácteis de actuações

Utilizar o modo slip

1 Prima o botão de modo [ROLL] enquanto prime o
botão [SHIFT].

Quando o modo “slip” está activado, a reprodução normal com o ritmo
original continua em segundo plano enquanto loops ou hot cues estão a
ser reproduzidos. Quando a reprodução de loop ou hot cue é cancelada,
a reprodução normal é retomada a partir da posição na qual a faixa
avançou enquanto o loop ou hot cues estava a ser reproduzido. A função
“slip” pode ser utilizada para uma variedade de actuações, sem quebrar
o ritmo.
A função “slip” pode ser utilizada quando o modo de painel táctil está
definido como modo de hot cue, hot loop, loop automático ou loop
manual.
! O botão [SLIP] acende-se quando o modo “slip” está definido e pisca
quanto está a ser reproduzido som em segundo plano.

Hot cue slip
1 Prima o botão do modo [HOT CUE].
O modo de painel táctil está definido como modo de hot cue.

2 Defina o hot cue.

O modo de painel táctil está definido como modo de loop automático.

2 Prima o botão [SLIP].
O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

3 Prima um painel táctil de actuações.
É reproduzido um loop com o número de batidas atribuídas ao painel
táctil que foi premido.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a
reprodução de loop.

4 Prima novamente o mesmo painel táctil de actuações.
O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada
em segundo plano.

 Loop automático de “slip” utilizando o controlo
[AUTO LOOP]
1 Prima o botão [SLIP].

Prima um painel táctil de actuações para definir o hot cue.

O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

3 Prima o botão [SLIP].

2 Rode o controlo [AUTO LOOP].

O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

4 Durante a reprodução, prima e mantenha premido
um painel táctil de actuações.
A reprodução inicia a partir da posição na qual o hot cue foi definido.
A reprodução continua enquanto o painel táctil de actuações estiver
premido.
A reprodução normal continua em segundo plano enquanto o hot cue
está a ser reproduzido.

5 Retire o dedo do painel táctil de actuações.

Utilização avançada

O vídeo alterna do vídeo do canal esquerdo para o vídeo do canal direito.

Seleccione o número de batidas para o loop automático.

3 Prima o controlo [AUTO LOOP].
Um loop com o número especificado de batidas é definido e a reprodução de loop inicia.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a
reprodução de loop.

4 Prima novamente o controlo [AUTO LOOP].
O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada
em segundo plano.

A reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

Loop “slip” manual
Hot loop slip
1 Prima o botão de modo [HOT CUE] enquanto prime o
botão [SHIFT].
O modo de painel táctil está definido como modo de hot loop.

2 Prima o botão [SLIP].
O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

3 Prima um painel táctil de actuações.
A reprodução de loop inicia a partir do ponto de entrada de loop atribuído ao painel táctil que foi premido.
! A duração do loop é o número de batidas definidas para loop
automático.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a
reprodução de loop.

 Criar um loop e efectuar “slip”
1 Prima o botão de modo [SLICER] enquanto prime o
botão [SHIFT].
O modo de painel táctil está definido como modo de loop manual.

2 Prima o botão [SLIP].
O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

3 Prima o painel táctil 5 para definir o ponto de entrada
de loop e, em seguida, prima o painel táctil 6.
O ponto de saída de loop é definido e a reprodução de loop inicia.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a
reprodução de loop.

4 Prima novamente o mesmo painel táctil de actuações.
O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada
em segundo plano.
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HOT CUE

ROLL

HOT LOOP

AUTO LOOP

LOOP ACTIVE

1
IN

SLICER

VELOCITY

SLOT

SAVE

2
OUT

SAMPLER

MANUAL LOOP

3
RELOOP / EXIT

4

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 1 de FX1 pisque.

SLOT

1

1
3

5

6

7

8

2

2
4

ON

4 Prima o painel táctil 2 ou 7.
O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada
em segundo plano.

 Efectuar “slip” utilizando um loop numa
ranhura de loop

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

ON

FX
SELECT

TAP

FX
MODE

3

3 Utilize os painéis tácteis de actuações à esquerda para
seleccionar a curva de velocidade.
A curva de velocidade actualmente seleccionada é indicada através da
forma como os painéis tácteis piscam.
Curva 1

1 Prima o botão de modo [SLICER] enquanto prime o
botão [SHIFT].

Curva 2

Curva 3

Curva 4

O modo de painel táctil está definido como modo de loop manual.

