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Inhoud
Opmerkingen over deze handleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer DJ-product.

! Lees zowel deze gids als de Handleiding (Snelstartgids). Beide 

documenten bevatten belangrijke informatie die u moet begrijpen 

voordat u dit product gaat gebruiken.

! Let op dat zowel de schermen en specificaties van de software 

die worden beschreven in deze handleiding als het uiterlijk en 

specificaties van de hardware momenteel in ontwikkeling zijn en 

kunnen verschillen van de definitieve specificaties.

! Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de versie van het 

besturingssysteem, de instellingen van de webbrowser enzovoort, 

de werking kan verschillen van de procedures die in deze gids zijn 

omschreven.

! Let op dat de taal op de schermen van de software die wordt 

omschreven in de handleiding kan verschillen van de taal op uw 

schermen.

Deze handleiding bestaat voornamelijk uit de uitleggingen van functies 

van dit apparaat als hardware. Voor gedetailleerde instructies over de 

werking van Serato DJ Pro, raadpleegt u de Serato DJ Pro Manual.

! U kunt de softwarehandleiding van Serato DJ Pro downloaden via 

Serato.com. Voor meer informatie, zie "Downloaden van de Serato 

DJ Pro softwarehandleiding" (p.3).

! U kunt de laatste versie van de Handleiding (deze gids) 

downloaden van de ondersteunende website van Pioneer DJ. Voor 

meer informatie, zie "Handleiding bekijken" (p.3).
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Alvorens te beginnen

Kenmerken
Dit apparaat is een alles-in-één dj-controller die speciaal voor de 

professionele dj-software van Serato Limited, "Serato DJ Pro", is 

ontworpen.

Prestatie-interfaces, zoals "PERFORMANCE PADS", "4-CHANNEL 

MIXER", etc. zijn handig gerangschikt om de functies van de "Serato DJ 

Pro" te bedienen.

Als aanvulling is dit apparaat uitgerust met een overvloed aan in-/

uitgangsaansluitingen om overeen te komen met verschillende 

dj-prestaties. Dit apparaat is ook ontworpen met een zodanige kwaliteit 

dat het overeenkomt met verschillende situaties, zoals clubs en 

huisfeestjes.

Wat er in de doos zit
! Netstroomadapter

! Stroomstekker

! USB-kabel1

! Garantiebewijs (voor bepaalde regio's)2

! Handleiding (Snelstartgids)

! Serato DJ Pro EXPANSION PACK VOUCHER3

1 Er wordt bij dit apparaat één USB-kabel geleverd. Wanneer u 

twee kabels gebruikt, moet u een USB-kabel gebruiken die wordt 

ondersteund door USB2.0.

2 Alleen voor het product in de Europese regio.

— Voor de regio Noord-Amerika vindt u de betreffende informatie 

op de laatste bladzijde van de Engelse en de Franse versie van de 

"Handleiding (Snelstartgids)".

— Voor de regio Japan wordt de overeenkomstige informatie 

geleverd op de achterzijde van de "Handleiding (Snelstartgids)".

3 Houd er rekening mee dat de Serato DJ Pro EXPANSION PACK 

VOUCHER niet opnieuw kan worden uitgegeven. U moet de 

vouchercode gebruiken om het expansion pack te activeren. Zorg 

ervoor dat u de voucher op een veilige plek bewaart zodat u hem niet 

kwijtraakt.

Verkrijgen van de handleiding

Soms worden verschillende instructies verstrekt als pdf-bestanden. U 

moet Adobe® Reader® installeren om deze pdf-bestanden te kunnen 

lezen.

Handleiding bekijken

1 Open een webbrowser op een pc/Mac en ga naar 

de volgende website van Pioneer DJ.
pioneerdj.com

! Klik op het vlagpictogram rechtsboven in het scherm om uw taal 

te selecteren.

2 Ga met de cursor naar [Support].

3 Klik op [Tutorials, gebruikershandleidingen & 

informatie].

4 Klik op [DDJ-SX3] onder [DJ CONTROLLER].

5 Selecteer uit de lijst de taal van de handleiding.
Download de handleiding indien nodig.

Downloaden van de Serato DJ Pro 
softwarehandleiding

1 Ga naar de website van Serato.
http://serato.com/

2 Klik op [Serato DJ Pro] van [PRODUCTS].

3 Klik op [DOWNLOAD SERATO DJ PRO].

4 Klik op [Manuals and Downloads].

5 Klik op de Serato DJ Pro softwarehandleiding in de 

gewenste taal.

Installeren van de software

Voor het installeren van de software

De Serato DJ Pro software en stuurprogramma zijn niet inbegrepen.

Ga naar de Pioneer DJ ondersteuningssite en download de software.

pioneerdj.com/support/

! De gebruiker is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 

pc/Mac, netwerkapparaten en andere onderdelen binnen de 

internetomgeving die nodig zijn voor internetverbinding.

Het stuurprogramma downloaden

1 Open een webbrowser op een pc/Mac en ga naar 

de website van Pioneer DJ.
pioneerdj.com

! Klik op het vlagpictogram rechtsboven in het scherm om uw taal 

te selecteren.

2 Ga met de cursor naar [Support].

3 Klik op [Software- & firmware-updates].

4 Klik op [DDJ-SX3] onder [DJ CONTROLLER].

5 Klik op [Drivers].

6 Klik op [Downloadlink] en sla het bestand op.

Over de Serato DJ Pro software

Serato DJ Pro is een professionele dj-softwaretoepassing van Serato 

Limited. Dj-prestaties zijn mogelijk door het aansluiten van de pc/Mac 

waarop de software voor dit apparaat is geïnstalleerd.



Nl4

Minimale vereisten voor gebruik

Geschikte besturingssystemen CPU en vereist geheugen

Mac: macOS High Sierra 

10.13/Sierra 10.12,  

OS X 10.11 (meest 

recente update)

Intel
®

 processor Core™ i3, i5 en i7 

1,07 GHz of hoger

4 GB of meer aan RAM-geheugen

Windows
®

 10 /  

Windows
®

 8.1 /  

Windows
®

 7  

(nieuwste servicepack)

32-bit versie

Intel
®

 processor Core™ i3, i5 en i7 

1,07 GHz of hoger

4 GB of meer aan RAM-geheugen

64-bit versie

Intel
®

 processor Core™ i3, i5 en i7 

1,07 GHz of hoger

4 GB of meer aan RAM-geheugen

Overige

USB-aansluiting
Er is een USB 2.0-poort vereist om dit apparaat te 

kunnen aansluiten op de pc/Mac.

Schermresolutie Resolutie van 1 280 × 720 of meer

Internetverbinding

Voor de registratie van het "Serato.com"-

gebruikersaccount en het downloaden van de software 

hebt u toegang tot het internet nodig.

! Voor de meest recente informatie over de systeemvereisten, compatibiliteit en 

ondersteunde besturingssystemen, raadpleeg "Software Info" van "DDJ-SX3" 

op de ondersteuningssite voor Pioneer DJ hieronder. 

pioneerdj.com/support/

! Gebruik bij besturingssystemen de nieuwste versie en het nieuwste servicepack.

! Werking wordt niet voor elke pc/Mac gegarandeerd, zelfs als aan alle minimale 

vereisten voor gebruik is voldaan.

! Afhankelijk van de instellingen voor energiebesparing, etc. van de pc/Mac, 

kunnen de CPU en harde schijf niet voldoende procescapaciteiten hebben. 

Zorg er, vooral bij laptops en MacBooks, voor dat de computer zich in de juiste 

staat bevindt zodat hij steeds goede prestaties kan leveren (bijvoorbeeld door de 

netstroom aangesloten te laten) tijdens het gebruiken van Serato DJ Pro.

! Internetgebruik vereist een apart contract met een internetprovider en betaling 

van providerkosten.

 � Verkrijgen van de Serato DJ Pro software

1 Ga naar de website van Serato.
http://serato.com/

2 Klik op [Serato DJ Pro] onder [DJ PRODUCTS].
De downloadpagina voor de Serato DJ Pro verschijnt.

! De downloadpagina is onderhevig aan verandering.

3 Klik op [DOWNLOAD SERATO DJ PRO].

4 Maak op "Serato.com" een account aan.
! Als u al een geregistreerd gebruikersaccount hebt op  

"Serato.com", kunt u doorgaan naar stap 6.

! Wanneer u het registreren van uw gebruikersaccount nog niet 

hebt voltooid, doe dat dan zoals hieronder beschreven.

— Volg de instructies op het scherm, voer uw e-mailadres en 

het in te stellen wachtwoord in en selecteer de regio waar u 

woont.

— Wanneer u het vakje aankruist met [E-mail me Serato 

newsletters], ontvangt u nieuwsbrieven van Serato Limited 

met daarin het laatste nieuws over producten van Serato 

Limited.

— Wanneer het registreren van uw gebruikersaccount is 

voltooid, ontvangt u een e-mail op het door u ingevoerde 

e-mailadres. Controleer de inhoud van de e-mail die is 

verstuurd vanaf "Serato.com".

! Zorg ervoor dat u het e-mailadres en wachtwoord dat u heeft 

opgegeven bij de registratie niet vergeet. Dit wordt gevraagd bij 

het updaten van de software.

! De persoonlijke gegevens die u heeft ingevoerd voor het 

registreren van uw nieuwe gebruikersaccount mogen worden 

verzameld, verwerkt en gebruikt op basis van het privacybeleid 

zoals uiteengezet op de website van Serato Limited.

5 Klik op de link in de e-mail die u heeft ontvangen 

van "Serato.com".
Hiermee gaat u naar de downloadpagina van Serato DJ Pro.

6 Log in.
Voer het door u geregistreerde e-mailadres en wachtwoord in om in te 

loggen op "Serato.com".

7 Download de Serato DJ Pro-software van de 

downloadpagina.

 � Installatieprocedure (Windows)

Sluit dit apparaat niet aan op de pc voordat de installatie voltooid is.

! Log in als de gebruiker die is ingesteld als beheerder van de pc voor 

de installatie.

! Wanneer u andere programma's open heeft staan op de pc, sluit 

deze dan.

1 Pak het gedownloade stuurprogramma uit 

(DDJSX3XXXX.zip).

2 Dubbelklik op [DDJ-SX3_X.XXX.exe].

3 Ga verder met de installatie volgens de instructies 

op het scherm.
Wanneer [Windows-beveiliging] op het scherm verschijnt tijdens de 

installatie, klik dan op [Dit stuurprogramma toch installeren] en ga 

door met de installatie.

Wanneer het installatieprogramma is voltooid, wordt een melding over 

de voltooiing weergegeven.

Installeer de Serato DJ Pro-software na de installatie van het 

stuurprogramma.

4 Pak het gedownloade Serato DJ Pro 

softwarebestand uit.

5 Dubbelklik op de uitgepakte software om het 

installatieprogramma te starten.

6 Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst 

zorgvuldig door en selecteer, als u akkoord gaat,  

[I agree to the license terms and conditions] en klik 

op [Install].
! Als u niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst, klikt u op 

[Close] om de installatie te annuleren.

Er verschijnt een bericht zodra de installatie is voltooid.

7 Klik op [Close] om het Serato DJ Pro-

installatieprogramma te verlaten.
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 � Installatieprocedure (Mac)

Sluit dit apparaat niet aan op de Mac voordat de installatie voltooid is.

! Wanneer u andere programma's open heeft staan op de Mac, sluit 

deze dan.

1 Pak het gedownloade stuurprogramma uit 

(DDJSX3MXXX.zip).

2 Dubbelklik op [DDJ-SX3_M_X.X.X.dmg].

3 Dubbelklik op [DDJ-SX3_AudioDriver.pkg].

4 Volg de weergegeven instructies voor installatie.

5 Pak het gedownloade Serato DJ Pro 

softwarebestand uit.

6 Dubbelklik op de uitgepakte software om het 

installatieprogramma te starten.

7 Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst 

zorgvuldig en klik op [Agree] als u akkoord gaat.

! Als u niet akkoord gaat met de gebruiksovereenkomst, klikt u op 

[Disagree] om de installatie te annuleren.

8 Klik op [Install].

9 Volg de weergegeven instructies voor installatie.

10 Klik op [Close] om het installatieprogramma te 

verlaten.

Over het stuurprogramma installeren op 
de macOS High Sierra 10.13 

Voor de macOS High Sierra 10.13 is de nieuwe beveiligingsfunctie 

toegevoegd.

Tijdens het op de macOS High Sierra 10.13 installeren van Pioneer 

DJ-software, zal authenticatie van het stuurprogramma vereist zijn. Volg 

de onderstaande procedures.

Volg de noodzakelijke procedures voor het op de macOS High Sierra 

10.13 installeren van het stuurprogramma.

Wanneer het stuurprogramma op de macOS of OS X is geïnstalleerd 

voor het updaten naar macOS High Sierra 10.13 zijn de volgende 

procedures niet noodzakelijk.

Tijdens het op de macOS High Sierra 10.13 installeren van Pioneer 

DJ-software, zal het volgende scherm worden weergegeven.

Klik op [OK].

Na het toestaan van de installatie van het stuurprogramma, zal de 

installatie worden voltooid.

1 Open [System Preferences] en klik op [Security & 

Privacy].

2 Controleer of [System software from developer 

“Pioneer DJ Corporation” was blocked from loading.] 

wordt weergegeven op het onderste scherm.

Dit wordt gedurende 30 minuten getoond, vanaf het begin van de 

installatie van het stuurprogramma.

Wanneer dit niet wordt getoond, herhaal dan de installatie van het 

stuurprogramma.

3 Klik op [Allow] rechtsonder in het scherm.

4 Wanneer de dj-uitrusting is verbonden met de 

Mac, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit deze 

opnieuw aan.
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Namen van onderdelen en functies

1 Bladergedeelte

2 Deckgedeelten

3 Mengpaneel-gedeelte

4 Effectgedeelten

Bladergedeelte
Met 1 tot 4 knoppen en een schakelaar wordt de pc/Mac bediend die is 

geselecteerd met de knop 5 LIBRARY A of de knop 6 LIBRARY B.

1 LOAD-knop
Druk op:

De geselecteerde muziekstukken worden in de respectievelijke decks 

geladen.

! Als u twee keer op de [LOAD]-knop drukt aan de 

tegenovergestelde zijde van het deck waarop momenteel wordt 

gespeeld, wordt de status van het deck waarop momenteel wordt 

gespeeld ook toegepast op het deck aan de tegenovergestelde 

zijde. (Instant double)

[SHIFT] + drukken:

Wanneer u op elke [LOAD]-knop drukt, wordt de muziekstukkenlijst 

in de bibliotheek gesorteerd.

: Sorteert op toonsoort.

: Sorteert op BPM.

: Sorteert op naam van het muziekstuk in alfabetische 

volgorde.

: Sorteert op naam van de artiest.

2 Draaiknop
Draaien:

De cursor in het bibliotheekpaneel of het [crates]-paneel gaat 

omhoog of omlaag.

Druk op:

Als de cursor in het [crates]- of het bibliotheekpaneel staat, 

verplaatst hij zich, telkens als u op de draaiknop drukt, tussen het 

[crates]-paneel en het bibliotheekpaneel.

Als de cursor in het [Files]-paneel staat, gaat hij naar een lagere 

laag.

Als de cursor in het [Browse]-paneel staat, gaat hij naar de vorige 

categorie.

! Voor meer informatie over het crates-paneel, zie "Muziekstukken 

importeren" (p.17).

3 BACK-knop
Druk op:

Telkens als u op de knop drukt, wisselt de cursor tussen het crates-

paneel en het bibliotheekpaneel wanneer de cursor in het [crates]-

paneel of bibliotheekpaneel staat.

Als er subcrates zijn voor het item dat momenteel is geselecteerd in 

het crates-paneel, worden die crates uit- of ingeklapt.

Als de cursor in het [Files]-paneel staat, gaat hij naar een hogere 

laag.

Als de cursor in het [Browse]-paneel staat, gaat hij naar de vorige 

categorie.

[SHIFT] + drukken:

De lay-out van Serato DJ Pro wordt gewijzigd.

4 LOAD PREPARE-knop
Druk op:

Er wordt een muziekstuk geladen naar het [Prepare]-paneel.

[SHIFT] + drukken:

De weergave van het paneel verandert bij elke druk op de knop.

Paneelweergave uit  Files  Browse  PREPARE  History  

Paneelweergave uit.

5 LIBRARY A-knop
Druk op:

Selecteer de pc/Mac die is aangesloten op [USB A].

6 LIBRARY B-knop
Druk op:

Selecteer de pc/Mac die is aangesloten op [USB B].
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Deckgedeelten
Dit gedeelte wordt gebruikt om de vier decks te bedienen. De regelaars 

en de knoppen om decks 1 en 3 te bedienen, bevinden zich aan de linker 

zijde van de controller, en die om decks 2 en 4 te bedienen, aan de 

rechter zijde van de controller.

1 Draaiwiel
Bovenaan draaien:

Als de vinylstand aan staat, kunt u scratchen.

Als de vinylstand uit staat, kunt u de toonhoogte verbuigen (de 

afspeelsnelheid regelen).

Buitenste deel draaien:

U kunt de toonhoogte verbuigen (de afspeelsnelheid regelen).

[SHIFT] + bovenaan draaien:

De afspeelpositie slaat over in sync met de beat. (Skip-stand)

! De skip-stand kan niet worden gebruikt voor muziekstukken 

waarvoor geen beatpatroon is ingesteld. Voor meer informatie 

over het instellen van beatpatronen, raadpleegt u de 

softwarehandleiding van Serato DJ Pro.

! Om de skip-stand te gebruiken, stelt u [SYNC PREFERENCES] in 

op [Smart Sync] in het [SETUP]-menu van Serato DJ Pro.

2 NEEDLE SEARCH-pad
Door de pad aan te raken, kunt u springen naar het gewenste punt in 

het muziekstuk dat in het deck geladen is.

3 KEY LOCK-knop
Druk op:

Zet de toonsoortvergrendeling aan en uit.

Wanneer de toonsoortvergrendeling aan staat, zal de toonsoort niet 

veranderen wanneer de afspeelsnelheid wordt gewijzigd met de 

[TEMPO]-schuifregelaar.

! Het geluid wordt hierbij digitaal verwerkt, dus de geluidskwaliteit 

neemt iets af.

[SHIFT] + drukken:

Telkens als u op de knop drukt, verandert het variatiebereik van de 

[TEMPO]-schuifregelaar.

±8% ±16% ±50%

Gedurende 1 seconde of langer drukken:

Zet het tempo (BPM) van het momenteel spelende muziekstuk terug 

op het oorspronkelijke tempo.

4 SLIP-knop
Zet de slip-stand aan/uit.

= "De slip gebruiken" (p.25)

[SHIFT] + drukken:

Zet de vinylstand aan/uit.

