
RMX-1000 Plug-in

Handleiding

http://pioneerdj.com/support/

De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, 

informatie over software en allerlei andere soorten informatie en diensten die u in staat stellen dit product met 

meer gemak te gebruiken.
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Alvorens te beginnen
Deze software is een plug-in voor het inschakelen van de functies van de 

RMX-1000 in applicaties voor het creëren van muziek. Om deze software 

te kunnen gebruiken moet de plug-in zijn ingeschakeld op een hoofdap-

plicatie die de plug-in ondersteunt (VST, Audio Units of RTAS®).

! Een computer met een Intel® Core™ 1,4 GHz of snellere CPU wordt 

aanbevolen om deze software te kunnen gebruiken.

! Gebruik een computer waarop de hoofdapplicatie stabiel loopt.

! Raadpleeg de handleiding of de website van de hoofdapplicatie voor 

de vereiste specificaties om de hoofdapplicatie te kunnen gebruiken.

Gebruik van RMX-1000 Plug-in

Licentie-overeenkomst voor deze 
Software

Deze Licentie-overeenkomst voor deze Software (“de Overeenkomst”) 

geldt tussen u (zowel voor u als u als individu het programma installeert, 

als voor een eventuele rechtspersoon waarvoor u optreedt) (“u” of “uw”) 

en PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).

UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE 

VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET 

ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE-OVEREENKOMST. 

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 NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 

OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN TOESTEMMING HET PROGRAMMA 

TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE INSTALLATIE OF, 

INDIEN VAN TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.

1 DEFINITIES
1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke docu-

mentatie, specificaties en de hulpbestanden beschikbaar gesteld 

door Pioneer ter assistentie bij de installatie en het gebruik van 

het Programma.

2 “Programma” betekent in dit verband alle Pioneer software, of 

gedeeltes daarvan, waarop door Pioneer aan u licentie verleend 

is onder deze Overeenkomst.

2 PROGRAMMA LICENTIE
1 Beperkte licentie. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst 

verleent Pioneer u een beperkte, niet-exclusieve, nietoverdraag-

bare licentie (zonder het recht sub-licenties te verlenen):

a Om een enkele kopie van het Programma te installeren op de 

harde schijf van uw computer, om het Programma uitsluitend 

voor uw persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met 

de bepalingen van deze Overeenkomst en de Documentatie 

te gebruiken (“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 handels-

merken, meldingen met betrekking tot auteursrechten en 

andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld.

2 Beperkingen. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze 

Overeenkomst mag u het Programma of de Documentatie niet 

kopiëren of gebruiken. U mag het Programma niet overdragen 

aan derden, er sublicenties op verlenen, het verhuren, uitleasen 

of uitlenen, noch het gebruiken voor het opleiden van derden, 

voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik 

op een servicefaciliteit. U mag niet zelf of via een derde het 

Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren 

of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake 

geldende regelgeving, en ook dan alleen nadat u Pioneer schrif-

telijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties. U mag het 

Programma niet gebruiken op meerdere processoren zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer.

3 Eigendom. Pioneer of de licentiegever behoudt zich alle rech-

ten, titels en belangen voor met betrekking tot alle octrooien, 

auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele 

eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie en op 

eventuele afleidingen daarvan. U verwerft geen andere rechten, 

expliciet of impliciet dan de beperkte licentie zoals vervat in deze 

Overeenkomst.

4 Geen ondersteuning. Pioneer heeft geen enkele verplichting tot 

het verlenen van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of 

het uitgeven van upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het 

Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst.

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. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN 

WIJST PIONEER ELKE GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA 

EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK AF, EXPLICIET 

OF IMPLICIET, STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE VAN DE PRESTATIES, 

TEN GEVOLGE VAN DE DISTRIBUTIE OF VERHANDELING ERVAN, 

MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, 

ACCURATESSE, TITEL OF NIET MAKEN VAN INBREUK.

4 SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK
U gaat ermee akkoord dat enige inbreuk op de bepalingen van deze 

Overeenkomst Pioneer schade berokkent die niet alleen door geld ver-

goed kan worden. In aanvulling op enige geldelijke schadeloosstelling 

en eventueel andere maatregelen waartoe Pioneer gerechtigd is, gaat u 

ermee akkoord dat Pioneer eventueel gerechtelijke stappen mag onder-

nemen om toekomstig, daadwerkelijk, of doorgaande inbreuken op deze 

Overeenkomst te voorkomen.

5 ONTBINDING
Pioneer is gerechtigd deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen 

wanneer u zich niet houdt aan enige bepaling. Als deze Overeenkomst 

wordt beëindigd, dient u het gebruik van het Programma onmiddellijk te 

staken, het permanent van de gebruikte computer te verwijderen en alle 

kopieën van het Programma en de Documentatie in uw bezit te vernieti-

gen, en schriftelijk aan Pioneer te bevestigen dat u zulks gedaan heeft. 

De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 en 6 blijven van kracht nadat deze 

Overeenkomst is beëindigd.