2 Prima o botão [SLIP].
O modo alterna para o modo slip.
Para cancelar o modo “slip”, prima novamente o botão [SLIP].

3 Prima o painel táctil 4 ou 8 para seleccionar o loop
que pretende reproduzir.

Curva 1

Código
MIDI

4 Prima o painel táctil 7.
O loop seleccionado é evocado e a reprodução de loop inicia.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a
reprodução de loop.

Mín.
Máx.
Intensidade com que o painel táctil
de actuações é premido

5 Prima novamente o painel táctil 7 ou 2.
O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada
em segundo plano.
Curva 2

Alterar as definições desta unidade
Código
MIDI

As seguintes definições podem ser alteradas:
Definir as preferências

Nome do item seleccionado

Definições iniciais

Selecção da curva de velocidade do
modo de velocidade do amostrador

Curva 1

Definição após toque do modo de
velocidade do amostrador

Após toque desactivado

Definição do método para aceder ao
modo de velocidade do amostrador

Aceder ao modo de velocidade do
amostrador quando o botão [SAMPLER]
é premido enquanto prime o botão
[SHIFT].

Definição do software de DJ a ser
utilizada

Utilizar Serato DJ

Definição do modo de demonstração

Ligar o modo de demonstração

Definição da intermitência do modo
“slip”

Intermitência do modo “slip” activada

Definição da iluminação quando as
faixas são carregadas

Tipo de iluminação 1

Definições MIDI avançadas

Definições MIDI desactivadas

Alterar a definição da curva de
velocidade do modo de velocidade do
amostrador
Utilize o procedimento abaixo para definir a curva de velocidade do
modo de velocidade do amostrador. Pode escolher um de quatro tipos
de curvas de velocidade.
! Por defeito, a curva 1 está definida.
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4

Mín.
Máx.
Intensidade com que o painel táctil
de actuações é premido
Curva 3

Código
MIDI

Mín.
Máx.
Intensidade com que o painel táctil
de actuações é premido
Curva 4

Código
MIDI

Mín.
Máx.
Intensidade com que o painel táctil
de actuações é premido

4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste
momento.

3 Prima o painel táctil 1 ou 2 nos painéis tácteis de
actuações esquerdos.
!

!

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

Painel táctil 1 a piscar: Aceder ao modo de velocidade do amostrador quando o botão [SAMPLER] é premido enquanto prime o botão
[SHIFT].
Painel táctil 2 a piscar: Aceder ao modo de velocidade do amostrador
quando o botão [SAMPLER] é premido durante mais de 1 segundo.

4 Pressione o selector rotativo.

Quando o modo de velocidade do amostrador está activado para os
painéis tácteis de actuações desta unidade, a definição após toque pode
ser activada e desactivada.
Definição após toque desactivada: O volume do amostrador é alterado
de acordo com a intensidade com que o painel táctil de actuações é premido inicialmente, mas não continue a alterar enquanto o painel táctil é
mantido após ser inicialmente premido.
Definição após toque activada: O volume do amostrador é alterado
de acordo com a intensidade com que o painel táctil de actuações é
premido inicialmente e a intensidade com que o painel táctil é mantido
após ser inicialmente premido.
! Por defeito, a definição após toque está desactivada.

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.

Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de
efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste momento.

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

Utilizar software de DJ que não o Serato DJ
Para utilizar esta unidade como um controlador para utilizar software de
DJ que não o Serato DJ, altere esta definição.
! Por defeito, a unidade está definida para utilizar o Serato DJ.

Utilização avançada

Activar a definição após toque o modo de
velocidade do amostrador

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão [TAP] de
FX1 pisque.

2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 2 de FX1 pisque.
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3 Prima o painel táctil 1 ou 2 nos painéis tácteis de
actuações esquerdos.
!
!

3 Prima o painel táctil 1 nos painéis tácteis de actuações
esquerdos.
!
!

Painel táctil 1 aceso: Software que não o Serato DJ utilizado
Painel táctil 1 desligado: Serato DJ utilizado

4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste
momento.

Painel táctil 1 a piscar: Após toque desactivado
Painel táctil 2 a piscar: Após toque activado

4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste
momento.