5 TEMPO-schuifregelaar
Gebruik deze om de afspeelsnelheid van het muziekstuk te regelen.

6 FLIP SLOT-knop

7 FLIP REC-knop

8 FLIP START-knop
Hiermee kunt u sequenties zoals HOT CUE-bediening opnemen of 

oproepen.

Deze functie (Serato Flip) moet worden geactiveerd voor u ze kunt 

gebruiken.

Bezoek voor details de onderstaande ondersteuningssite van Pioneer 

DJ.

pioneerdj.com/support/

9 Knop SLICER-stand
Druk op:

Stelt de slicer-stand in.

[SHIFT] + drukken:

Stelt de lusstand van de slicer in.

! Om de slicer-stand en de lusstand van de slicer te annuleren, 

drukt u op de knop van de [ROLL]-stand, de [SAMPLER]-stand of 

de [HOT CUE]-stand.

a AUTO LOOP-knop
Druk op:

Zet de automatische lus aan/uit.

! Annuleert de lus tijdens het afspelen van de lus.

[SHIFT] + drukken:

Wisselt het afspelen van de lus tussen actief en niet actief. (Loop 

Active)

! Zelfs als afspelen in lus actief is, wordt de lus niet afgespeeld 

zonder de afspeelpositie in die lus.

! Wanneer de afspeelpositie in de actieve lus komt, start het 

afspelen van de lus.

! Tijdens lusweergave annuleert deze handeling de lus.
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b Knop SAMPLER-stand
Druk op:

Stelt de sampler-stand in.

[SHIFT] + drukken:

Stelt de stand voor afspelen van de toonhoogte in.

= "De toonhoogte afspelen" (p.23)

Gedurende 1 seconde of langer drukken:

Stelt de sampler-stand voor snelheid in.

= "De snelheidssampler gebruiken" (p.27)

c LOOP 2X-knop
Druk op:

Selecteer de beat voor de automatische lus-weergave.

De afspeellengte van de lus verdubbelen.

[SHIFT] + drukken:

Tijdens het afspelen van de lus wordt de lus evenveel naar rechts 

verplaatst als de lengte ervan bedraagt. (Loop Shift)

d LOOP 1/2X-knop
Druk op:

Hiermee selecteert u de beat voor de automatische lusweergave.

De afspeellengte van de lus halveren.

[SHIFT] + drukken:

Tijdens het afspelen van de lus wordt de lus evenveel naar links 

verplaatst als de lengte ervan bedraagt. (Loop Shift)

e LOOP OUT-knop
Druk op:

Het Loop Out Point wordt ingesteld en de lus wordt afgespeeld.

Wanneer u op deze knop drukt terwijl de lus wordt afgespeeld, kunt u 

het luseindpunt fijn afstellen met behulp van het draaiwiel.

[SHIFT] + drukken:

Annuleert het afspelen van de lus. (Loop Exit)

Nadat het afspelen van de lus is geannuleerd, keert de weergave 

terug naar het vorige ingestelde lusbeginpunt en wordt het afspelen 

van de lus hervat. (Reloop)

f LOOP IN-knop
Druk op:

Loop In Point wordt ingesteld.

Wanneer u op deze knop drukt terwijl de lus wordt afgespeeld, kunt u 

het lusbeginpunt fijn afstellen met behulp van het draaiwiel.

[SHIFT] + drukken:

De luspositie verandert.

Wanneer er van tevoren lussen worden opgeslagen in lusposities, 

kunnen deze later worden opgeroepen.

! Er kunnen maximaal 8 lussen worden opgeslagen in de 

lusposities.

! Wanneer u het nummer van de luspositie selecteert waarin u 

de lus wilt opslaan en vervolgens een lus instelt, wordt de lus 

automatisch opgeslagen.

! Wanneer een nieuwe lus wordt ingesteld nadat een lus is 

opgeslagen, wordt de lus overschreven en wordt de positie 

bijgewerkt.

! Als het nummer van de luspositie waarvan u de lus wilt 

oproepen, is geselecteerd en u drukt tegelijkertijd op de [LOOP 

OUT]- en de [SHIFT]-knop (reloop), dan wordt de opgeslagen lus 

afgespeeld.

Gedurende 1 seconde of langer drukken:

De automatische lus van 4 beats inschakelen.

g PARAMETER-knop, PARAMETER-knop
Een parameter instellen voor de lus-rol, slicer, sampler en andere 

functies.

= "De performancepads gebruiken" (p.21)

h Performancepads
De hot cue, lus-rol, slicer, sampler en andere functies regelen.

= "De performancepads gebruiken" (p.21)

i PLAY/PAUSE f-knop
Druk op:

Muziekstukken afspelen/pauzeren.

[SHIFT] + drukken:

Keert terug naar het tijdelijke cue-punt en begint met afspelen. 

(Stutter)

j CUE-knop
Druk op:

Dit wordt gebruikt om tijdelijke cue-punten in te stellen, af te spelen 

en op te roepen.

! Als u op de [CUE]-knop drukt terwijl u pauzeert, wordt het 

tijdelijke cue-punt ingesteld.

! Als u op de [CUE]-knop drukt terwijl u speelt, keert het 

muziekstuk terug naar het tijdelijke cue-punt en pauzeert het. 

(Back Cue)

! Als u op de [CUE]-knop drukt en deze ingedrukt houdt nadat het 

muziekstuk is teruggekeerd naar het tijdelijke cue-punt, wordt er 

verder afgespeeld totdat u de knop loslaat. (Cue Sampler)

! Als u op de [PLAY/PAUSE f]-knop drukt tijdens cue-

sampling, wordt er verder afgespeeld vanaf dat punt.

[SHIFT] + drukken:

Laadt het vorige muziekstuk in het bibliotheekpaneel. (Previous 

Track)

! Als de huidige afspeelpositie niet overeenkomt met het begin van 

een muziekstuk, keert het muziekstuk terug naar het begin.

k Knop HOT CUE-stand
Druk op:

Stel de hot cue-stand in.

[SHIFT] + drukken:

Stelt de cue-lusstand in.

Gedurende 1 seconde of langer drukken:

Stelt de opgeslagen flip-stand in.

Voor meer informatie raadpleegt u de "Serato Flip manual" onder 

[Software Info] op de volgende ondersteunende website van 

Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

l Knop ROLL-stand
Druk op:

Stelt de roll-stand in.

[SHIFT] + drukken:

Stelt de opgeslagen lusstand in.

Gedurende 1 seconde of langer drukken:

Stelt de stand voor het bewerken van het patroon in.

= "Patroon bewerken gebruiken" (p.24)

m SYNC-knop
Druk op:

De tempo's (toonhoogtes) en de beatpatronen van muziekstukken op 

verschillende decks kunnen automatisch worden gesynchroniseerd.

[SHIFT] + drukken:

Annuleert de synchronisatiestand.

n QUANTIZE-knop
Zet kwantiseren aan/uit.

o SHIFT-knop
Als u op een andere knop drukt terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt 

houdt, wordt een andere functie opgeroepen.
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p DECK-knop

Druk op:

Schakelt het te bedienen deck om.

Als u op de [DECK3]-knop drukt en tegelijkertijd de [DECK1]-knop 

ingedrukt houdt of als u op de [DECK1]-knop drukt en tegelijkertijd 

de [DECK3]-knop ingedrukt houdt:

De DUAL DECK-stand voor het linker deck inschakelen.

Als u op de [DECK4]-knop drukt en tegelijkertijd de [DECK2]-knop 

ingedrukt houdt of als u op de [DECK2]-knop drukt en tegelijkertijd 

de [DECK4]-knop ingedrukt houdt:

De DUAL DECK-stand voor het rechter deck inschakelen.

q KEY DOWN/RESET-knop
Druk op:

Verlaagt de toonsoort.

[SHIFT] + drukken:

Als u hierop drukt tijdens KEY SYNC, wordt de toonsoort hervat.

Knoppen p en q worden ondersteund door de Pitch'n Time-functie. 

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet ze geactiveerd zijn. 

Voor meer informatie raadpleegt u de "Serato Pitch'n Time manual" 

onder [Software Info] op de volgende ondersteunende website van 

Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

r KEY UP/SYNC-knop
Druk op:

Verhoogt de toonsoort.

[SHIFT] + drukken:

Wijzigt de toonsoort naar dezelfde als die van een ander deck.

s CENSOR-knop
Druk op:

Als u op de [CENSOR]-knop drukt, wordt het muziekstuk achteruit 

afgespeeld, en als u de knop loslaat, wordt het opnieuw normaal 

afgespeeld.

! Terwijl er achteruit wordt afgespeeld, blijft de normale weergave 

verder lopen in de achtergrond. Als u de knop loslaat, wordt er 

verder afgespeeld vanaf het punt dat in de achtergrond is bereikt.

[SHIFT] + drukken:

Het muziekstuk wordt achteruit afgespeeld. Als u opnieuw op de 

[SHIFT]- en [CENSOR]-knoppen drukt, wordt achteruit afspelen 

geannuleerd en wordt er opnieuw normaal afgespeeld.

Mengpaneel-gedeelte

1 Ingangskeuzeschakelaar
Selecteert de ingangsbron voor elk kanaal uit de componenten die 

op dit apparaat zijn aangesloten.

— [USB A] of [USB B]: Selecteer deze om het muziekstuk te 

gebruiken dat in het deck van de software van Serato DJ Pro is 

geladen.

— [MIC1] of [MIC2]: Selecteer een van deze om de microfoon te 

gebruiken die is verbonden met de aansluiting [MIC1] of de 

aansluiting [MIC2].

— [PHONO/LINE]: Wordt geselecteerd wanneer u een 

uitgangsapparaat op phono-niveau (voor MM-element) gebruikt, 

zoals een analoge draaitafel die is verbonden met de  

[PHONO/LINE]-ingangsaansluiting.

— Het geluid wordt gedurende ongeveer 3 seconden gedempt 

wanneer u naar [PHONO] gaat.

— [LINE]: Selecteer deze als u een uitgangsapparaat op lijnniveau 

(dj-speler enz.) gebruikt die is verbonden met de  

[PHONO/LINE]-ingangsaansluitingen.

2 TRIM-regelaar
Regelt de extra versterking voor de weergave van het individuele 

kanaal.

3 EQ-regelaars (HI, MID, LOW)
Versterkt of verzwakt frequenties voor de diverse kanalen.

4 Aanduiding kanaalniveau
Toont het geluidsniveau van de respectieve kanalen voordat het door 

de kanaalfaders geleid wordt.

5 COLOR-regelaars
Wijzig de parameter van SOUND COLOR FX voor elk kanaal.
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6 CUE/MIC REVERB-knop voor hoofdtelefoon
Druk op:

Het geluid van de kanalen waarvoor de [CUE]-knop voor 

hoofdtelefoon wordt ingedrukt, wordt afgespeeld via de 

hoofdtelefoon.

! Als u nogmaals op de [CUE]-knop voor hoofdtelefoon drukt, wordt 

meeluisteren geannuleerd.

Als de ingangskeuzeschakelaar voor kanaal 3 of 4 op [MIC1] of 

[MIC2] wordt gezet, kan de reverb-functie worden in-/uitgeschakeld. 

Als de reverb-functie aan staat, kan het effect worden aangepast in 

de hulpprogrammatuur voor instellingen.

= "Over het hulpprogramma voor instellingen" (p.32)

[SHIFT] + drukken:

Het tempo van het muziekstuk kan worden ingesteld door op de knop 

te tikken. (Tikfunctie)

! Als u de tikfunctie gebruikt, verandert de weergave van het 

deck-gedeelte op het scherm van de pc/Mac naar de weergave 

[Beatgrid Editer]. Om de weergave van het deck-gedeelte terug 

aan te passen naar hoe het er voordien uitzag, klikt u op [Edit 

Grid] op het scherm van de pc/Mac.

7 CUE-knoppen voor hoofdtelefoon
Druk op:

Het geluid van de kanalen waarvoor de [CUE]-knop voor 

hoofdtelefoon wordt ingedrukt, wordt afgespeeld via de 

hoofdtelefoon.

! Als u nogmaals op de [CUE]-knop voor hoofdtelefoon drukt, wordt 

meeluisteren geannuleerd.

[SHIFT] + drukken:

Het tempo van het muziekstuk kan worden ingesteld door op de knop 

te tikken. (Tikfunctie)

! Als u de tikfunctie gebruikt, verandert de weergave van het 

deck-gedeelte op het scherm van de pc/Mac naar de weergave 

[Beatgrid Editer]. Om de weergave van het deck-gedeelte terug 

aan te passen naar hoe het er voordien uitzag, klikt u op [Edit 

Grid] op het scherm van de pc/Mac.

8 Kanaalfader
Verplaatsen:

Regelt het niveau van de geluidssignalen van elk kanaal.

[SHIFT] + verplaatsen:

Gebruikt de startfunctie van de fader.

= "De startfunctie van de kanaalfader gebruiken" (p.26)

9 CROSS FADER ASSIGN-schakelaar
Wijst het door het kanaal uitgestuurde geluidssignaal toe aan de 

crossfader.

[A]: Wijst toe aan [A] (links) van de crossfader.

[B]: Wijst toe aan [B] (rechts) van de crossfader.

[THRU]: Selecteer dit als u de crossfader niet wilt gebruiken. (De 

signalen gaan niet door de crossfader.)

! Als het microfoongeluid is geselecteerd met de 

ingangskeuzeschakelaar van kanaal 3 of kanaal 4, kan het geluid 

van dat kanaal niet worden toegewezen aan de crossfader, 

ook niet als de [CROSS FADER ASSIGN]-schakelaar wordt 

omgeschakeld.

a Crossfader
Speelt het geluid af dat is toegewezen met de [CROSS FADER 

ASSIGN]-schakelaar.

[SHIFT] + verplaatsen:

Gebruikt de startfunctie van de crossfader.

= "De startfunctie van de crossfader gebruiken" (p.27)

b MASTER LEVEL-regelaar
Regelt het uitgangsniveau van het mastergeluid.

c Aanduiding masterniveau
Toont het geluidsniveau van het mastergeluid.

d SOUND COLOR FX-knop
Schakelt SOUND COLOR FX in/uit.

e MASTER CUE-knop
Zet deze knop aan om het mastergeluid af te spelen via de 

hoofdtelefoon.

f BOOTH MONITOR LEVEL-regelaar
Regelt het niveau van de geluidssignalen die worden afgespeeld via 

de [BOOTH OUT]-aansluiting.

g SAMPLER VOLUME-regelaar
Past het algehele geluidsniveau van de sampler aan.

Effectgedeelte
Dit gedeelte wordt gebruikt om twee effectgeneratoren (FX1 en FX2) te 

bedienen. De regelaars en de knoppen om generator FX1 te bedienen, 

bevinden zich aan de linker zijde van de controller, en die om generator 

FX2 te bedienen, aan de rechter zijde van de controller. De kanalen 

waarop het effect moet worden toegepast, worden ingesteld met behulp 

van de [CH ASSIGN]-knoppen op het mengpaneel.

1 Regelaars effectparameters
Hiermee regelt u de parameters van de effecten.

2 FX BEATS-regelaar
Draaien:

Regelt de effecttijd.

[SHIFT] + drukken:

= "Omschakelen van de tempostand van het effect" (p.29)

3 Knoppen effectparameters
Druk op:

Schakelt het effect in/uit of wisselt van parameter.

[SHIFT] + drukken:

Schakelt het effecttype om.

4 FX1 CH ASSIGN-knoppen
Schakelt de effectgenerator FX1 in/uit voor elk kanaal.

5 FX2 CH ASSIGN-knoppen
Schakelt de effectgenerator FX2 in/uit voor elk kanaal.
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Achterpaneel

1 MASTER OUT 1-aansluitingen
Hierop kunt u luidsprekers met eigen versterking enz. aansluiten.

! Compatibel met XLR-type gebalanceerde uitgangen.

Maak geen verbinding met een aansluiting die fantoomkracht 

verstrekt aan deze aansluitingen of met een netsnoer van een 

ander product.

2 MASTER OUT 2-aansluitingen
Voor aansluiten van een eindversterker e.d.

! Compatibel met RCA-connectortype ongebalanceerde uitgangen.

3 BOOTH OUT-aansluitingen
Uitgangsaansluingen voor een boothmonitor, geschikt voor 

gebalanceerde of ongebalanceerde uitgangssignalen voor een 

TRS-aansluiting.

Het geluid van het masterkanaal kan worden afgespeeld via [BOOTH 

OUT]-aansluitingen, ongeacht het geluidsniveau dat is ingesteld 

voor het masterkanaal.

! Het geluid zal vervormd raken als het niveau te hoog wordt 

opgevoerd bij gebruik van ongebalanceerde uitgangssignalen.

! De boothmonitor-uitgang is standaard zo ingesteld dat 

het geluid van de microfoon wordt afgespeeld. In de 

hulpprogrammatuurstand kunt u instellen dat het geluid van de 

microfoon niet mag worden afgepeeld.

= "Over het hulpprogramma voor instellingen" (p.32)

4 MIC2-aansluiting
Hiermee verbindt u een microfoon.

! De ingangskeuzeschakelaar op het gedeelte van het 

mengpaneel, moet op [MIC2] staan.

5 LINE-aansluitingen
Sluit hierop een dj-speler of ander apparaat met een gewone 

lijnuitgang aan.

! De ingangskeuzeschakelaar op het gedeelte van het 

mengpaneel, moet op [LINE] staan.

6 LINE/PHONO-ingangsaansluitingen
Sluit een uitgangsapparaat op phono-niveau (voor MM-element), 

zoals een analoge draaitafel, of een uitgangsapparaat op lijnniveau, 

zoals een dj-speler, aan. Afhankelijk van het verbonden apparaat, kan 

de aansluitingsfunctie worden gewisseld met behulp van de  

[LINE/PHONO]-schakelaar naast de aansluiting.

7 SIGNAL GND-aansluiting
Sluit hierop de aardingsdraad van een analoge draaitafel aan. Dit 

voorkomt ruis wanneer de analoge draaitafel wordt aangesloten.

8 LINE/PHONO-schakelaars

9 MIC1-aansluiting
Hiermee verbindt u een microfoon.

! De ingangskeuzeschakelaar op het gedeelte van het 

mengpaneel, moet op [MIC1] staan.

! U kunt een XLR-connector of een phono-aansluiting (Ø 6,3 mm) 

gebruiken.

a Kensington-beveiligingsgleuf
Sluit hierop een slot met draad aan om te beveiligen tegen diefstal.

b USB-aansluitingen
Sluit hierop een pc/Mac aan.

! Sluit dit apparaat en de pc/Mac direct op elkaar aan met behulp 

van de meegeleverde USB-kabel.

! Een USB-verdeelstekker (hub) kan niet worden gebruikt.

c  STANDBY/ON-schakelaar
Hiermee wordt dit apparaat aan of in stand-by gezet.

d DC IN-aansluiting
Verbind deze met een stopcontact met behulp van de meegeleverde 

netstroomadapter (met bevestigde stroomstekker).

! Sluit de netstroomadapter aan nadat alle aansluitingen tussen 

de diverse apparaten zijn voltooid.

! Gebruik uitsluitend de meegeleverde netstroomadapter.

e Snoerhaak
Wind het stroomsnoer van de netstroomadapter rond deze haak 

wanneer u het apparaat gebruikt.

! Het geluid wordt onderbroken wanneer de netstroomadapter 

tijdens het afspelen wordt losgekoppeld.
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Voorpaneel

1 HEADPHONES-ingangen
Sluit hier uw hoofdtelefoon aan.

U kunt zowel stereostekkers (Ø 6,3 mm) als stereoministekkers  

(Ø 3,5 mm) gebruiken.

! Er zijn twee ingangen, een voor een stereostekker en een voor 

een ministekker, maar u mag beide niet tegelijkertijd gebruiken. 

Als u beide ingangen tegelijkertijd gebruikt, kan, wanneer u er 

een loskoppelt en/of aansluit, het volume van de andere plots 

verhogen of verlagen.

2 HEADPHONES LEVEL-regelaar
Regelt het niveau van het geluid uit de [HEADPHONES]-ingang.

3 HEADPHONES MIXING-regelaar
Regelt de balans van het geluid tussen het kanaal waarvoor de 

[CUE]-knop voor hoofdtelefoon is ingedrukt en het masterkanaal.

4 CROSS FADER CURVE-schakelaar
— [ ]: Schakelt naar een steil stijgende curve. (Zodra de 

crossfader het uiteinde [A] verlaat, wordt het geluid afgespeeld 

aan de [B]-zijde.)

— [ ]: Schakelt naar een tussenliggende curve, tussen boven- en 

onderkant.

— [ ]: Schakelt naar een geleidelijk stijgende curve. (Wanneer 

de crossfader het uiteinde [A] verlaat, stijgt het geluid aan 

de [B]-zijde geleidelijk en daalt het geluid aan de [A]-zijde 

geleidelijk.)

5 MIC3-aansluiting
Hiermee verbindt u een microfoon.

6 MIC3 LEVEL-regelaar
Regelt het geluidsniveau voor het [MIC3]-kanaal.

7 MIC3 ON/OFF-schakelaar
Schakelt [MIC3] aan/uit.
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Display-gedeelte draaiwiel

1

2

1 Bedieningsdisplay
Werkt synchroon met de positie-aanduiding van de Serato DJ Pro-

platter. Een rotatie staat gelijk aan een rotatie van de platter.

Voor de weergave kunnen verschillende patronen worden 

opgeslagen voor decks 1 of 2 en decks 3 of 4, respectievelijk, en u 

kunt een van vijf patronen selecteren.

= "De verlichtingsstand in het witte gedeelte van het draaiwiel 

wijzigen" (p.35)

! Wanneer u de gevoeligheid van de aanraaksensor van het 

draaiwiel aanpast, wordt de ingestelde gevoeligheid aangegeven.

2 Weergave van hot cue-punt/slip-weergave
Als de afspeelpositie zich op een hot cue-punt bevindt, gaan 

alle indicators branden. Het aantal indicators dat brandt, wijzigt 

naargelang de afstand van het hot cue-punt tot de afspeelpositie.

! Net als bij de [SLIP]-knop, is het mogelijk om de slip-status weer 

te geven.

= "De verlichtingsstand in het rode gedeelte van het draaiwiel 

wijzigen" (p.35)
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Basisbediening
! Maak verbinding met de netstroomadapter nadat alle aansluitingen 

zijn gedaan.

 Voor u het apparaat aansluit of de verbinding wijzigt, moet u de 

stroom uitschakelen en de netstroomadapter uit het contact halen.

! Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde 

netstroomadapter.

! De stroom wordt voorzien door de netstroomadapter.

! Sluit dit apparaat en de pc/Mac direct op elkaar aan met behulp van 

de meegeleverde USB-kabel.

! Een USB-verdeelstekker (hub) kan niet worden gebruikt.

! Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat moet 

worden aangesloten.

Apparaten aansluiten op dit 
apparaat

1 Sluit de hoofdtelefoon aan op een van de 

[HEADPHONES]-ingangen.

2 Sluit luidsprekers met eigen versterking, een 

eindversterker, componenten enzovoort aan op de 

[MASTER OUT 1]- of de [MASTER OUT 2]-aansluiting.

! Om het geluid af te spelen via de [BOOTH OUT]-aansluitingen, 

sluit u de luidsprekers of andere apparaten aan op de [BOOTH 

OUT]-aansluitingen.

! Voor meer informatie over verbinding met de in-/

uitgangsaansluitingen, zie "Voorbeeld van aansluitingen" 

(p.19).

3 Sluit dit apparaat aan op uw pc/Mac met een 

USB-kabel.

4 Zet de pc/Mac aan.

5 Sluit de stroomstekker aan op de 

netstroomadapter.
Schuif de stroomstekker langs de geleiderails in de netstroomadapter 

zoals u kunt zien op de afbeelding hieronder en druk hem vast tot u een 

klik hoort.

! Voor gedetailleerde voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de 

netstroomadapter, raadpleegt u de Handleiding (Snelstartgids).

! De vorm van de stekker kan verschillen per regio waarin het 

apparaat wordt verkocht.

6 Sluit de netstroomadapter aan.
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7 Druk op de [ STANDBY/ON]-schakelaar op het 

achterpaneel om dit apparaat aan te zetten.

! Voor Windows gebruikers

 Het bericht [Apparaatstuurprogramma installeren] kan 

verschijnen wanneer dit apparaat voor het eerst wordt 

aangesloten op de pc of op een andere USB-aansluiting op de pc. 

Wacht een tijdje totdat het bericht [De apparaten zijn gereed 

voor gebruik] verschijnt.

8 Zet de apparatuur die is verbonden met de 

uitgangaansluitingen (luidsprekers met eigen 

versterking, eindversterker, componenten enz.) aan.
! Wanneer er een microfoon, dj-speler of ander extern apparaat 

is aangesloten op ingangsaansluitingen, zal dat apparaat ook 

worden aangezet.
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Afspelen van muziek via Serato DJ Pro

Starten van Serato DJ Pro

Deze handleiding bestaat voornamelijk uit de uitleggingen van functies van dit apparaat als hardware. Zie, voor gedetailleerde instructies over de 

software van de Serato DJ Pro, de Serato DJ Pro softwarehandleiding.

Voor Mac
Open in Finder de map [Applicatie] en klik daarna op het [Serato DJ Pro]-pictogram.

Voor Windows 10
Klik vanaf het menu [Starten] op het pictogram [Serato] > [Serato DJ Pro].

Voor Windows 8.1
Klik vanaf de [Apps-weergave] op het [Serato DJ Pro]-pictogram.

Voor Windows 7
Klik vanaf het Windows-menu [Starten] op het [Serato DJ Pro]-pictogram onder [Alle programma's] > [Serato].

Pc-/Mac-scherm direct nadat de Serato DJ Pro-software is gestart

! Het [BUY/ACTIVATE]-pictogram kan aan de rechterzijde van het scherm verschijnen wanneer Serato DJ Pro voor het eerst wordt gestart, maar bij 

het gebruiken van DDJ-SX3 is er geen noodzaak om een licentie te activeren of te kopen.

Pc-/Mac-scherm wanneer er een muziekstuk wordt geladen in de Serato DJ Pro-software
Klik op [Library] linksboven in het Pc-/Mac-scherm en selecteer [Vertical] of [Horizontal] in het uitgeklapte menu om het Serato DJ Pro scherm te 

wijzigen.

A Deckgedeelte
Hier wordt informatie over het muziekstuk (de naam van het geladen muziekstuk, de naam van de artiest, BPM enzovoort), de algemene golfvorm 

en andere informatie weergegeven.

B Golfvormaanduiding
De golfvormaanduiding van het geladen muziekstuk wordt hier weergegeven.

C Bladergedeelte
Hier worden de crates waarin muziekstukken uit de bibliotheek of sets van meerdere muziekstukken zijn opgeslagen, weergegeven.
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Muziekstukken importeren

Het volgende omschrijft de gebruikelijke procedure voor het importeren 

van muziekstukken.

! Er zijn verschillende manieren om muziekstukken te importeren met 

de Serato DJ Pro software. Zie voor meer details de Serato DJ Pro 

softwarehandleiding.

! Wanneer u al de dj-software van Serato Limited (Scratch Live, ITCH, 

Serato DJ Intro of Serato DJ Lite) gebruikt en al bibliotheken heeft 

gecreëerd, kunnen deze als zodanig worden gebruikt.

! Wanneer u Serato DJ Intro gebruikt en al bibliotheken heeft 

gecreëerd, is het mogelijk dat u de muziekstukken opnieuw moet 

analyseren.

1 Klik op de toets [Files] op het Serato DJ Pro-scherm 

om het [Files]-paneel te openen.
De inhoud van uw pc/Mac of de randapparatuur die is aangesloten op de 

pc/Mac wordt weergegeven in het [Files]-paneel.

2 Klik op de map op het [Files]-paneel met de 

muziekstukken die u aan de bibliotheek wil 

toevoegen om deze te selecteren.

3 Sleep, op het Serato DJ Pro-scherm de 

geselecteerde map naar het crates-paneel.
Er wordt een crate gecreëerd en de muziekstukken worden toegevoegd 

aan de bibliotheek.

a

b

a [Files]-paneel

b crates-paneel

Het laden van muziekstukken en deze 
afspelen

Het volgende omschrijft als voorbeeld de procedure voor het in deck [1] 

laden van muziekstukken.

1 LOAD-knop

2 Draaiknop

3 BACK-knop

4 LIBRARY A-knop

 LIBRARY B-knop

1 Druk op de [LIBRARY A]-knop of de [LIBRARY B]-

knop en selecteer de pc/Mac.

2 Druk op de knop [BACK] op het apparaat, plaats de 

cursor in het paneel van de crates in het scherm van 

de pc/Mac en gebruik de draaiknop om de crate te 

selecteren enzovoort.

3 Druk op de draaiknop, verplaats de cursor naar de 

bibliotheek op het scherm van de pc/Mac en gebruik 

de draaiknop om een muziekstuk te selecteren.

a

b

a Library

b crates-paneel

4 Druk op de [LOAD]-knop om het geselecteerde 

muziekstuk in het deck te laden.

Het afspelen van muziekstukken en 
uitvoeren van geluid

Het volgende omschrijft de procedure voor het produceren van het 

geluid via kanaal 1 als voorbeeld.

! Stel het volume van de apparaten in (eindversterkers, luidsprekers 

etc.) die aangesloten zijn op de [MASTER OUT 1]- en [MASTER 

OUT 2]-aansluitingen op een geschikt niveau. Let op dat er een hard 

geluid wordt uitgevoerd indien het volume te hoog is ingesteld.
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5 Ingangskeuzeschakelaar

6 TRIM-regelaar

7 EQ-regelaars (HI, MID, LOW)

8 COLOR-regelaar

9 CUE-knop voor hoofdtelefoon

a Kanaalfader

b CROSS FADER ASSIGN-schakelaar

c MASTER LEVEL-regelaar

d SOUND COLOR FX-knoppen

e MASTER CUE-knop

f BOOTH MONITOR LEVEL-regelaar

g Crossfader

h HEADPHONES LEVEL-regelaar

i HEADPHONES MIXING-regelaar

j CROSS FADER CURVE-schakelaar

Stel de posities van de regelaars etc. in zoals getoond hieronder.

Namen van de regelaars etc. Positie

MASTER LEVEL-regelaar
Volledig tegen de klok in 

gedraaid

TRIM-regelaar
Volledig tegen de klok in 

gedraaid

EQ-regelaars (HI, MID, LOW) Midden

COLOR-regelaar Midden

Kanaalfader Naar voren verplaatst

CROSS FADER ASSIGN-schakelaar [THRU]-positie

Ingangskeuzeschakelaar [USB A]- of [USB B]-positie

1 Druk op de [f]-knop om het muziekstuk af te 

spelen.

2 Beweeg de kanaalfader van u af.

3 Draai aan de [TRIM]-regelaar.
Pas de [TRIM] zo aan dat de oranje indicator in de kanaalniveau-

aanduiding alleen bij het piekniveau oplicht.

4 Draai aan de [MASTER LEVEL]-regelaar om het 

geluidsniveau van de luidsprekers te regelen.
Pas het niveau van het geluid dat wordt afgespeeld via de [MASTER 

OUT 1]- en de [MASTER OUT 2]-aansluiting aan naar een gepast niveau.

Meeluisteren via een hoofdtelefoon

Stel de posities van de regelaars etc. in zoals getoond hieronder.

Namen van de regelaars etc. Positie

HEADPHONES MIXING-regelaar Midden

HEADPHONES LEVEL-regelaar
Volledig tegen de klok in 

gedraaid

1 Druk op de CUE-knop voor hoofdtelefoon voor 

kanaal 1.

2 Draai aan de [HEADPHONES LEVEL]-regelaar.
Stel het geluidsniveau dat geproduceerd wordt via de hoofdtelefoon in 

op een geschikt niveau.

  Let op
Dit apparaat en de Serato DJ Pro software bevatten een variatie aan 

functies voor individuele dj-prestaties. Voor meer informatie over de 

respectieve functies, zie "Geavanceerde bediening" (p.21) en de 

softwarehandleiding van Serato DJ Pro.

! U kunt de Handleiding van dit apparaat downloaden via de 

ondersteunende website van Pioneer DJ. Voor meer informatie, zie 

"Handleiding bekijken" (p.3).

! De Serato DJ Pro softwarehandleiding kan worden gedownload 

vanaf "Serato.com". Voor meer informatie, zie "Downloaden van de 

Serato DJ Pro softwarehandleiding" (p.3).

Het systeem verlaten

1 Verlaten van Serato DJ Pro.
Wanneer de software wordt gesloten, zal er een bevestigingsbericht 

verschijnen dat u het wil sluiten op het scherm van de pc/Mac. Klik op 

[Yes] om te sluiten.

2 Druk op de [ STANDBY/ON]-schakelaar op het 

achterpaneel van dit apparaat om het apparaat op 

stand-by te zetten.

3 Koppel de USB-kabel los van uw pc/Mac.
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Voorbeeld van aansluitingen

Aansluiten van ingangsaansluitingen

Achterpaneel

Microfoon Microfoon Pc/Mac

Dj-speler Dj-speler

Draagbaar 

audioapparaat

Draagbaar 

audioapparaat

Naar stopcontact

Netstroomadapter 

(meegeleverd)

Analoge speler Analoge speler
Dj-speler

Dj-speler

Aansluiten van uitgangsaansluitingen

Achterpaneel

Component, versterker, 

luidspreker met eigen 

versterking enz.

Eindversterker (voor 

boothmonitor), 

luidsprekers met eigen 

versterking enz.

Eindversterker, 

luidspreker met eigen 

versterking enz.

Voorpaneel

Hoofdtelefoon
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Snoerhaak

Maak het netsnoer van de netstroomadapter vast 

aan de haak.
Maak het netsnoer van de netstroomadapter vast door het op de 

snoerhaak te plaatsen. Hierdoor wordt voorkomen dat u ongewild aan 

het netsnoer trekt en dat het wordt losgekoppeld van de aansluiting.

! Zorg ervoor dat de basis van het netsnoer van de netstroomadapter 

niet gebogen is. Als u het snoer voortdurend in deze toestand 

gebruikt, kan het beschadigd raken en niet meer goed contact 

maken.

! Het geluid wordt onderbroken wanneer de netstroomadapter tijdens 

het afspelen wordt losgekoppeld.

Netsnoer van 

netstroomadapter

Snoerhaak
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Geavanceerde bediening
Vanaf hier wordt in deze gids de unieke werking verklaard wanneer dit 

apparaat en Serato DJ Pro met elkaar zijn verbonden. Dit staat niet in 

de softwarehandleiding van Serato DJ Pro.

De performancepads gebruiken
Deze functies worden gewisseld met de respectievelijke knoppen 

voor de pad-stand (de knop voor de [HOT CUE]-stand, de knop voor 

de [ROLL]-stand, de knop voor de [SLICER]-stand en de knop voor de 

[SAMPLER]-stand).

Hot cues gebruiken

Vanaf de positie waarop een hot cue is ingesteld, kunt u beginnen met 

afspelen.

! Per muziekstuk kunnen er tot 8 hot cue-punten worden ingesteld en 

opgeslagen.

1 Druk op de knop voor de [HOT CUE]-stand.
De stand wisselt naar de hot cue-stand.

2 Druk in de afspeel- of de pauzestand op een pad 

om het hot cue-punt in te stellen.
De hot cue-punten worden toegewezen aan de respectieve pads, zoals 

hieronder wordt getoond.

Hot cue 1

Hot cue 5

Hot cue 3

Hot cue 7

Hot cue 2

Hot cue 6

Hot cue 4

Hot cue 8

3 Druk op de pad waarop het hot cue-punt is 

ingesteld.
Het afspelen begint vanaf het hot cue-punt.

! U kunt hot cue-punten wissen door op een pad te drukken terwijl 

u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

De Roll-functie gebruiken

Wanneer er op een performancepad wordt gedrukt, wordt er een lus met 

het aantal beats dat aan die pad is toegewezen, ingesteld en wordt de 

lus afgespeeld zolang de pad ingedrukt wordt gehouden.

Terwijl de roll in een lus wordt afgespeeld, wordt er verder normaal 

afgespeeld met het originele ritme in de achtergrond. Als het afspelen 

van de roll in een lus wordt geannuleerd, wordt er opnieuw afgespeeld 

vanaf de positie die in de achtergrond is bereikt op het moment dat het 

afspelen van de roll in een lus werd geannuleerd.

1 Druk op de knop voor de [ROLL]-stand.
De stand wisselt naar de roll-stand.

2 Druk op de knop [PARAMETER] of de knop 

[PARAMETER].
De roll-beats in een lus die aan de performancepads zijn toegewezen, 

schakelen steeds over wanneer je op één van de knoppen drukt.

U kunt de volgende 4 instellingen maken:

 1: 4 beats vanaf 1/32

 2: 8 beats vanaf 1/16

 3: 16 beats vanaf 1/8

 4: 32 beats vanaf 1/4

Bijvoorbeeld, met de instelling "8 beats vanaf 1/16" is de instelling van de 

pad zoals hieronder wordt getoond. 