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

Alterar o modo de acesso ao modo de
velocidade do amostrador
O modo de acesso ao modo de velocidade do amostrador pode ser alterado.
! Por defeito, a unidade está definida para aceder ao modo de
velocidade do amostrador quando o botão [SAMPLER] é premido
enquanto prime o botão [SHIFT].

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

Desactivar o modo de demonstração
Nesta unidade, o modo de demonstração é definido se não for efectuada
qualquer operação durante 10 minutos sob condições normais de utilização. Este modo de demonstração pode ser desligado.
! Por defeito, o modo de demonstração está ligado.
! Quando qualquer controlo ou botão nesta unidade é accionado no
modo de demonstração, o modo de demonstração é cancelado.

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 1 de FX2 pisque.
1

2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 3 de FX1 pisque.
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3 Prima o painel táctil 1 nos painéis tácteis de actuações
esquerdos.
!
!

Painel táctil 1 aceso: Liga o modo de demonstração
Painel táctil 1 desligado: Desliga o modo de demonstração
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4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de
efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste momento.

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

3 Prima o painel táctil 1 ou 2 nos painéis tácteis de
actuações esquerdos.
O valor definido actualmente é indicado através da forma como os painéis tácteis piscam.
! Painel táctil 1 a piscar: Tipo de iluminação 1 seleccionado
! Painel táctil 2 a piscar: Tipo de iluminação 2 seleccionado

4 Pressione o selector rotativo.

Definição da intermitência do modo “slip”
Quando a intermitência do modo “slip” está activada, os botões e controlos relacionados com o modo “slip” (o controlo [AUTO LOOP], botão de
modo [HOT CUE], etc.) piscam quando o botão [SLIP] é premido. Com
esta definição, o piscar dos botões pode ser desactivado.
! Por defeito, a intermitência do modo “slip” está activada.

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 2 de FX2 pisque.
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3 Prima o painel táctil 1 ou 2 nos painéis tácteis de
actuações esquerdos.

Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste
momento.

5 Prima o botão [BACK].
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.

Activar a definição MIDI avançada
A função MIDI avançada será utilizada com futuras melhorias das
funções do software Serato DJ. Quando a função MIDI avançada está
activada, os controlos do parâmetro de efeitos, controlo [FX BEATS],
botões do parâmetro de efeitos e o botão [TAP] alteram para códigos
MIDI especiais quando o controlo [AUTO LOOP] da unidade é premido
enquanto prime o botão [SHIFT].
! Por defeito, a definição MIDI avançada está desactivada.
! Para controlar o Serato Video com a unidade, desactive a definição
MIDI avançada.

Botões e controlos aos quais as definições MIDI
avançadas são aplicadas
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Painel táctil 1 a piscar: Intermitência do modo “slip” activada
Painel táctil 2 a piscar: Intermitência do modo “slip” desactivada

4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de
efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste momento.

DDJ-SP1

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão [TAP] de
FX2 pisque.

5 Prima o botão [BACK].

1

Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.
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Alterar a definição da iluminação quando
as faixas são carregadas
O padrão de iluminação quando as faixas são carregadas pode ser alterado.
! Por defeito, o tipo de iluminação 1 está definido.

1 Prima o botão [BACK] durante mais de 1 segundo
para alternar para o modo de utilitários.
2 Rode o selector rotativo para que o botão de
parâmetro de efeitos 3 de FX2 pisque.
1
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3 Prima o painel táctil 1 ou 2 nos painéis tácteis de
actuações esquerdos.
!
!

Painel táctil 1 a piscar: Definições MIDI avançadas desactivadas
Painel táctil 2 a piscar: Definições MIDI avançadas activadas

4 Pressione o selector rotativo.
Guarda os parâmetros que foram definidos na memória desta unidade.
Enquanto os parâmetros estão a ser guardados, os oito botões na secção de efeitos piscam. Não desligue os cabos USB desta unidade neste
momento.
Esta unidade alterna do modo de utilitários para o funcionamento normal.
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5 Prima o botão [BACK].
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Informações adicionais
Resolução de problemas
!

Problema

Verificar

Solução

A alimentação não está ligada.

O cabo USB incluído está ligado correctamente?

Ligue correctamente o cabo USB incluído.

O fornecimento de alimentação da porta USB do
computador ligado é suficiente?