1 beat

1/16 beat

2 beats

1/8 beat

4 beats

1/4 beat

8 beats

1/2 beat

Het bereik van beats die zijn ingesteld voor de roll in een lus, wordt 

weergegeven op het scherm van de pc/Mac.

3 Houd één van de performancepads ingedrukt.
De roll met het aantal beats dat aan de ingedrukte pad is toegewezen, 

wordt afgespeeld in een lus.

Tijdens het afspelen van de roll in een lus, wordt er verder afgespeeld in 

de achtergrond.

! U kunt het aantal beats van de momenteel in een lus afgespeelde 

roll wijzigen door op de knop [LOOP 1/2X] of de knop [LOOP 2X] 

te drukken terwijl de roll in een lus wordt afgespeeld.

4 Laat de performancepad los.
Het afspelen van de roll in een lus wordt geannuleerd en het afspelen 

wordt hervat vanaf het punt dat op de achtergrond is bereikt.

De Slicer-functie gebruiken

Het opgegeven bereik wordt in 8 gelijke delen verdeeld en deze 8 delen 

worden aan de verschillende performancepads toegewezen. Als u op 

een van de performancepads drukt, wordt het geluid van het deel dat 

aan die pad is toegewezen, afgespeeld in een lus.

Terwijl het geluid van de pad in een lus wordt afgespeeld, gaat het 

normale afspelen met het oorspronkelijke ritme in de achtergrond door. 

Wanneer u de pad loslaat en het afspelen van de lus eindigt, wordt het 

afspelen hervat vanaf de positie die op dat punt is bereikt.

! De slicer-functie kan niet worden gebruikt voor muziekstukken 

waarvoor geen beatpatroon is ingesteld. Voor meer informatie over 

het instellen van beatpatronen, raadpleegt u de softwarehandleiding 

van Serato DJ Pro.

1 Druk op de knop voor de [SLICER]-stand.
De stand wisselt naar de slicer-stand.

! Als u tegelijk op de [SHIFT]-knop en de knop voor de [SLICER]-

stand drukt, gaat de stand naar de slicer-stand in lus.

= "Over de slicer-stand en de lusstand van de slicer" (p.22)

2 Druk op de knop [PARAMETER] of de knop 

[PARAMETER] terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt 

houdt.
Stel het domein voor de slicer-functie in. De waarde die is ingesteld 

voor het domein wisselt telkens als u op een van de knoppen drukt en 

tegelijkertijd de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

Het domein kan op een van 6 instellingen worden gezet: 2 beats, 4 beats, 

8 beats, 16 beats, 32 beats of 64 beats.

De 8 gelijke delen waarin het bereik dat met de domeininstelling is 

opgegeven, is verdeeld, worden toegewezen aan de verschillende 

performancepads, zoals hieronder wordt getoond.
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Domein

Verdeelde delen 1 tot 8

Deel 1

Deel 5

Deel 3

Deel 7

Deel 2

Deel 6

Deel 4

Deel 8

3 Druk op de knop [PARAMETER] of de knop 

[PARAMETER].
Stel de kwantisering in voor de slicer-functie. De waarde die is ingesteld 

voor de kwantisering wisselt telkens als u op een van de knoppen drukt.

De kwantisering kan op 4 manieren worden ingesteld: 1/8, 1/4, 1/2 en 1.

De lengte van de lus die wordt afgespeeld terwijl u op de pad drukt, kan 

worden gewijzigd in de instelling "QUANTIZATION". Als "QUANTIZATION" 

bijvoorbeeld is ingesteld op "1", dan wordt het volledige gedeelte 

dat aan de pad is toegewezen, afgespeeld in een lus, en wanneer 

"QUANTIZATION" is ingesteld op "1/2", wordt slechts de eerste helft van 

het gedeelte dat aan de pad is toegewezen, afgespeeld in een lus.

4 Houd één van de performancepads ingedrukt.
Wanneer u op de pad drukt en de pad ingedrukt houdt, wordt het geluid 

afgespeeld in een lus.

! De lengte van het afspelen van de lus is afhankelijk van de 

instelling van de kwantisering.

Wanneer u de pad loslaat, keert het muziekstuk terug naar de positie die 

op de achtergrond wordt afgespeeld.

 � Over de slicer-stand en de lusstand van de slicer

Slicer-stand

Wanneer de afspeelpositie het einde nadert van het bereik dat in 8 

gelijke delen is gedeeld, schakelt het bereik dat op het display wordt 

getoond over naar de volgende 8 delen, die delen worden toegewezen 

aan de verschillende pads en de eerder toegewezen delen worden 

vervangen.

1 2 3 4 5 6 7 81 12 23 4 5 6 7 8

Lusstand van de slicer

Wanneer de afspeelpositie het einde nadert van het bereik dat in 8 

gelijke delen is gedeeld, keert de afspeelpositie terug naar het begin van 

het bereik dat in 8 gelijke delen is gedeeld.

1 2 3 4 5 6 7 8

De sampler-functie gebruiken

Muziekstukken die in de samplerposities van de sampler zijn geladen, 

kunnen worden afgespeeld met de performancepads.

1 Open het [SAMPLER]-paneel op het scherm van de 

pc/Mac met de muis.

2 Druk op de knop voor de [SAMPLER]-stand.
De stand wisselt naar de sampler-stand.

3 Druk op de knop [PARAMETER] of de knop 

[PARAMETER].
Ga naar de samplerbank. De sampler heeft 4 banken, A, B, C en D, en 

elke bank heeft 8 posities.

4 Sleep muziekstukken en zet ze neer met de muis 

om ze in de posities van het [SAMPLER]-paneel te 

laden op het scherm van de pc/Mac.
De samplerinstellingen en de geladen muziekstukken worden 

opgeslagen.

5 Druk op een performancepad.
Het geluid voor de positie die is toegewezen aan de ingedrukte pad wordt 

afgespeeld.

! De afspeelmethode verschilt naargelang de sampler-stand 

van Serato DJ Pro. Zie voor meer details de Serato DJ 

Pro-softwarehandleiding.

Positie 1 Positie 3Positie 2 Positie 4

Positie 8Positie 5 Positie 6 Positie 7

! Als u tegelijkertijd op een performancepad en op de [SHIFT]-

knop drukt, stopt het geluid van de positie die momenteel wordt 

afgespeeld.

De cue-lus gebruiken

1 Druk op de knop voor de [HOT CUE]-stand terwijl u 

de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De cue-lusstand wordt geactiveerd.

2 Druk tijdens het afspelen op een performancepad.
Het beginpunt van de lus wordt ingesteld op de hot cue en het afspelen 

van de lus begint.

! De lengte van de lus op dit moment is het aantal beats dat is 

ingesteld voor automatische lus-weergave. 

De lusbeginpunten worden toegewezen aan de 

performancepads, zoals hieronder wordt getoond.

Lus 1

Lus 5

Lus 3

Lus 7

Lus 2

Lus 6

Lus 4

Lus 8

! Bij de cue-lusfunctie wordt het hot cue-punt gebruikt als 

beginpunt van de lus.

 Als u op een performancepad drukt waarvoor al een hot cue-punt 

is ingesteld, wordt de lus afgespeeld vanaf dat hot cue-punt.
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3 Druk tijdens het afspelen van de lus op de knop 

[PARAMETER].
De afspeellengte van de lus wordt gehalveerd.

Als u op de [LOOP 1/2X]-knop drukt, krijgt u hetzelfde effect.

4 Druk tijdens het afspelen van de lus op de knop 

[PARAMETER].
De afspeellengte van de lus wordt verdubbeld.

Als u op de [LOOP 2X]-knop drukt, krijgt u hetzelfde effect.

5 Druk tijdens het afspelen van de lus op de  

[LOOP 1/2X]- of de [LOOP 2X]-knop terwijl u de 

[SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De lus wordt verplaatst terwijl dezelfde lengte wordt behouden (loop 

shift).

6 Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk 

tegelijkertijd op dezelfde performancepad.
Het muziekstuk keert terug naar het ingestelde beginpunt van de lus en 

het afspelen van de lus gaat verder.

7 Druk nog eens op dezelfde performancepad.
De lus-weergave wordt geannuleerd.

De opgeslagen lus gebruiken

Met deze functie wordt een lus opgeslagen in een luspositie van Serato 

DJ Pro en wordt de opgeslagen lus opgeroepen.

1 Druk op de knop voor de [ROLL]-stand terwijl u de 

[SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De opgeslagen lus-stand wordt geactiveerd.

2 Druk tijdens het afspelen van de lus op een 

performancepad.
Er wordt een lus toegewezen aan de luspositie van Serato DJ Pro.

Positie 1 Positie 3Positie 2 Positie 4

Positie 8Positie 5 Positie 6 Positie 7

3 Druk op de performancepad terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
Het afspelen gaat verder door terug te keren naar het begin van de lus.

4 Druk nog eens op dezelfde performancepad.
De lus-weergave wordt geannuleerd.

5 Druk tijdens het afspelen van de lus op de knop 

[PARAMETER].
De afspeellengte van de lus wordt gehalveerd.

6 Druk tijdens het afspelen van de lus op de knop 

[PARAMETER].
De afspeellengte van de lus wordt verdubbeld.

7 Druk tijdens het afspelen van de lus op de  

[LOOP 1/2X]- of de [LOOP 2X]-knop terwijl u de 

[SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De lus wordt verplaatst terwijl dezelfde lengte wordt behouden (loop 

shift).

! Wanneer de loop shift-functie wordt gebruikt en de lengte 

van de opgeroepen lus gewijzigd wordt, wordt de lusinstelling 

overschreven en opgeslagen.

De toonhoogte afspelen
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de Pitch'n Time-functie 

worden geactiveerd. Voor meer informatie raadpleegt u de "Serato 

Pitch'n Time manual" onder [Software Info] op de volgende 

ondersteunende website van Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

1 Druk op de knop voor de [SAMPLER]-stand terwijl 

u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De stand wisselt naar de stand voor het afspelen van de toonhoogte.

2 Druk tegelijkertijd op de performancepad en op de 

[SHIFT]-knop om een geregistreerd hot cue-punt te 

selecteren.

3 Druk op de performancepad.
Om voor het bereik van de toonhoogte te kiezen tussen boven, 

midden en onder, drukt u op de knop [PARAMETER] of de knop 

[PARAMETER].

De toonhoogte wordt toegewezen door op de pad te drukken en er wordt 

afgespeeld vanaf het hot cue-punt dat in stap 2 is geselecteerd.

Bereik boven

+4 +6+5 +7

+30 +1 +2

 

0 +2+1 +3

-1-4 -3 -2

Bereik midden

Bereik onder

-3 -1-2 0

-4-7 -6 -5

De Serato Flip gebruiken
Met Serato Flip kunt u sequenties zoals hot cue-acties opnemen of 

oproepen.

Voor meer informatie over Serato Flip, raadpleegt u [Software Info] van 

[DDJ-SX3] op de volgende ondersteunende website van Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

Een Flip maken

1 Klik op het tabblad Flip om de Flip-positie weer te 

geven op het scherm van Serato DJ Pro.

2 Druk op de [FLIP REC]-knop om alles klaar te 

maken om de Flip op te nemen.
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3 Speel een muziekstuk af en bedien een Hot Cue.
De opname van de Flip begint wanneer de hot cue-bediening start.

4 Druk opnieuw op de [FLIP REC]-knop om de 

opname van de Flip te stoppen.

Een Flip opslaan in een positie

1 Druk op de [FLIP SLOT]-knop om de positie te 

selecteren waarin de Flip zal worden opgeslagen.
Telkens als u op de knop drukt, verandert de positie.

2 Druk op de [FLIP SLOT]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
De Flip wordt opgeslagen in de positie.

! U kunt de Flip ook opslaan in de positie met behulp van een 

performancepad.

 Raadpleeg voor meer informatie "De opgeslagen Flip gebruiken" 

(p.24).

De in een positie opslagen Flip oproepen 
en afspelen

1 Druk op de [FLIP SLOT]-knop om de positie met de 

opgeslagen Flip te selecteren.
Telkens als u op de knop drukt, verandert de positie.

2 Druk op de [FLIP REC]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
Selecteer aan/uit voor het afspelen van de Flip in een lus.

! Als lus van Flip-positie op het positiescherm en lus van Flip 

op het Flip-paneel zijn gemarkeerd, wordt de Flip in een lus 

afgespeeld.

! Als er zich een niet-opgeslagen Flip in het tijdelijke gebied 

bevindt, wordt de lus van de Flip in het tijdelijke gebied in-/

uitgeschakeld. Als de Flip in het tijdelijke gebied in een lege 

positie wordt opgeslagen, wordt de lus van de Flip in de 

geselecteerde positie in-/uitgeschakeld.

3 Druk op de [FLIP START]-knop.
De Flip wordt opgeroepen en vanaf het begin afgespeeld.

! Als er zich een niet-opgeslagen Flip in het tijdelijke gebied 

bevindt, wordt de Flip in het tijdelijke gebied opgeroepen. Als de 

Flip in het tijdelijke gebied in een lege positie wordt opgeslagen, 

wordt de Flip in de geselecteerde positie opgeroepen. De 

opgeroepen Flip wordt naar het begin verplaatst en afgespeeld.

! Als u tegelijkertijd op de [FLIP START]-knop en de [SHIFT]-knop 

of op de [PARAMETER]-knop en de [SHIFT]-knop drukt, kunt u 

de Flip inschakelen zonder naar het begin van de Flip te gaan. In 

dit geval wordt de Flip afgespeeld wanneer de afspeelpositie van 

het muziekstuk het begin van de Flip bereikt.

! U kunt de Flip ook oproepen in de positie met behulp van een 

performancepad.

 Voor meer informatie, zie "De opgeslagen Flip gebruiken" 

(p.24).

Naar het begin van de Flip gaan terwijl 
de Flip wordt afgespeeld

Druk op de [FLIP START]-knop.
Terwijl de Flip wordt afgespeeld, gaat de afspeelpositie telkens als u op 

de knop drukt naar het begin van de Flip.

Flip verlaten

Druk op de [FLIP START]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
Het afspelen van de Flip wordt beëindigd en er wordt opnieuw normaal 

afgespeeld.

De opgeslagen Flip gebruiken
! In de DUAL DECK-stand kan Opgeslagen Flip niet worden gebruikt.

De gemaakte Flip met behulp van de 
performancepad opslaan in de positie

1 Volg de procedure in "Een Flip maken" (p.23) om 

een Flip te maken.

2 Druk gedurende 1 seconde of langer op de knop 

voor de [HOT CUE]-stand.
De stand gaat naar de SAVED FLIP-stand.

! Druk opnieuw op de knop om naar de hot cue-stand te gaan.

3 Druk op de performancepad.
De Flip wordt opgeslagen in de positie.

! De Flip kan niet worden opgeslagen met de performancepad 

als de positie volzet is. Om de Flip van de positie te verwijderen, 

klikt u op het positiescherm op de knop om de Flip-positie te 

verwijderen.

Flip met behulp van een performancepad 
oproepen van positie en afspelen

1 Druk gedurende 1 seconde of langer op de knop 

voor de [HOT CUE]-stand.
De stand gaat naar de SAVED FLIP-stand.

2 Druk op de performancepad.
De Flip van de bijbehorende positie wordt opgeroepen. De opgeroepen 

Flip gaat naar het begin van de Flip en wordt afgespeeld.

! Wanneer u tegelijkertijd op de performancepad en op de 

[SHIFT]-knop drukt, wordt de Flip van de bijbehorende positie 

opgeroepen, maar wordt er niet naar het begin van die Flip 

gegaan. In dit geval wordt de Flip afgespeeld wanneer de 

afspeelpositie van het muziekstuk het begin van de Flip bereikt.

Met behulp van een performancepad 
naar het begin van de Flip gaan terwijl de 
Flip wordt afgespeeld

Terwijl de Flip wordt afgespeeld, gaat de afspeelpositie telkens als u op 

een performancepad drukt naar het begin van de Flip.

Flip verlaten met een performancepad

Druk terwijl de Flip wordt afgespeeld tegelijkertijd 

op de performancepad en op de [SHIFT]-knop.
De Flip stopt met afspelen en er wordt opnieuw normaal afgespeeld.

Patroon bewerken gebruiken

1 Druk gedurende 1 seconde of langer op de knop 

voor de [ROLL]-stand.
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2 Klik op het Serato DJ Pro-scherm op [EDIT GRID] 

om het scherm voor het bewerken van het patroon te 

tonen.

3 Druk op de performancepad of op de 

parameterknop om het [EDIT GRID]-scherm van 

Serato DJ Pro te bedienen.

De slip gebruiken
Als de slip aan staat, wordt er tijdens het afspelen van scratch, lussen of 

hot cues in de achtergrond verder normaal afgespeeld met het originele 

ritme. Wanneer het afspelen van scratch, lussen of hot cues wordt 

geannuleerd, wordt er opnieuw normaal afgespeeld vanaf de positie 

waarop er werd geannuleerd. Er zijn verscheidene resultaten mogelijk 

zonder het ritme te verstoren.

! Bij de standaardinstelling brandt de [SLIP]-knop als de slip-stand 

aan staat en knippert de knop terwijl er verder wordt afgespeeld in de 

achtergrond.

Slip-hot cue

1 Druk op de knop voor de [HOT CUE]-stand.
De stand wisselt naar de hot cue-stand.

2 Stel de Hot Cue in.
Druk op de performancepad om de hot cue in te stellen.

3 Druk op de [SLIP]-knop.
De stand wisselt naar de slip-stand.

4 Druk op een performancepad en houd hem 

ingedrukt terwijl er wordt afgespeeld.
Er wordt afgespeeld vanaf de positie waarop de Hot Cue is ingesteld. 

Zolang u op de performancepad drukt, wordt er afgespeeld.

Terwijl de Hot Cue wordt afgespeeld, wordt er verder normaal afgespeeld 

in de achtergrond.

5 Haal uw vinger van de performancepad.
Het afspelen begint vanaf de positie die in de achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

Slip-scratch

1 Zorg dat de VINYL-stand aan staat.
Zorg dat de [SLIP]-knop gaat branden terwijl u op de [SHIFT]-knop drukt.

2 Om te scratchen, bedient u de bovenkant van het 

draaiwiel terwijl er wordt afgespeeld.
Tijdens het scratchen, wordt er in de achtergrond verder normaal 

afgespeeld.

3 Haal uw vinger van de bovenkant van het 

draaiwiel.
Het afspelen begint vanaf de positie die in de achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

 � Controleren of de VINYL-stand aan of uit staat

Standaard staat de VINYL-stand aan zodat u kunt scratchen. U kunt de 

huidige status controleren met de verlichting van de [SLIP]-knop terwijl u 

op de [SHIFT]-knop drukt.

! Als de VINYL-stand aan staat, brandt de [SLIP]-knop terwijl u op de 

[SHIFT]-knop drukt.

! Als de VINYL-stand uit staat, brandt de [SLIP]-knop niet terwijl u op 

de [SHIFT]-knop drukt.

Om de VINYL-stand in/uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de [SLIP]-

knop en de [SHIFT]-knop.

Slip afremmen

1 Pas de instelling [Braking] - [Stop Time] op het 

tabblad [DJ Preference] van het [SETUP]-menu aan.
Met de [Braking]-instelling regelt u de snelheid van het afgespeelde 

muziekstuk totdat het stopt. Wanneer u de slip-rem gebruikt, zet u de 

[Stop Time]-regelaar van [Braking] op het scherm van de pc/Mac op 

ongeveer 9 uur zodat deze langzaam stopt.

2 Druk op de [SLIP]-knop.
De stand wisselt naar de slip-stand.

3 Druk op de [PLAY/PAUSE f]-knop terwijl er 

wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt langzaamaan. Terwijl dat gebeurt, wordt er in de 

achtergrond verder normaal afgespeeld.

4 Druk opnieuw op de [PLAY/PAUSE f]-knop.
Het afspelen begint vanaf de positie die in de achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

Automatische slip-lus

1 Druk op de [SLIP]-knop.
De stand wisselt naar de slip-stand.

2 Druk op de [LOOP 1/2X]- of de [LOOP 2X]-knop.
Selecteer de beat van de automatische lus.

3 Druk op de [AUTO LOOP]-knop.
Er wordt een lus ingesteld met het opgegeven aantal beats en de lus 

wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen van de lus wordt er in de achtergrond verder 

normaal afgespeeld.

4 Druk opnieuw op de [AUTO LOOP]-knop.
De lus wordt geannuleerd en het afspelen begint vanaf het punt dat in de 

achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

Handmatige slip-lus

 � Een lus creëren en slipweergave daarvan

1 Druk op de [SLIP]-knop.
De stand wisselt naar de slip-stand.

2 Druk op de [LOOP IN]-knop en vervolgens op de 

[LOOP OUT]-knop.
De lus wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen van de lus wordt er in de achtergrond verder 

normaal afgespeeld.

3 Druk op de [LOOP OUT]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
De lus wordt geannuleerd en het afspelen begint vanaf het punt dat in de 

achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

 � Slipweergave met een lus in een luspositie

1 Druk op de [SLIP]-knop.
De stand wisselt naar de slip-stand.

2 Druk op de [LOOP IN]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt om een lus te selecteren en af 

te spelen.
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3 Druk op de [LOOP OUT]-knop terwijl u de [SHIFT]-

knop ingedrukt houdt.
De lus wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen van de lus wordt er in de achtergrond verder 

normaal afgespeeld.

Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt tot de volgende actie.

4 Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk 

tegelijkertijd opnieuw op de [LOOP OUT]-knop.
De lus wordt geannuleerd en het afspelen begint vanaf het punt dat in de 

achtergrond is bereikt.

! Druk opnieuw op de [SLIP]-knop om de slip-stand te annuleren.

De DUAL DECK-stand gebruiken
De DUAL DECK-stand is een functie waarmee u beide decks 

tegelijkertijd kunt bedienen wanneer u twee verschillende 

muziekstukken mixt op deck 1 en deck 3 (of op deck 2 en deck 4). Een 

bijzonderheid van deze functie is dat u bedieningshandelingen als 

scratchen, lussen en hot cues kunt uitvoeren op twee verschillende 

muziekstukken die zijn gemixt, door ze door elkaar te gooien of ze te 

mengen, alsof het om één enkel muziekstuk gaat.

In onderstaande uitleg wordt een voorbeeld besproken van de 

bediening voor het afregelen van deck 1 en 3 tegelijkertijd.

1 Druk op de [DECK3]-knop terwijl u de [DECK1]-

knop ingedrukt houdt of druk op de [DECK1]-knop 

terwijl u de [DECK3]-knop ingedrukt houdt.
De DUAL DECK-stand wordt ingeschakeld en de [DECK]-knop waarop 

eerst werd gedrukt, en de [DECK]-knop waarop later werd gedrukt, 

branden.

Status-display in de Dual Deck-stand

! Als de DUAL DECK-stand wordt gestart, wordt de deck-status van 

de [DECK]-knop die het eerst werd ingedrukt, weergegeven.

2 Druk op de [DECK1]- of de [DECK3]-knop.
De DUAL DECK-stand wordt uitgeschakeld en de [DECK]-knop brandt.

De controller gaat naar het deck van de ingedrukte [DECK]-knop.

Functies die kunnen worden bediend in 
de DUAL DECK-stand

De onderstaande functies kunnen in de DUAL DECK-stand tegelijkertijd 

worden bediend op de twee decks.

Knop of regelaar die wordt 

bediend

Functie

Draaiwiel Scratchen, Pitch Benden (toonhoogte 

verbuigen), Skip-stand, Slip Scratch

SLIP-knop Slip-stand, VINYL-stand

KEY LOCK-knop Key Lock (toonsoortvergrendeling), 

Tempo Reset

AUTO LOOP-knop Auto Loop (automatische lus-weergave), 

Active Loop, Auto Slip Loop

LOOP 1/2X-knop Auto Loop Beat-selectie, Half Loop, 

Loop Shift

LOOP 2X-knop Auto Loop Beat-selectie, Double Loop, 

Loop Shift

LOOP IN-knop Loop In, Loop In Adjust, Loop Slot-

selectie, Manual Slip Loop

LOOP OUT-knop Loop out, loop out adjust, re-loop/exit, 

manual slip loop

Knop voor HOT CUE-stand Hot cue-stand, Cue-lus-stand

Knop voor ROLL-stand Roll-stand, Opgeslagen lus

Knop voor SLICER-stand Slicer-stand, Slicer-lus-stand

Performancepads Hot cue trigger, Hot cue verwijderen, 

Slip hot cue, Lus roll trigger, Slicer 

trigger, Cue lus trigger, Opgeslagen 

lus trigger

Knop of regelaar die wordt 

bediend

Functie

Knop PARAMETER, knop 

PARAMETER

Lus roll beat selectie, SLICER 

QUANTIZATION selectie, SLICER 

DOMAIN selectie, Lus half, Lus dubbel, 

Lus shift

PLAY/PAUSE f -knop Afspelen, pauzeren, Slip Braking

CUE-knop Cue-instelling, Back Cue, Cue Sampler

SYNC-knop Sync, Sync uit

CENSOR-knop Censor, Reverse

NEEDLE SEARCH-pad Needle Search

FLIP REC-knop Sequentie lus

FLIP START-knop Sequentie start, Sequentie aan

FLIP SLOT-knop Sequentie positie selectie

KEY UP/SYNC-knop Toonsoort hoger, synchronisatie 

toonsoort

KEY DOWN/RESET-knop Toonsoort lager, reset toonsoort

 � Functies die worden beperkt in de DUAL DECK-stand

In de DUAL DECK-stand kunnen de volgende functies alleen worden 

bediend op het deck waar de [DECK]-knop knippert.

Knop of regelaar die wordt 

bediend

Functie

TEMPO-schuifregelaar Tempo-aanpassing

KEY LOCK-knop Tempo-bereik

FLIP REC-knop Sequentie REC

 � Deck Status Mirroring-functie

Als de volgende standen voor elk deck in een andere status staan, wordt 

de status automatisch ingesteld op die waarin de [DECK]-knop knippert.

! Status Vinyl-stand, status Pad-stand, status Slip-stand

De startfunctie van de fader 
gebruiken

De startfunctie van de kanaalfader 
gebruiken

1 Stel de cue in.
Pauzeer op de positie vanwaar u wilt beginnen met afspelen en druk 

vervolgens op de [CUE]-knop voor het bijbehorende deck.

! U kunt cues ook instellen door de kanaalfader van achteraan 

naar de dichtstbijzijnde positie te verplaatsen terwijl u op de 

[SHIFT]-knop drukt in de pauzestand.

2 Verplaats, terwijl u op de [SHIFT]-knop drukt, 

de kanaalfader van de dichtstbijzijnde positie naar 

achter.
Het afspelen van het muziekstuk begint vanaf het ingestelde cue-punt.

! Wanneer u de kanaalfader terug naar de dichtstbijzijnde positie 

verplaatst terwijl u op de [SHIFT]-knop drukt tijdens het afspelen, 

gaat het muziekstuk onmiddellijk terug naar het ingestelde cue-

punt en wordt de pauzestand ingesteld. (Back Cue)

! Als u geen cue hebt ingesteld, start het afspelen vanaf het begin 

van het muziekstuk.

! Het is ook mogelijk de instelling in de stand voor 

hulpprogrammatuur zo te wijzigen dat de sync-stand 

tegelijkertijd wordt ingesteld wanneer het afspelen wordt gestart 

met de kanaalfader-startfunctie.

! Als u de kanaalfader van achteraan naar de positie dichtst bij u 

verplaatst terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt en u op een 

cue staat, begint het muziekstuk af te spelen vanaf de ingestelde 

cue.
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De startfunctie van de crossfader 
gebruiken

Om de startfunctie van de crossfader te gebruiken, stelt u de [CROSS 

FADER ASSIGN]-schakelaar van het kanaal dat u naar [A] of [B] wilt 

verplaatsen, in.

1 Stel de cue in.
Pauzeer op de positie vanwaar u wilt beginnen met afspelen en druk 

vervolgens op de [CUE]-knop voor het bijbehorende deck.

! Cues kunnen ook worden ingesteld door de crossfader naar de 

linker- of de rechterrand te verplaatsen terwijl u op de [SHIFT]-

knop drukt in de pauzestand.

2 Verschuif de crossfader naar de positie bij de 

linker- of de rechterrand.
Schuif de regelaar naar de tegenovergestelde rand van het kanaal 

waarvoor u de fader-startfunctie wilt gebruiken.

3 Terwijl u op de [SHIFT]-knop drukt, verplaatst u de 

crossfader in tegengestelde richting vanaf de linker- 

of de rechterrand.
Het afspelen van het muziekstuk begint vanaf het ingestelde cue-punt.

! Wanneer u tijdens het afspelen de crossfader naar de 

oorspronkelijke positie terugzet terwijl u op de [SHIFT]-knop 

drukt, keert het muziekstuk onmiddellijk terug naar het 

ingestelde cue-punt en wordt de pauzestand geactiveerd (Back 

Cue).

! Als u geen cue hebt ingesteld, start het afspelen vanaf het begin 

van het muziekstuk.

! Wanneer u de crossfader van de linker- naar de rechterrand 

verplaatst (of van de rechter- naar de linkerrand) terwijl u op de 

[SHIFT]-knop drukt en op een cue staat, begint het muziekstuk af 

te spelen vanaf het ingestelde cue-punt.

De snelheidssampler gebruiken
Als de stand voor de snelheidssampler aan staat, wijzigt het 

volumeniveau van de sample volgens de hoeveelheid kracht die wordt 

gebruikt om op de performancepads te tikken. Het volumeniveau stijgt 

als u met grote kracht op de performancepads tikt en daalt als u er zacht 

op tikt.

Als de stand voor de snelheidssampler is uitgeschakeld, wordt het geluid 

getriggerd bij het volumeniveau dat is ingesteld met de Serato DJ Pro-

software, ongeacht de kracht waarmee u op de perfomancepads tikt.

De stand voor de snelheidssampler 
inschakelen

De stand voor de snelheidssampler wordt ingeschakeld als u gedurende 

1 seconde of langer op de knop voor de [SAMPLER]-stand drukt.

De stand voor de snelheidssampler 
uitschakelen

Als u op de knop voor de [SAMPLER]-stand drukt, wijzigt de stand naar 

de normale samplerstand (de stand voor de snelheidssampler wordt 

uitgeschakeld).

! In de stand voor de hulpprogrammatuur kunnen de snelheidscurve 

en de functie Na aanraking worden ingesteld.

 Als Na aanraking is ingeschakeld, verandert het samplevolume 

terwijl de performancepad ingedrukt wordt gehouden naargelang de 

kracht waarmee op de pad wordt gedrukt.

= "De instelling van de snelheidscurve van de 

snelheidssamplerstand wijzigen" (p.34)

= "De instelling Na Aanraking inschakelen in de 

snelheidssamplerstand" (p.35)

Analyseren van muziekstukken
Als er muziekstukken op de decks geladen zijn door op de [LOAD]-knop 

op dit apparaat te drukken, worden de muziekstukken geanalyseerd. 

Het kan wel even duren vooraleer de analyse is voltooid en de BPM en 

golfvorm worden weergegeven.

Als de Serato DJ Pro-software wordt gebruikt als offlinespeler, kunnen 

muziekstukken vooraf worden geanalyseerd. Voor muziekstukken 

waarvan de analyse is voltooid, worden de BPM en golfvorm onmiddellijk 

weergegeven als de muziekstukken naar de decks worden geladen.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Serato DJ Pro-software 

als offlinespeler en instructies voor het analyseren van muziekstukken, 

raadpleegt u de Serato DJ Pro-softwarehandleiding.

! Afhankelijk van het aantal muziekstukken kan de analyse even duren.

Gebruiken van effecten
Serato DJ Pro heeft twee effectgeneratoren, FX1 en FX2. De effecten 

kunnen worden toegepast op het geselecteerde deck. Hieronder wordt 

beschreven hoe u dit apparaat gebruikt om een effectgenerator toe te 

wijzen aan kanaal 1 (FX1).

Schermweergave effectgenerator Serato DJ Pro
Meervoudige FX-stand: Er kunnen maximaal drie effecten per 

effectgenerator worden geselecteerd en elk effect heeft één instelbare 

parameter.

1 11 2 3

5 4 5 4 5 4

Enkelvoudige FX-stand: Er kan één effect worden geselecteerd per 

effectgenerator en er zijn meerdere instelbare parameters.

2 31

5 44444

1 Dit geeft het effecttype aan.

2 Dit geeft de effecttijd aan.

3 Dit geeft het nummer aan van het deck waaraan de 

effectgenerator is toegewezen.

4 Dit geeft de effectparameterstatus aan.

5 Dit geeft aan of het effect aan of uit staat.

In de meervoudige FX-stand werken

1 Zet de DJ-FX-stand in de meervoudige FX-stand op 

het scherm van Serato DJ Pro.
Geef het [FX]-paneel weer en klik op de meervoudige FX-stand.
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2 Druk op de [CH ASSIGN]-knop op het linker deck 

om het toe te wijzen deck te selecteren.

! Het nummer van het deck waaraan het effect is toegewezen, 

wordt gemarkeerd op het scherm van Serato DJ Pro.

3 Druk op de knop van effectparameter 1 terwijl 

u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om het eerste 

effecttype te selecteren.
Om het tweede effecttype te selecteren, drukt u op de knop van 

effectparameter 2 terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

Om het derde effecttype te selecteren, drukt u op de knop van 

effectparameter 3 terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

! Het momenteel geselecteerde effecttype wordt weergegeven op 

het scherm van Serato DJ Pro.

4 Druk op de knop van effectparameter 1 om het 

eerste effect in te schakelen.
Druk op de knop van effectparameter 2 om het tweede effect in te 

schakelen.

Druk op de knop van effectparameter 3 om het derde effect in te 

schakelen.

! De [ON]-toets voor het bijbehorende effect wordt gemarkeerd in 

het scherm van Serato DJ Pro.

5 Gebruik de regelaar van effectparameter 1 om de 

parameter van het eerste effect in te stellen.
Gebruik de regelaar van effectparameter 2 om de parameter van het 

tweede effect in te stellen.

Gebruik de regelaar van effectparameter 3 om de parameter van het 

derde effect in te stellen.

6 Draai aan de [FX BEATS]-regelaar om de effecttijd 

in te stellen.

! Het is ook mogelijk om de BPM-waarde die als basis voor de 

effecttijd moet worden gebruikt, in te stellen aan de hand van het 

tempo waarmee op de [FX BEATS]-regelaar wordt getikt terwijl u 

op de [SHIFT]-knop drukt.

= "Omschakelen van de tempostand van het effect" (p.29)

In de enkelvoudige FX-stand werken

1 Zet de DJ-FX-stand in de meervoudige FX-stand op 

het scherm van Serato DJ Pro.
Geef het [FX]-paneel weer en klik op de meervoudige FX-stand.

2 Druk op de [CH ASSIGN]-knop op het linker deck 

om het toe te wijzen deck te selecteren.

! Het nummer van het deck waaraan het effect is toegewezen, 

wordt gemarkeerd op het scherm van Serato DJ Pro.

3 Druk op de knop van een effectparameter terwijl 

u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om het effecttype 

te selecteren.
! Het geselecteerde effect wordt weergegeven op het scherm van 

Serato DJ Pro.

4 Druk op de knop van effectparameter 1 om het 

effect in te schakelen.

Telkens als u op de knop drukt, wisselt het effect tussen aan en uit.

! De [ON]-toets van het effect wordt gemarkeerd op het scherm 

van Serato DJ Pro.
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5 Gebruik de knop van effectparameter 2 of de knop 

van effectparameter 3 om de parameter van het 

effect te wisselen.

! Afhankelijk van het type effect is het mogelijk dat de knop niet 

oplicht wanneer deze bediend wordt.

6 Gebruik de regelaar(s) van de effectparameter(s) 

om de parameter(s) van het effect in te stellen.

7 Draai aan de [FX BEATS]-regelaar om de effecttijd 

in te stellen.

! Het is ook mogelijk om de BPM-waarde die als basis voor de 

effecttijd moet worden gebruikt, in te stellen aan de hand van het 

tempo waarmee op de [FX BEATS]-regelaar wordt getikt terwijl u 

op de [SHIFT]-knop drukt.

= "Omschakelen van de tempostand van het effect" (p.29)

Omschakelen van de tempostand van het 
effect

Met de effecten van Serato DJ Pro zijn er twee manieren om het 

tempo van het effect in te stellen: de "automatische tempostand" en de 

"handmatige tempostand".

! Standaard is de automatische tempostand ingesteld.

 � Automatische tempostand

De BPM-waarde van het muziekstuk wordt gebruikt als basis voor het 

tempo van het effect.

 � Handmatige tempostand

De BPM-waarde die als basis voor het effect wordt gebruikt, wordt 

berekend aan de hand van het tempo waarmee op de [FX BEATS]-

regelaar wordt getikt terwijl u op de [SHIFT]-knop drukt.

 � Overschakelen naar de handmatige tempostand

Druk in de automatische tempostand drie keer of 

meer op de [FX BEATS]-regelaar terwijl u op de 

[SHIFT]-knop drukt.
! Als u gedurende 1 seconde of langer op de [FX BEATS]-regelaar 

tikt terwijl u op de [SHIFT]-drukt in de handmatige tempostand, 

gaat de stand naar de automatische tempostand.