Ligue a uma porta USB que forneça alimentação suficiente.
Se dispositivos que não estão a ser utilizados para a actuação de DJ estiverem
ligados a outras portas USB, desligue-os também para fornecer alimentação
suficiente.
Experimente manter o computador ligado com a alimentação fornecida a partir
de uma fonte de alimentação CA em vez de o manter ligado à bateria.

Esta unidade não é reconhecida. (O
botão do modo de painel táctil não
acende.)

O cabo USB incluído está ligado correctamente?

Ligue correctamente o cabo USB incluído.

Está a utilizar um hub USB?

Não podem ser utilizados hubs USB. Ligue directamente o computador e esta
unidade utilizando o cabo USB incluído.

Está ligado ao computador um controlador,
interface de áudio ou misturador com certificado
Serato DJ?

Ligue os dispositivos com certificado Serato DJ ao computador utilizando cabos
USB.

Está a utilizar a versão mais recente do software
Serato DJ?

Actualize o software para a versão mais recente.

Os indicadores estão atenuados.

O interruptor [DIMMER] está na posição [ON]?

Coloque o interruptor [DIMMER] na posição [OFF].
Desligue o cabo USB ligado a esta unidade antes de alternar o interruptor
[DIMMER] da posição [ON] para a posição [OFF]. Os indicadores não ficam
mais brilhantes se o interruptor estiver na posição [OFF] enquanto o cabo USB
está ligado.

O volume do amostrador não muda
enquanto o painel táctil de actuações
está a ser premido de acordo com
a força com que o painel táctil é
premido.

O após toque está desactivado?

Alterne para o modo de utilitários e active o após toque.

As faixas não são exibidas na
biblioteca.

Foram importados ficheiros de música?

Importe correctamente ficheiros de música.
Para obter mais informações sobre como importar ficheiros de música, consulte
o manual do software Serato DJ.

Foi seleccionada uma caixa ou caixa secundária
que não contém quaisquer faixas?

Seleccione uma caixa ou caixa secundária que contenha quaisquer faixas ou
adicione faixas à caixa ou caixa secundária.

O Serato Video não pode ser
controlado.

O Serato Video está instalado?

Aceda ao site de suporta da Pioneer DJ (http://pioneerdj.com/support/), adquira
o Serato Video a partir da página de suporte desta unidade e, em seguida,
instale-o.

Não é possível controlar (os efeitos
do) DJ-FX.

A margem do controlo [AUTO LOOP] está a
brilhar?

O modo de controlo Serato Video está definido.
Prima o controlo [AUTO LOOP] no lado esquerdo ou direito enquanto prime o
botão [SHIFT] para cancelar este modo.

Não podem ser carregadas faixas no
deck 3 ou no deck 4.

O botão [DECK] está aceso?

Prima o botão [DECK] e, quando acender, prima o botão [LOAD].
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Informações adicionais

!

Geralmente confunde-se uma operação incorrecta com um problema ou mau funcionamento. Caso ache que existe algo de errado com este componente, consulte os pontos abaixo e as [FAQ] para o [DDJ-SP1] no site de suporte da Pioneer DJ.
http://pioneerdj.com/support/
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, 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 normal é reposto desligando a alimentação, aguardando 1 minuto e, em seguida, ligando novamente a alimentação.

23

Utilizar como um controlador para
outro software de DJ
O DDJ-SP1 também transmite os dados de funcionamento dos botões
e controlos 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.
Para utilizar como um controlador para operar software de DJ que não
o software Serato DJ, alterne para a definição para utilizar software que
não o software Serato DJ no modo de utilitários. Além disso, seleccione
as definições relacionadas com MIDI do software de DJ.
! Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento do
software de DJ.

Acerca das mensagens MIDI
Para obter mais informações sobre as mensagens MIDI nesta unidade,
consulte “List of MIDI Messages”.
! O “List of MIDI Messages” pode ser obtido a partir do seguinte URL:
http://pioneerdj.com/support/

Acerca de marcas comerciais e
marcas comerciais registadas
!

Pioneer é uma marca comercial registada da PIONEER
CORPORATION.
! Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos da América e/ou outros países.
! Mac, Mac OS e Finder são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.
! Intel e Intel Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos
E.U.A. e/ou noutros países.
! Serato DJ e Serato Video são marcas comerciais registadas da
Serato.
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
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.
— As especificações e design deste produto estão sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
© 2013 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
<DRI1151-A>
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