SOUND COLOR FX gebruiken
Dit effect past u aan met de [COLOR]-regelaar.

1 Druk op een [SOUND COLOR FX]-knop om het 

effecttype te selecteren.
De knop waarop u gedrukt heeft, knippert.

! Zelfs als de [SOUND COLOR FX]-knop reeds is geselecteerd, 

wordt de knop waarop u gedrukt heeft, geselecteerd.

! Voor de effecttypes, zie "Effecttypes" (p.29).

! Voor alle kanalen wordt hetzelfde effect ingesteld.

2 Draai aan de [COLOR]-regelaar.
Het effect wordt toegevoegd aan het geluid van het kanaal waarvoor aan 

de regelaar is gedraaid.

SOUND COLOR FX verlaten

Druk op de knipperende [SOUND COLOR FX]-knop.
Het effect wordt geannuleerd.

Effecttypes

SOUND COLOR FX-types

Effect Beschrijving [COLOR]-regelaar

ECHO Laat iets achter het 

originele geluid meerdere 

keren een afgezwakt 

geluid horen en voegt een 

echo-effect toe.

Linksom draaien: De 

vertragingstijd van 

het echogeluid stijgt 

geleidelijk aan.

Rechtsom draaien: 

De vertragingstijd van 

het echogeluid daalt 

geleidelijk aan.

JET Voegt een flanger-effect 

toe.

Linksom draaien: Voegt 

een flanger-effect met 

lage tonen toe.

Rechtsom draaien: Voegt 

een flanger-effect met 

hoge tonen toe.

NOISE Voegt witte ruis toe. Linksom draaien: De 

afsnijfrequentie van 

het filter dat witte ruis 

doorlaat, verlaagt.

Rechtsom draaien: De 

afsnijfrequentie van 

het filter dat witte ruis 

doorlaat, verhoogt.

FILTER Laat geluid horen door 

het filter.

Linksom draaien: De 

afsnijfrequentie van het 

laagdoorlaatfilter verlaagt 

geleidelijk aan.

Rechtsom draaien: De 

afsnijfrequentie van 

het hoogdoorlaatfilter 

verhoogt geleidelijk aan.
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! De vertragingstijd van het echogeluid verschilt naargelang de Serato 

DJ Pro-software BPM-waarde kan ontvangen of niet.

 Omstandigheden waarin BPM-waarden kunnen worden ontvangen 

van de Serato DJ Pro-software:

— Als er BPM-informatie staat op het deck dat is geladen met 

muziek op Serato DJ Pro

— Als de ingangskeuzeschakelaar op [USB A] of [USB B] staat

 Bij omstandigheden waarin de Serato DJ Pro-software BPM-waarden 

kan ontvangen, kan de vertragingstijd van het echogeluid worden 

geregeld met het aantal beats.

Externe ingangen/microfoons 
gebruiken
Er zijn vier externe ingangen voorzien om een dj-speler of analoge 

draaitafel aan te sluiten. De 4-Channel Mixer van dit apparaat kan 

extern ingevoerde geluiden mixen zonder daarbij een pc/Mac te moeten 

gebruiken. De volgende mengfuncties kunnen worden bediend zonder 

verbinding te maken met een pc/Mac.

  Let op
! Voor meer informatie over de betreffende items, zie "Basisbediening" 

(p.14) en "Namen van onderdelen en functies" (p.6).

! De volgende functies werken niet voor de externe ingangen.

— Instelling van muziekstuktempo (tegelijkertijd op de [CUE]-knop 

voor de hoofdtelefoon en de [SHIFT]-knop drukken)

— Startfunctie van fader (tegelijkertijd de kanaal- of crossfader 

verplaatsen en op de [SHIFT]-knop drukken)

! De waarden die worden aangepast met de diverse regelaars voor 

de Serato DJ Pro-software verschillen van de waarden die worden 

aangepast voor de externe ingang.

Mengpaneel-gedeelte

1 Ingangskeuzeschakelaar

2 TRIM-regelaar

3 EQ-regelaars (HI, MID, LOW)

4 Aanduiding kanaalniveau

5 COLOR-regelaar

6 CUE/MIC REVERB-knop voor hoofdtelefoon

7 CUE-knop voor hoofdtelefoon

8 Kanaalfader

9 CROSS FADER ASSIGN-schakelaar

a MASTER LEVEL-regelaar

b Aanduiding masterniveau

c MASTER CUE-knop

d BOOTH MONITOR LEVEL-regelaar

e Crossfader

Voorpaneel

f HEADPHONES LEVEL-regelaar

g HEADPHONES MIXING-regelaar

h CROSS FADER CURVE-schakelaar

Het geluid van microfoon 1 of 2 mixen

1 Sluit een microfoon aan op de [MIC1]- of [MIC2]- 

aansluiting.

2 Zet de ingangskeuzeschakelaar op [MIC1] of 

[MIC2].

3 Draai aan de [TRIM]-regelaar en verplaats 

de kanaalfaders om het geluidsniveau voor de 

verschillende decks te regelen.
! U kunt het geluid regelen met de [EQ (HI, MID, LOW)]-regelaars 

en filtereffecten toepassen op de betreffende kanalen met de 

[COLOR]-regelaar.

! Schakel de reverb-functie in/uit door op de [CUE/MIC REVERB]- 

knop voor de hoofdtelefoon te drukken. Om de 

microfooninstellingen, zoals reverb, in te stellen, gebruikt u het 

hulpprogramma voor instellingen. Zie "Over het hulpprogramma 

voor instellingen" (p.32).

! Het geluidsvolume van de kanalen waarvoor de 

ingangskeuzeschakelaar op [MIC1] of [MIC2] is gezet, wijzigt niet 

wanneer u de crossfader verplaatst.
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Het geluid van microfoon 3 mixen

1 Sluit een microfoon aan op de [MIC3]-aansluiting.

2 Zet de [MIC3 ON/OFF]-schakelaar op aan.

3 Draai aan de [MIC3 LEVEL]-regelaar om het 

geluidsniveau te regelen.
! Om de microfooninstellingen, zoals EQ (HI, MID, LOW) en reverb, 

in te stellen, gebruikt u het hulpprogramma voor instellingen. Zie 

"Over het hulpprogramma voor instellingen" (p.32).

! Het geluidsvolume van [MIC3] wijzigt niet wanneer u de 

crossfader verplaatst.

Het geluid van een dj-speler en dergelijke 
mixen

1 Sluit de dj-speler of een ander uitgangsapparaat 

op lijnniveau aan op de [LINE/PHONO]-aansluitingen.

2 Zet de ingangskeuzeschakelaar op [PHONO/LINE] 

of [LINE].

3 Zet de [LINE/PHONO]-schakelaar op het 

achterpaneel op [LINE].

4 Draai aan de [TRIM]-regelaar en verplaats 

de kanaalfader om het geluidsniveau voor de 

verschillende decks te regelen.
! U kunt het geluid regelen met de [EQ (HI, MID, LOW)]-regelaars 

en kleureffecten toepassen op de betreffende kanalen met de 

[COLOR]-regelaar.

Het geluid van een analoge draaitafel en 
dergelijke mixen

1 Sluit de analoge speler of een ander apparaat op 

phono-niveau (voor MM-elementen) aan op de  

[LINE/PHONO]-aansluitingen.

2 Zet de ingangskeuzeschakelaar op [PHONO/LINE].

3 Zet de [LINE/PHONO]-schakelaar op het 

achterpaneel op [PHONO].

4 Draai aan de [TRIM]-regelaar en de kanaalfaders 

om het geluidsniveau voor de verschillende decks te 

regelen.
! U kunt het geluid regelen met de [EQ (HI, MID, LOW)]-regelaars 

en kleureffecten toepassen op de betreffende kanalen met de 

[COLOR]-regelaar.
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Instellingen aanpassen

Over het hulpprogramma voor 
instellingen
U kunt de volgende instellingen wijzigen:

— De buffergrootte regelen (wanneer u ASIO gebruikt).

— De microfooninstellingen regelen.

— De softwareversie van het stuurprogramma controleren.

Het hulpprogramma voor instellingen 
weergeven

Voor Mac
Klik op het pictogram [Macintosh HD] > [Applicatie] > [Pioneer] > 

[DDJ-SX3] > [DDJ-SX3 Instelfunctie].

Voor Windows 10
Klik op het menu [Starten] > [Pioneer] >  [DDJ-SX3 Instelfunctie].

Voor Windows 8.1
Klik in de [Apps-weergave] op het pictogram [DDJ-SX3 Instelfunctie].

Voor Windows 7
Klik op het menu [Starten] > [Alle programma's] > [Pioneer] > 

[DDJ-SX3] > [DDJ-SX3 Instelfunctie].

Instellingen aanpassen

De microfooninstelling aanpassen

Geef de instelfunctie weer voor u start.

Klik op het tabblad [MIC].

! Op dit scherm kunt u de microfoon instellen die op dit apparaat 

is aangesloten.

Instelitem Schermweergave Beschrijving

LOW CUT FILTER ON, OFF Hoogdoorlaatfilter 

microfoon

COMPRESSOR OFF, MIN tot MAX Compressor microfoon

REVERB MIN tot MAX Reverb microfoon

MIC3 EQ (HIGH, MID, 

LOW)

-26 dB tot +6 dB EQ microfoon 3

MIC OUT TO BOOTH OFF, MIC3, MIC1,2, ALL Microfoongeluid naar 

booth uit

TALK OVER OFF, MIC1, MIC2, MIC3, 

MIC1,2, ALL

Triggerinstelling voor 

TALKOVER-functie

REC OUT WITH MIC, WITHOUT 

MIC

Microfoongeluid naar 

REC uit

De buffergrootte regelen (wanneer u 
ASIO gebruikt)

Deze functie is alleen van toepassing als Windows gebruikt wordt.

Als een toepassing die dit apparaat als het standaard geluidsapparaat 

gebruikt (dj-software enz.) actief is, moet u die toepassing sluiten voor u 

de buffergrootte regelt.

Geef de instelfunctie weer voor u start.

Klik op het tabblad [ASIO].

! Als de buffergrootte groot wordt gemaakt, zullen onderbrekingen 

van de geluidsgegevens (onderbrekingen van het geluid) minder 

makkelijk kunnen gebeuren, maar zal de vertraging vanwege de 

tragere overdracht van geluidsgegevens (latentie) toenemen.
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De softwareversie van het 
stuurprogramma controleren

Geef de instelfunctie weer voor u start.

Klik op het tabblad [About].

! Op dit scherm kunt u de firmwareversie nakijken.

! Als de pc/Mac niet is aangesloten op dit apparaat of als dit 

apparaat en de pc/Mac niet normaal kunnen communiceren, kan 

de firmwareversie niet worden weergegeven.

De hulpprogrammatuurstand 
opstarten

Als de module hulpprogramma's gestart wordt terwijl het apparaat en 

een pc/Mac via een USB-kabel op elkaar aangesloten zijn, wordt de 

setstatus mogelijk niet goed weergegeven.

1 Koppel de USB-kabel los van de pc/Mac.

2 Druk op de [ STANDBY/ON]-schakelaar op het 

achterpaneel om het apparaat in de stand-bystand te 

zetten.

3 Druk, terwijl u de [SHIFT]-knop en de  

[PLAY/PAUSE f]-knop op het linker deck ingedrukt 

houdt, op de [ STANDBY/ON]-schakelaar.
De hulpprogrammatuurstand wordt nu opgestart.

4 Nadat de hulpprogrammatuurstand is ingesteld, 

kunt u met de controller de items bedienen waarvan 

u de instellingen wilt veranderen.
Zie de uitleg hieronder voor de instellingen die u kunt wijzigen.

5 Druk op de [ STANDBY/ON]-schakelaar om het 

apparaat in de stand-bystand te zetten.
Instellingen worden opgeslagen en de hulpprogramma's worden 

afgesloten.

Standen voor hulpprogrammatuur
U kunt de volgende instellingen wijzigen:

! MIDI-regelaarinstelling

! Instelling kanaalfader start

! Startinstelling van de crossfader

! Niveau-instelling master-uitgangsverzwakking

! Instelling Slip-stand knipperen

! Instelling voor branden/knipperen van [SLIP]-knop

! Instelling Demo-stand

! Instelling voor de snelheidscurve van de snelheidssamplerstand

! Na aanraken-instelling van de snelheidssamplerstand

! De cut-lag instelling van de crossfader instellen

! Instelling voor de verlichtingsstand van het draaiwiel

! Instelling backspinlengte

! Instelling voor het MIDI-bericht van de crossfader

! De instelfunctie automatisch laden

Het apparaat geforceerd gebruiken als de 
algemene MIDI-controller

Afhankelijk of Serato DJ Pro actief is, verandert de werking van het 

apparaat automatisch zoals hieronder wordt uitgelegd.

! Als Serato DJ Pro actief is, kunt u dit apparaat bedienen als een 

controller in overeenstemming met de Serato DJ Pro-functies.

! Als Serato DJ Pro niet actief is, kunt u het apparaat bedienen als een 

algemene MIDI-controller.

Ook als Serato DJ Pro actief is, kunt u het apparaat geforceerd bedienen 

als een algemene MIDI-controller.

Druk op de knop voor de [HOT CUE]- of de [ROLL]-

stand op het rechter deck.
! Knop voor [HOT CUE]-stand brandt: Werking wijzigt automatisch, 

afhankelijk of Serato DJ Pro actief is.

! Knop voor [ROLL]-stand brandt: Ongeacht of Serato DJ Pro actief 

is, wordt het apparaat geforceerd bediend als een algemene 

MIDI-controller.

De instelling kanaalfader start wijzigen

U kunt de instelling van de startfunctie van de kanaalfader wijzigen.

! Standaard is de functie voor de startstand van de kanaalfader 

ingesteld zonder de sync-stand.

Druk op een knop van de effectparameters op het 

linker deck.

! Knop effectparameter 1 brandt: Kanaalfader start met sync-stand 

ingesteld. (De sync-functie wordt gelijktijdig met de start van de 

kanaalfader geactiveerd.)

! Knop effectparameter 2 brandt: Kanaalfader start zonder sync-

stand ingesteld. (De sync-functie wordt niet geactiveerd wanneer de 

kanaalfader start.)

! Knop effectparameter 3 brandt: Startfunctie van kanaalfader is 

uitgeschakeld.

De startinstelling van de crossfader 
wijzigen

U kunt de instellingen van de startfunctie van de crossfader wijzigen.

! Standaard werken de functies voor de startstand van de crossfader 

zonder dat de sync-stand is ingesteld.
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Druk op een knop van de effectparameters op het 

rechter deck.

! Knop effectparameter 1 brandt: Crossfader start met sync-stand 

ingesteld. (De sync-functie wordt gelijktijdig met de start van de 

crossfader geactiveerd.)

! Knop effectparameter 2 brandt: Crossfader start zonder sync-stand 

ingesteld. (De sync-functie wordt niet geactiveerd wanneer de 

crossfader start.)

! Knop effectparameter 3 brandt: Startfunctie van crossfader is 

uitgeschakeld.

Het afzwakkingsniveau van het 
mastergeluid instellen

! Standaard is 0 dB ingesteld.

Druk op een knop voor de [HOT CUE]-, de [ROLL]- of 

de [SLICER]-stand op het linker deck.
! Knop voor [HOT CUE]-stand brandt: 0 dB (geen afzwakking)

! Knop voor [ROLL]-stand brandt: –3 dB

! Knop voor [SLICER]-stand brandt: –6 dB

De knipperinstelling van de slip-stand 
wijzigen

Als de slip-stand aan staat, knipperen de knoppen die in de slip-stand 

kunnen worden bediend (aanduiding draaiwiel, [AUTO LOOP]-knop, 

[PLAY/PAUSE f]-knop enz.). Deze instelling kan worden gebruikt om 

het knipperen van deze knoppen uit te schakelen.

! Standaard is slip-stand knipperend ingeschakeld.

Druk op de [SLIP]-knop op het linker deck.
! [SLIP]-knop brandt: Knipperen van de slip-stand is ingeschakeld.

! [SLIP]-knop brandt niet: Knipperen van de slip-stand is 

uitgeschakeld.

Branden/knipperen van de [SLIP]-knop 
instellen

Standaard brandt de [SLIP]-knop als de stand naar de slip-stand gaat, en 

knippert hij terwijl er verder wordt afgespeeld in de achtergrond.

Met deze instelling kan de [SLIP]-knop knipperen als de slip-stand wordt 

gestart, ongeacht of er normaal verder en met het originele ritme wordt 

afgespeeld in de achtergrond.

Druk op de [SLIP]-knop op het rechter deck.
! [SLIP]-knop brandt: De [SLIP]-knop knippert wanneer de slip-stand 

actief wordt.

! [SLIP]-knop brandt niet: De [SLIP]-knop brandt wanneer de slip-stand 

actief wordt en de [SLIP]-knop knippert terwijl er normaal verder en 

met het originele ritme wordt afgespeeld in de achtergrond.

De instelling van de demonstratiestand 
wijzigen

Op dit apparaat wordt de demonstratiestand ingeschakeld als er in 

normale gebruiksomstandigheden gedurende 10 minuten geen acties 

worden verricht. Deze demonstratiestand kan worden gewijzigd.

! Standaard wordt de demonstratiestand ingeschakeld wanneer er 10 

minuten lang geen handelingen wordt verricht.

! Wanneer u een regelaar of knop op dit apparaat bedient terwijl het 

zich in de demonstratiestand bevindt, wordt de demonstratiestand 

geannuleerd.

Druk op de [AUTO LOOP]-knop op het rechter deck.
Telkens als u op de [AUTO LOOP]-knop drukt, wijzigt de instelling voor 

de demonstratiestand.

De momenteel ingestelde waarde wordt aangeduid door de wijze waarop 

de knoppen [LOOP 1/2X], [LOOP 2X], [LOOP IN] en [LOOP OUT] 

branden.

! [LOOP 1/2X]-knop brandt: Demonstratiestand is uitgeschakeld.

! [LOOP 2X]-knop brandt: De demonstratiestand wordt ingeschakeld 

als er gedurende 1 minuut geen acties worden verricht.

! [LOOP IN]-knop brandt: De demonstratiestand wordt ingeschakeld 

als er gedurende 5 minuten geen acties worden verricht.

! [LOOP OUT]-knop brandt: De demonstratiestand wordt ingeschakeld 

als er gedurende 10 minuten geen acties wordt verricht.

De instelling van de snelheidscurve van 
de snelheidssamplerstand wijzigen

Stel de snelheidscurve van de snelheidssamplerstand in. U kunt kiezen 

uit vier snelheidscurves.

! De standaardinstelling is curve 3.

Druk op de [AUTO LOOP]-knop op het linker deck.
Telkens als u op de [AUTO LOOP]-knop drukt, wijzigt de instelling voor 

de snelheidscurve.

De momenteel ingestelde waarde wordt aangeduid door de wijze waarop 

de knoppen [LOOP 1/2X], [LOOP 2X], [LOOP IN] en [LOOP OUT] 

branden.

Curve 1

4 BEAT

Kracht waarmee op
performance-pad wordt gedrukt

Min. Max.

MIDI-
codes

Curve 2

4 BEAT

Kracht waarmee op
performance-pad wordt gedrukt

Min. Max.

MIDI-
codes

Curve 3

4 BEAT

Kracht waarmee op
performance-pad wordt gedrukt

Min. Max.

MIDI-
codes
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Curve 4

4 BEAT

Kracht waarmee op
performance-pad wordt gedrukt

Min. Max.

MIDI-
codes

De instelling Na Aanraking inschakelen in 
de snelheidssamplerstand

Wanneer de snelheidssamplerstand is ingeschakeld voor de 

performancepads van dit apparaat, kunt u de instelling Na Aanraking 

in-/uitschakelen.

Instelling Na Aanraking uitgeschakeld: Het sampler-volume verandert 

naargelang de kracht waarmee aanvankelijk op de performancepad werd 

gedrukt, maar blijft niet veranderen terwijl de pad wordt vastgehouden 

nadat u er een eerste keer op heeft gedrukt.

Instelling Na Aanraking ingeschakeld: Het sampler-volume verandert 

naargelang de kracht waarmee aanvankelijk op de performancepad 

werd gedrukt en de kracht waarmee de pad wordt vastgehouden nadat u 

er een eerste keer op heeft gedrukt.

! Standaard is de instelling Na Aanraking uitgeschakeld.

Druk op de knop voor de [SAMPLER]-stand op het 

linker deck.
! Knop voor [SAMPLER]-stand brandt: Instelling Na Aanraking is 

ingeschakeld.

! Knop voor [SAMPLER]-stand brandt niet: Instelling Na Aanraking is 

uitgeschakeld.

De cut-lag van de crossfader wijzigen

Regel de cut-lag aan beide zijden van de crossfader. Deze kan worden 

ingesteld tussen 0 (0,5 mm) en 52 (5,7 mm) in stappen van 0,1 mm.

! De bovenstaande cut-lag-positie voor de cut-lag-instelling is een 

richtlijn en komt mogelijk niet overeen met de positie waarop het 

geluidsvolume nul wordt.

! Standaard is 5 (1 mm) ingesteld.

Draai aan de draaiknop.
De huidige instelling (0 t/m 52) wordt weergegeven aan de hand van de 

verlichting van de kanaalniveau-aanduiding.

! Aantal verlichte segmenten van de [CH3]-aanduiding voor het 

kanaalniveau: tientallen

! Aantal verlichte segmenten van de [CH1]-aanduiding voor het 

kanaalniveau: eenheden

De verlichtingsstand in het witte 
gedeelte van het draaiwiel wijzigen

U kunt het verlichtingspatroon van de witte verlichting rond het midden 

van het draaiwiel aanpassen.

! De verlichting kan afzonderlijk worden ingesteld voor decks 1 en 2 en 

decks 3 en 4.

! Standaard zijn decks 1 en 2 ingesteld op patroon 2 en decks 3 en 4 

op patroon 4.

Druk op een van de performancepads 1 t/m 5 op het 

linker deck (rechter deck).
De verlichting in het midden van het draaiwiel brandt een keer rondom. 

De huidige instelling wordt aangeduid door de wijze waarop de 

performancepads branden.

Als u op een performancepad op het linker deck drukt, wordt de 

verlichting voor decks 1 en 2 ingesteld. Als u op een performancepad op 

het rechter deck drukt, wordt de verlichting voor decks 3 en 4 ingesteld.

Patroon 1

Brandend

Uit

Patroon 2

Patroon 3

Patroon 4

Patroon 5

Gedimd verlicht

De verlichtingsstand in het rode gedeelte 
van het draaiwiel wijzigen

De rode verlichting in het midden van het draaiwiel kan worden 

ingesteld op weergave van de countdown voor een hot cue of de status 

van de slip-stand.

! Standaard is de countdown voor een hot cue ingesteld.
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Druk op performancepad 6 of 7 op het linker deck.
Pad 6 brandt: Brandt wanneer de afspeelpositie van het muziekstuk het 

hot cue-punt nadert. (Countdown voor hot cue)

Pad 7 brandt: Brandt of knippert op dezelfde wijze als de [SLIP]-knop.

De lengte van de backspin wijzigen

Als u een backspin maakt door aan het draaiwiel te draaien, kan het 

apparaat de backspin langer laten duren dan het werkelijke draaien aan 

het draaiwiel.

De lengte van de backspin kan op een van drie waarden worden 

ingesteld: kort, normaal en lang.

! Standaard is de lengte van de backspin ingesteld op normaal.

Druk op een van de performancepads 6 t/m 8 op het 

rechter deck.
Pad 6 brandt: Normale backspin

Pad 7 brandt: Korte backspin

Pad 8 brandt: Lange backspin

Optimalisatie van MIDI-berichten van de 
crossfader uitschakelen

Als de [CROSS FADER CURVE]-schakelaar op het voorpaneel op  

staat, wordt de methode voor het tonen van MIDI-berichten van de 

crossfader geoptimaliseerd om de reactie van de crossfader tijdens het 

scratchen te verbeteren.

Met deze instelling wordt optimalisatie van MIDI-berichten van de 

crossfader uitgeschakeld.

! Standaard is optimalisatie van MIDI-berichten van de crossfader 

ingeschakeld.

! Optimalisatie van MIDI-berichten van de crossfader wordt alleen 

uitgevoerd als de [CROSS FADER CURVE]-schakelaar op  staat.

Druk op de [KEY LOCK]-knop op het linker deck.
! [KEY LOCK]-knop brandt: Optimalisatie van MIDI-berichten van de 

crossfader is ingeschakeld.

! [KEY LOCK]-knop brandt niet: Optimalisatie van MIDI-berichten van 

de crossfader is uitgeschakeld.

De software voor de instelfunctie 
automatisch laden

Wanneer u de USB-kabel op de pc/Mac aansluit, kan de software voor de 

instelfunctie automatisch worden gestart op de pc/Mac.

Standaard wordt de software voor de instelfunctie niet automatisch 

opgestart.

Druk op de [KEY LOCK]-knop op het rechter deck.
! [KEY LOCK]-knop brandt: De software voor de instelfunctie wordt 

automatisch opgestart.

! [KEY LOCK]-knop brandt niet: De software voor de instelfunctie 

wordt niet automatisch opgestart.

De gevoeligheid van de 
aanraaksensor van het draaiwiel 
aanpassen
Dit apparaat is uitgerust met een stand om de gevoeligheid van de 

aanraaksensor van het draaiwiel aan te passen.

! De waarde die in de stand voor aanpassing van de gevoeligheid 

van het draaiwiel wordt ingesteld, blijft ook na het uitzetten van dit 

apparaat bewaard.

! De gevoeligheid van het linker en rechter draaiwiel kan apart worden 

ingesteld.

Het volgende voorbeeld beschrijft de procedure voor het aanpassen van 

de gevoeligheid van het draaiwiel op het linker deck.

1 Sluit dit apparaat via de meegeleverde USB-kabel 

op aan op de pc/Mac.

2 Druk op de [DECK1]- of de [DECK3]-knop terwijl u 

de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
De stand voor aanpassing van de gevoeligheid is ingesteld en de huidige 

gevoeligheid wordt weergegeven op de aanduiding in het midden van 

het draaiwiel.

! Voer in de stand voor aanpassing van de gevoeligheid de 

volgende handeling uit binnen 3 seconden. (Als er meer dan 

3 seconden verstreken zijn nadat u op een knop heeft gedrukt, 

wordt de ingestelde waarde opgeslagen en keert de indicator 

terug naar normale weergave.)
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3 Druk op de [DECK1]- of de [DECK3]-knop terwijl u 

de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
Telkens als u op de [DECK1]-knop drukt, verhoogt de gevoeligheid en 

telkens als u op de [DECK3]-knop drukt, verlaagt u de gevoeligheid.

Als de gevoeligheid van het draaiwiel is aangepast, wordt de ingestelde 

gevoeligheid weergegeven op de indicator in het midden van het 

draaiwiel.

Lage gevoeligheid (–10) Geen aanpassing (±0) Hoge gevoeligheid (+10)

De gevoeligheid van het draaiwiel kan in 37 stappen worden ingesteld.

! Standaard is "Geen aanpassing (±0)" ingesteld.

! Om de gevoeligheid van het draaiwiel aan de rechter zijde aan te 

passen, drukt u op de [DECK2]- of de [DECK4]-knop terwijl u de 

[SHIFT]-knop ingedrukt houdt.

4 Wacht ongeveer 3 seconden nadat de instelling is 

voltooid.
Als er meer dan 3 seconden verstreken zijn nadat u op een knop heeft 

gedrukt, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en keert de indicator 

terug naar normale weergave.
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Extra informatie

Verhelpen van storingen
! Als u denkt dat er is mis is met uw apparaat, bekijk dan onderstaande items. Ga ook naar de website van Pioneer DJ en bekijk de [FAQ] voor de 

[DDJ-SX3] op de [FAQ]-pagina.

 pioneerdj.com/

 Soms kan het probleem aan een ander onderdeel liggen. Inspecteer de andere gebruikte onderdelen en elektrische apparatuur. Indien het 

probleem niet kan worden verholpen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde door Pioneer geautoriseerde servicecentrum of dealer om 

reparaties uit te voeren.

! Dit apparaat kan mogelijk onjuist werken door statische elektriciteit of andere externe invloeden. In dit geval kan de goede werking worden hersteld 

door de USB-kabel los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.

Probleem Controle Oplossing

De stroom wordt niet ingeschakeld. Staat de [STANDBY/ON]-schakelaar voor de 

stroomvoorziening aan?

Zet de [STANDBY/ON]-schakelaar voor de stroomvoorziening aan.

Is de meegeleverde netstroomadapter correct 

aangesloten?

Bevestig de stroomstekker op de juiste manier aan de meegeleverde 

netstroomadapter.

Sluit de meegeleverde netstroomadapter op de juiste manier aan op het 

stopcontact. (p.14)

Sluit de gelijkstroomstekker van de meegeleverde netstroomadapter op de juiste 

manier aan op dit apparaat.

Dit apparaat wordt niet herkend. Is de meegeleverde USB-kabel naar behoren 

aangesloten?

Zorg dat de meegeleverde USB-kabel goed is aangesloten.

Gebruikt u een USB-verdeelstekker (hub)? USB-verdeelstekkers (hubs) kunnen niet worden gebruikt. Sluit de pc/Mac en dit 

apparaat direct op elkaar aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

Is de software van het stuurprogramma correct 

ingesteld?

Stel de software van het stuurprogramma correct in. (p.3)

Wordt het apparaat door uw pc/Mac herkend? Controleer in [DDJ-SX3 Instelfunctie] of de firmwareversie van dit apparaat 

wordt weergegeven. (p.32)

Worden andere applicaties uitgevoerd? Sluit andere applicaties, screensavers en achtergrondprogramma's. (Als u 

antivirussoftware afsluit, schakel dan eerst de internetverbinding uit om uw pc/

Mac te beveiligen.)

Zijn er andere USB-apparaten dan dit apparaat 

aangesloten?

Verwijder externe harde schijven en het toetsenbord (voor sommige modellen) 

enz. om de status met alleen de ingebouwde harde schijf te controleren.

— Als uw pc/Mac meer dan één USB-aansluiting heeft, gebruik dan een andere 

USB-aansluiting.

Zijn er meerdere ASIO-stuurprogramma's voor 

andere apparaten dan dit apparaat geïnstalleerd 

op uw pc/Mac?

Verwijder onnodige ASIO-stuurprogramma's.

Raadpleeg de informatie van de fabrikant van het betreffende ASIO-

stuurprogramma voor uitleg hoe u het verwijdert.

Is het geluid op de pc/Mac correct ingesteld? Mac: Als u de USB-kabel heeft losgekoppeld van de Mac, start dan de Audio 

MIDI-instelling en geef het MIDI-venster weer. Selecteer het pictogram 

[DDJ-SX3] en klik op [Verwijder]. (Het pictogram kan ook worden weergegeven 

als [USB MIDI-apparaat] in plaats van [DDJ-SX3]. Selecteer in dit geval [USB 

MIDI-apparaat].) Als u de USB-kabel opnieuw aansluit, wordt de [DDJ-SX3] 

weergegeven.

Het draaiwiel reageert niet op 

aanrakingen.

Is het draaiwiel vuil? Voor de detectiemethode van het draaiwiel van dit apparaat wordt een 

elektrostatisch systeem gebruikt. Als het draaiwiel vuil is of als de handen van 

de gebruiker zijn ingesmeerd met crème, is het dus mogelijk dat de detectie 

niet reageert. Gebruik een droge, zachte doek om het draaiwiel te reinigen. Als 

het draaiwiel erg vuil is, maak dan een oplossing van water en een neutrale 

detergent in de verhouding 5:1 of 6:1, dompel een zachte doek onder in de 

oplossing, wring hem goed uit, reinig het draaiwiel en veeg het daarna droog 

met een droge doek.

Is de gevoeligheid van de aanraaksensor van het 

draaiwiel goed ingesteld?

Gebruik de stand voor hulpprogrammatuur om de gevoeligheid van de 

aanraaksensor van het draaiwiel aan te passen. (p.36)

Reageert het draaiwiel als u hem aanraakt terwijl 

u ook een ander metalen onderdeel van het 

apparaat aanraakt?

Als u het draaiwiel aanraakt en tegelijkertijd ook een ander metalen onderdeel 

van het apparaat, dan activeert u het draaiwiel. Het is mogelijk dat het 

apparaat wordt beïnvloed door een ander apparaat dat is aangesloten op 

dit apparaat. Bekijk de omgeving van de aansluitingen (locatie of status van 

de aardaansluiting enz.) van de apparaten (pc/Mac, versterker enz.) die zijn 

aangesloten op het apparaat.

Er worden geen muziekstukken 

getoond in het bibliotheekpaneel.

Zijn er muziekbestanden geïmporteerd? Importeer de muziekbestanden op de juiste manier.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor meer informatie over het 

importeren van muziekbestanden.

Is er een crate of subcrate die geen geselecteerde 

muziekstukken bevat?

Selecteer een crate of subcrate met muziekstukken of voeg muziekstukken aan 

de crate of subcrate toe.
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Probleem Controle Oplossing

Muziekstukken uit iTunes worden niet 

getoond in het bibliotheekpaneel.

Is [Show iTunes Library] op het tabblad  

[Library + Display] in het menu [SETUP] 

aangevinkt?

Vink het selectievakje [Show iTunes Library] aan. Als [Show iTunes Library] 

reeds is aangevinkt, wis het vinkje dan en vink het vakje vervolgens opnieuw aan.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor meer informatie over het 

importeren van muziekbestanden.

Is er een crate of subcrate die geen geselecteerde 

muziekstukken bevat?

Selecteer een crate of subcrate met muziekstukken of voeg muziekstukken aan 

de crate of subcrate toe.

Muziekbestanden in de bibliotheek 

kunnen niet worden bewerkt 

(veranderen van namen van 

muziekstukken enz.).

Is [Protect Library] op het tabblad [Library + 

Display] van het menu [SETUP] ingeschakeld?

Schakel [Protect Library] uit.

Er kan niet worden opgenomen. Is het opnameniveau laag? Pas de gain-instelling op het [REC]-paneel in de software van Serato DJ Pro aan.

Hebt u de opname opgeslagen nadat u ermee 

klaar was?

Sla de opname op wanneer u ermee klaar bent.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor gedetailleerde instructies 

over opnemen.

Geen of weinig geluid. Staan de [TRIM]-regelaar, kanaalfaders, 

crossfader en de [MASTER LEVEL]-regelaar 

correct ingesteld?

Stel de [TRIM]-regelaar, kanaalfaders, crossfader, ingangskeuzeschakelaar en 

[MASTER LEVEL]-regelaar correct in.

Zijn de aangesloten luidsprekers met eigen 

versterking enz. juist ingesteld?

Stel de externe geluidsbronkeuze, de geluidssterkte e.d. op de luidsprekers met 

eigen verster-king correct in.

Zijn de aansluitsnoeren goed aangesloten? Zorg dat de aansluitsnoeren juist zijn aangesloten.

Zijn de aansluitbussen en de stekkers vuil? Reinig de aansluitingen en de stekkers voor u verbinding maakt.

Is de software van het stuurprogramma correct 

ingesteld?

Stel de software van het stuurprogramma correct in. (p.3)

Vervormd geluid. Staat de [MASTER LEVEL]-regelaar correct 

ingesteld?

Stel de [MASTER LEVEL]-regelaar zo in dat de oranje indicator van het 

masterniveau gaat branden bij het piekniveau.

Staat de [TRIM]-regelaar correct ingesteld? Stel de [TRIM]-regelaar zo in dat de oranje indicator van het kanaalniveau gaat 

branden bij het piekniveau.

Het geluid dat wordt afgespeeld, 

wordt onderbroken wanneer de 

dj-software wordt gebruikt.

Is de buffergrootte (latentie) juist ingesteld? Gebruik voor Windows de ASIO-instelfunctie om een geschikte buffergrootte in 

te stellen. (p.32)

Stel voor Mac de geschikte buffergrootte (latentie) in voor de dj-software.

Geluid van externe apparatuur 

of microfoon kan niet worden 

weergegeven.

Is de ingangskeuzeschakelaar correct ingesteld? Zet de ingangskeuzeschakelaar in de juiste stand.

De indicator knippert en de werking is 

abnormaal.

— De normale werking kan worden hersteld door de netstroomadapter los te 

koppelen, minstens 1 minuut te wachten en de netstroomadapter vervolgens 

weer aan te sluiten.

Als hetzelfde symptoom zich blijft voordoen, moet u de netstroomadapter 

loskoppelen en om reparatie verzoeken.

De werking van Serato DJ Pro is niet 

stabiel.

Gebruikt u de nieuwste versie van de software? U kunt gratis updates voor Serato DJ Pro downloaden van de website. Gebruik 

de meest recente versie. (p.3)

Gebruikt u tegelijkertijd andere software dan 

Serato DJ Pro?

Sluit andere applicaties af om de belasting van de pc/Mac te verlagen.

Als de werking nog steeds niet stabiel is, probeer dan het draadloze netwerk 

of andere draadloze netwerkverbindingen, antivirussoftware, screensavers, 

stroomspaarstand en dergelijke uit te schakelen. (p.3)

Is er een ander USB-apparaat aangesloten op de 

pc/Mac?

Koppel andere USB-apparaten los van de pc/Mac.

Als er ook een ander USB-audioapparaat op de pc/Mac is aangesloten, werkt het 

mogelijk niet of wordt het mogelijk niet herkend.

Gebruikt u een USB-verdeelstekker (hub)? USB-verdeelstekkers (hubs) kunnen niet worden gebruikt. Sluit de pc/Mac en dit 

apparaat direct op elkaar aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

Is er een probleem met de USB-poort waarop dit 

apparaat is aangesloten?

Als uw pc/Mac meerdere USB-poorten heeft, kunt u proberen dit apparaat aan te 

sluiten op een andere USB-poort.

Is dit apparaat aangesloten op een laptop, pc/Mac 

die op de accu werkt?

Gebruik een netstroomadapter om uw laptop, pc/Mac van stroom te voorzien. 

(Afhankelijk van de instellingen van de laptop, pc/Mac is het mogelijk dat de 

stroomspaarstand is ingesteld wanneer de computer op de accu wordt gebruikt, 

waardoor automatisch de prestaties van de pc/Mac zelf worden verlaagd.) 

(p.3)

Is de USB-buffer te klein? Vergroot de USB-buffercapaciteit. (p.32)

De startfunctie van de fader werkt 

niet.

Is een tijdelijke cue ingesteld? Stel een tijdelijke cue in.

Is de [CROSS FADER ASSIGN]-schakelaar voor 

het kanaal dat u wilt gebruiken, ingesteld op [A] of 

[B]? (Voor starten van crossfader)

Stel de [CROSS FADER ASSIGN]-schakelaar voor het kanaal dat u wilt gebruiken 

in op [A] of [B].

De BPM wordt niet weergegeven.

De synchronisatie en de automatische 

lusfuncties werken niet.

Is het muziekstuk al geanalyseerd? Analyseer het muziekstuk.

Is [Set Auto BPM] aangevinkt in de instellingen 

van de offlinespeler?

Analyseer het muziekstuk opnieuw met [Set Auto BPM] aangevinkt.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor gedetailleerde instructies 

over het analyseren van muziekstukken.

De BPM wordt wel getoond, maar het 

beatpatroon niet.

De slicer-functie werkt niet.

Het overslaan werkt niet.

Zijn [Set Auto BPM] en [Set Beatgrid] aangevinkt 

in de instellingen van de offlinespeler?

Analyseer het muziekstuk opnieuw met [Set Auto BPM] en [Set Beatgrid] 

aangevinkt.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor gedetailleerde instructies 

over het analyseren van muziekstukken.

Stel het beatpatroon in. Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor 

gedetailleerde instructies over het instellen van het beatpatroon.
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Probleem Controle Oplossing

De BPM en het beatpatroon worden 

niet correct weergegeven.

Het beatpatroon loopt niet in de maat.

Is het analysebereik voor de BPM correct ingesteld 

in de instellingen van de offlinespeler?

Wijzig het BPM-analysebereik en analyseer de muziekstukken opnieuw. Als het 

probleem blijft aanhouden, stel het beatpatroon en de BPM dan handmatig in.

Pas het beatpatroon aan. Zie de softwarehandleiding van Serato DJ Pro voor 

gedetailleerde instructies over het aanpassen van het beatpatroon.

Als het muziekstuk wordt afgespeeld en terwijl op de [SHIFT]-knop wordt 

gedrukt, tik u op de [CUE]-knop voor de hoofdtelefoon of op de [CUE/MIC 

REVERB]-knop voor de hoofdtelefoon (Tikfunctie). De BPM en het beatpatroon 

van het muziekstuk kunnen worden aangepast.

Als u de tikfunctie gebruikt, verandert de weergave van het deck-gedeelte op het 

scherm van de pc/Mac naar de weergave [Beatgrid Editer]. Om de weergave 

van het deck-gedeelte terug aan te passen naar hoe het er voordien uitzag, klikt 

u op [Edit Grid] op het scherm van de pc/Mac.

Nadat de rotatie van het draaiwiel 

stopt, kan de afspeelpositie van het 

muziekstuk nog eventjes verdergaan 

in de rotatierichting.

Is de backspinlengte van de stand voor 

hulpprogrammatuur ingesteld op standaard of 

lang?

Stel de backspinlengte van de stand voor hulpprogrammatuur in op kort. Als 

de rotatie van het draaiwiel stopt, stopt het muziekstuk met spelen of wordt er 

normaal afgespeeld op de positie.

Het virtuele deck van Serato DJ Pro 

wordt niet weergegeven (offlinespeler 

wordt weergegeven).

Branden de padstand- en de [DECK]-knoppen? Als de padstandknop en de [DECK]-knop niet branden, is de verbinding met de 

pc/Mac niet goed gelukt. Sluit de meegeleverde USB-kabel correct aan.

Gebruikt u de nieuwste versie van de Serato DJ 

Pro-software?

Werk de software bij tot de nieuwste versie.

De verlichting van het draaiwiel 

roteert niet tijdens het afspelen of 

roteert wel, maar loopt niet synchroon 

met het virtuele deck van Serato DJ 

Pro. Als het deck is gewisseld, werkt 

de [TEMPO]-schuifregelaar niet.

Controleer in de stand voor hulpprogrammatuur of 

het apparaat is ingesteld voor geforceerde werking 

als algemene MIDI-regelaar.

Stel in de stand voor hulpprogrammatuur de stand in waarin het apparaat 

automatisch wordt gewisseld naargelang Serato DJ Pro wel of niet werkt.

Audioblokschema

Gebruik als bedieningspaneel voor 
andere dj-software
Dit apparaat geeft ook de bedieningsgegevens voor de knoppen en 

regelaars door in MIDI-formaat. Als u een pc/Mac met ingebouwde 

MIDI-compatibele dj-software aansluit met behulp van een USB-

kabel, kunt u de dj-software gebruiken op dit apparaat. Het geluid van 

muziekbestanden die op de pc/Mac worden afgespeeld, kan via dit 

apparaat worden gespeeld.

Om dit apparaat te gebruiken als controller voor andere dj-software dan 

de Serato DJ Pro-software, moet u ook de vereiste geluids- en MIDI-

instellingen voor de dj-software configureren.

! Zie voor meer informatie de handleiding van uw dj-software.

Over MIDI-meldingen

Voor meer informatie over de MIDI-meldingen van dit apparaat, 

raadpleegt u de "List of MIDI Messages".

! U kunt de "List of MIDI Messages" verkrijgen via de volgende URL:

 pioneerdj.com/support/
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Over het stuurprogramma

Dit stuurprogramma is een exclusief ASIO-stuurprogramma voor het 

afspelen van geluidssignalen via de pc/Mac.

Bedrijfsomgeving

Geschikte besturingssystemen

Mac: macOS High Sierra 10.13 /  

macOS Sierra 10.12, OS X 10.11 (meest recente 

update)



Windows: Windows® 10 / Windows® 8.1 / 

Windows® 7 (nieuwste servicepack)

32-bit versie 

64-bit versie 

Controleren van de meest recente informatie over het 

stuurprogramma
Voor meer gedetailleerde informatie over het voor dit apparaat bedoelde 

stuurprogramma, raadpleegt u de ondersteunende website van Pioneer 

DJ hieronder.

pioneerdj.com/support/

Omtrent de installatieprocedure
! Voor de bedieningsprocedure, zie "Installeren van de software" 

(p.3).

 � Licentieovereenkomst voor deze Software

Deze Eindgebruiker-licentieovereenkomst ("Overeenkomst") geldt tussen 

u (zowel de persoon die het Programma installeert als een enkele 

rechtspersoon waarvoor de persoon optreedt) ("U" of "Uw") en PIONEER 

CORPORATION ("Pioneer").

ALLE STAPPEN DIE U UITVOERT VOOR HET INSTALLEREN 

OF INSTELLEN VAN HET PROGRAMMA IMPLICEERT DAT 

U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 

LICENTIEOVEREENKOMST. TOESTEMMING VOOR HET 

DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA IS 

EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET OPVOLGEN DOOR U VAN 

DEZE VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE 

TOESTEMMING IS NIET VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST 

GELDIG EN AFDWINGBAAR TE MAKEN. ALS U HET NIET EENS 

BENT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, DAN 

MAG U HET PROGRAMMA NIET GEBRUIKEN EN MOET U DE 

INSTALLATIEPROCEDURE AFBREKEN OF ONGEDAAN MAKEN.

1 DEFINITIES

1 "Documentatie": schriftelijke documentatie, specificaties en 

hulpinhoud die beschikbaar zijn gesteld door Pioneer om te 

helpen bij de installatie en het gebruik van het Programma.

2 "Programma": alle Pioneer-software of een deel daarvan waarop 

door Pioneer aan U onder deze Overeenkomst licentie wordt 

verleend.

2 PROGRAMMALICENTIE

1 Beperkte licentie. Pioneer verleent U, onder de voorwaarden 

van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-

overdraagbare licentie (zonder het recht om sublicenties te 

verlenen):

a Om een enkele kopie van het Programma te installeren op 

Uw computer of mobiele apparatuur, om het Programma 

uitsluitend voor Uw persoonlijk gebruik in te zetten 

in overeenstemming met deze Overeenkomst en de 

Documentatie ("toegestaan gebruik");

b Om de Documentatie te gebruiken in het kader van Uw 

Toegestaan gebruik; en

c Om één kopie te maken van het Programma uitsluitend 

als reservekopie, met dien verstande dat alle titels 

en handelsmerken, meldingen met betrekking tot 

auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie 

worden vermeld.

2 Beperkingen. U mag het Programma of de Documentatie niet 

kopiëren of gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door 

deze Overeenkomst. U mag het Programma niet overdragen, 

in sublicentie uitgeven, verhuren of uitlenen, of het gebruiken 

voor het geven van trainingen aan derden, voor commerciële 

timesharing of als servicebureau. U mag het Programma niet zelf 

of via derden wijzigen, nabouwen, demonteren of decompileren, 

behalve tot de mate waarin de toepasselijke wet dat uitdrukkelijk 

toestaat, en dan alleen nadat U Pioneer van Uw voorgenomen 

activiteiten schriftelijk in kennis heeft gesteld.

3 Eigendom. Pioneer of diens licentiegever behoudt alle rechten, 

titels van en belangen in alle patenten, auteursrechten, 

handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele 

eigendomsrechten in het Programma en de Documentatie, en 

alle afgeleide werken daarvan.

U verkrijgt geen andere rechten, expliciet of impliciet, bovenop de 

beperkte licentie zoals die in deze Overeenkomst is uiteengezet.

4 Geen ondersteuning. Pioneer is niet verplicht ondersteuning, 

onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het 

Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst te 

verlenen.

3 BEPERKING GARANTIE

HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD 

IN HUN HUIDIGE STAAT ("AS IS") ZONDER ENIGE AANSPRAAK 

OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEHEEL 

OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK 

TOEGESTAAN WIJST PIONEER ELKE GARANTIE AANGAANDE HET 

PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK 

AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE 

VAN DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DISTRIBUTIE OF 

HANDELSGEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE 

VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 

DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL OF 

NIET-INBREUK.

4 EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN 

REGELGEVING

U mag het Programma niet gebruiken of anderzijds exporteren of 

opnieuw exporteren, behalve zoals goedgekeurd door de wetgeving 

in de Verenigde Staten en de wetten van de jurisdictie waarin het 

Programma is verkregen. Het Programma mag met name, doch 

niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) 

naar landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld (b) 

naar personen op de Specially Designated Nationals List van het 

Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of 

de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door het 

Programma te gebruiken, zegt U toe en garandeert U dat u niet in 

een dergelijk land ben gevestigd en dat U niet op een dergelijke lijst 

staat.

U stemt er tevens mee in dat U het Programma niet zult gebruiken 

voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet, met inbegrip 

van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage 

of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of 

biologische wapens.

5 BEPERKTE RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID

Het Programma en de Documentatie zijn "commerciële 

computersoftware" en "documentatie bij commerciële 

computersoftware" aangezien deze termen zijn gedefinieerd in 48 

C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). 

De rechten van de Amerikaanse overheid met betrekking tot het 

Programma en de Documentatie worden door deze licentie beperkt 

krachtens 48 C.F.R. §12.212 (Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. 

§12.211 (Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, 

voor zover van toepassing. Als zodanig worden het Programma en de 

Documentatie onder licentie uitgegeven aan de eindgebruikers van 

de Amerikaanse overheid:

(a) alleen als "handelsgoederen" aangezien die term algemeen in 

48 C.F.R. §2.101 is bepaald en is opgenomen in DFAR 212.102; en 

(b) met uitsluitend die beperkte rechten die aan het publiek zijn 

verleend krachtens deze licentie. De Amerikaanse overheid of haar 

eindgebruikers zullen onder geen beding meer rechten verleend 

krijgen dan de rechten die we andere gebruikers verlenen, zoals 

bepaald in deze licentie. De fabrikant is 6F, Yokohama i-Mark Place, 

4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012, Japan

6 SCHADEVERGOEDING EN RECHTSMIDDELEN BIJ SCHENDING

U gaat ermee akkoord dat elke schending van de beperkingen 

in deze Overeenkomst Pioneer onherstelbare schade berokkent 

waarvoor de geldelijke schadevergoeding onvoldoende is. Naast de 

schadevergoeding en eventuele andere rechtsmiddelen waartoe 

Pioneer gerechtigd kan zijn, gaat U ermee akkoord dat Pioneer 
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gerechtelijke stappen mag ondernemen om daadwerkelijke, 

dreigende of voortgezette schending van deze Overeenkomst te 

voorkomen.

7 ONTBINDING

Pioneer mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen als 

U een bepaling schendt. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, 

moet U het gebruik van het Programma stopzetten, het permanent 

verwijderen van uw computer of mobiele apparaat waarop het is 

geïnstalleerd, alle kopieën van het Programma en de Documentatie 

die U bezit vernietigen en Pioneer schriftelijk in kennis stellen van 

het feit dat U dat heeft gedaan. De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 

en 8 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

8 ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen 

enkele theorie van aansprakelijkheid is Pioneer of een van haar 

dochterondernemingen met betrekking tot deze Overeenkomst 

of de inhoud daarvan aansprakelijk voor enige indirecte, 

incidentele, bijzondere of gevolgschade, schadevergoeding met 

een boetekarakter, schadevergoeding voor winstderving, verlies 

van inkomsten, zaken, besparingen, gegevens, gebruik of voor 

kosten van aanschaf van vervangende goederen, ook niet indien 

zij van tevoren op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van 

dergelijke schade of indien dergelijke schade te voorzien is. In 

geen geval zal de aansprakelijkheid van Pioneer voor alle schade 

hoger zijn dan het bedrag dat U daadwerkelijk aan Pioneer of 

haar dochterondernemingen voor het Programma heeft betaald. 

De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsgrenzen en de 

risicoverdeling in deze Overeenkomst tot uiting komen in de 

prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken 

van de afspraak tussen de partijen, zonder welke Pioneer het 

Programma niet ter beschikking zou hebben gesteld of deze 

Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en 

aansprakelijkheid zoals vervat in deze Overeenkomst hebben 

geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en zijn 

alleen op u van toepassing voorzover dergelijke beperkingen en 

uitsluitingen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt 

in de jurisdictie waar u zich bevindt.

3 Scheidbaarheid en afstand. Als een bepaling in deze 

Overeenkomst onwettig, ongeldig of op enig andere manier 

onafdwingbaar wordt bevonden, blijft die bepaling in de mate 

van het mogelijke van kracht of, indien dat niet mogelijk is, 

wordt ze geacht te zijn gescheiden van en verwijderd uit deze 

Overeenkomst en blijven de resterende bepalingen onverminderd 

van kracht. De afstandsverklaring door één van beide partijen 

bij een ingebrekestelling of schending van deze Overeenkomst 

houdt geen afstandsverklaring van enige andere of volgende 

ingebrekestelling of schending in.

4 Geen toewijzing. U mag deze Overeenkomst of enige rechten of 

verplichtingen daaronder niet toewijzen, verkopen, overdragen, 

delegeren, of op andere wijze daarover beschikken, vrijwillig of 

onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Pioneer. Een eventuele poging 

door U tot toewijzing, overdracht of delegatie is nietig. 

Onverminderd het voorgaande is deze Overeenkomst bindend 

voor en komt ze ten goede van de partijen en hun respectievelijke 

rechtsopvolgers en -verkrijgenden.

5 Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de gehele 

overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande 

of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk 

of mondeling, met betrekking tot de inhoud daarvan. Deze 

Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of geamendeerd 

zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Pioneer, en geen enkele andere rechtshandeling, document, 

gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of herzien.

6 U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst wordt beheerst 

door en geïnterpreteerd volgens het Japanse recht.

Over handelsmerken en 
geregistreerde handelsmerken
! "Pioneer DJ" is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en 

wordt gebruikt onder licentie.

! Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft 

Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

! Mac, macOS, OS X en Finder zijn handelsmerken van Apple Inc., 

geregistreerd in de VS en andere landen.

! Intel en Intel Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS 

en/of andere landen.

! Adobe en Reader zijn geregistreerde handelsmerken of 

handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde 

Staten en/of andere landen.

! Serato DJ Pro is een geregistreerd handelsmerk van Serato Limited.

! ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.

De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de 

handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Voor dit product is een licentie verleend voor gebruik zonder 

winstoogmerk. Dit product draagt geen licentie voor commerciële 

doeleinden (met winstoogmerk), zoals uitzendingen (via zendstations, 

satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), streamen over het 

internet, intranet (bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken 

of verspreiden van elektronische informatie (onlinediensten voor 

distributie van digitale muziek). Voor dergelijke toepassingen moet 

u de bijbehorende licenties aanschaffen. Voor meer informatie, zie 

http://www.mp3licensing.com.

Waarschuwingen betreffende 
auteursrechten
Opnamen die u heeft gemaakt kunnen slechts dienen voor uw eigen 

luisterplezier en kunnen onder de auteursrechtwetten niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de 

auteursrechthouder.

! Muziek opgenomen op cd's, etc. is beschermd door de 

auteursrechtwetten van individuele landen en door internationale 

verdragen. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de persoon 

die de muziek heeft opgenomen om ervoor te zorgen dat het op een 

legale manier wordt gebruikt.

! Bij het behandelen van muziek die door downloaden van internet e.d. 

is verkregen, is het de volledige verantwoordelijkheid van de persoon 

die het downloaden heeft verricht er op toe te zien dat de muziek 

wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het 

download-contract.

De technische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2018 Pioneer DJ Corporation.

Alle rechten voorbehouden.
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