6 ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Beperking aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele 

interpretatie aanvaardt Pioneer of een dochterbedrijf aansprake-

lijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp 

daarvan, voor enige indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolg-

schade, of voor als strafmaatregel opgelegde vergoedingen, of 

voor gederfde winst, niet gerealiseerde opbrengsten, omzet of 

besparingen, verloren gegane gegevens, of voor gebruiks- of 

vervangingskosten, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte 

gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien 

dergelijke schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen 

geval zal de aansprakelijkheid van Pioneer voor geleden schade 

het bedrag dat u aan Pioneer of één van haar dochtermaatschap-

pijen voor het Programma heeft betaald overschrijden. Partijen 

erkennen hierbij dat de beperking van de aansprakelijkheid en de 

risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de 

prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken van 

de wilsovereenkomst 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 aan-

sprakelijkheid 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 uitsluitin-

gen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt in de 

jurisdictie waar u zich bevindt.

3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst 

wederrechtelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt 

te zijn, zal deze bepaling voor zover mogelijk toepassing vinden, 

of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden 

geschrapt uit deze Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onver-

kort van kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand 
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doet van haar rechten als gevolg van een inbreuk op deze 

Overeenkomst, wordt daarmee niet vanzelfsprekend afstand van 

deze rechten gedaan bij een eventuele volgende inbreuk daarop.

4 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of enig recht of 

verplichting daaronder verkregen of aangegaan, niet overdragen, 

verkopen, overdoen aan anderen, of op andere wijze daarover 

beschikken, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een 

andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

daartoe van Pioneer. Een eventuele poging door u tot overdracht 

of verdeling is nietig. Overeenkomstig het hierboven bepaalde 

is deze Overeenkomst van kracht om reden van en zal strek-

ken tot voordeel van beide partijen en hun respectievelijke 

rechtsopvolgers.

5 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat alle van 

kracht zijnde bepalingen tussen de partijen en treedt in de plaats 

van alle voorgaande of nog geldige overeenkomsten of aanspra-

ken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp 

daarvan. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of 

geamendeerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke 

toestemming daartoe van Pioneer, en geen andere handeling, 

document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen 

of amenderen.

6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke 

geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderwor-

pen aan Japans recht.

Voorzorgen bij het installeren

! Als de installatie van deze software is onderbroken, moet u de instal-

latie opnieuw van het begin af aan overdoen volgens de procedure 

hieronder.

! Lees Licentie-overeenkomst voor deze Software goed door voor u deze 

software installeert.

! Sluit andere programma´s die mogelijk geopend zijn op de computer 

af voor u deze software installeert.

! Deze software wordt ondersteund op de onderstaande 

besturingssystemen.

Geschikte besturingssystemen

Windows

Windows
®

 7 Home Premium/Professional/

Ultimate (SP1 of recenter)

32-bit versie 1

64-bit versie 1

Windows Vista
®

 Home Basic/

Home Premium/Business/Ultimate (SP2 

of recenter)

32-bit versie 11

64-bit versie 3

Windows
®

 XP Home Edition/

Professional Edition (SP3 of recenter)

32-bit versie 1

64-bit versie 3

Intel 

Mac

Mac OS X 10.8 64-bit versie 1

Mac OS X 10.7
32-bit versie 1

64-bit versie 1

Mac OS X 10.6
32-bit versie 1

64-bit versie 1

1 Er moet een hotfix van Microsoft worden geïnstalleerd. De klant is verantwoorde-

lijk voor de installatie van de hotfix.

1 Ga naar de Microsoft ondersteuningssite (http://support.microsoft.com/).

2 Zoek in het zoekvenster naar documentnummer “2182039” en download de 

hotfix.

! Omdat Microsoft de onderstaande besturingssystemen niet meer onder-

steunt, kan Pioneer niet instaan voor een goede werking bij gebruik van deze 

besturingssystemen.

— Windows Vista
®

 Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1 of 

eerder)

— Windows
®

 XP Home Edition/Professional Edition (SP2 of eerder)

! De werking kan niet worden gegarandeerd wanneer er meerdere RMX-1000 

toestellen zijn aangesloten op een enkele computer.

Installeren van RMX-1000 Plug-in

 � Over de installatieprocedure (Windows en Mac 

OS X)

Lees Voorzorgen bij het installeren goed door voor u deze software 

installeert.

! Toestemming van de beheerder van de computer is vereist voor het 

installeren of verwijderen van deze software.

 Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder 

voordat u met installeren begint.

1 Dubbelklik het installatieprogramma van deze 

software om dit op te starten.

2 Wanneer het taalkeuzescherm verschijnt, kiest u 

[Nederlands] en klikt u op [OK].
! U kunt kiezen uit verschillende talen zolang de gewenste taal maar 

ondersteund wordt door uw computersysteem.

3 Wanneer het scherm voor de licentie-overeenkomst 

verschijnt, moet u de Licentie-overeenkomst voor deze 

Software zorgvuldig lezen. Als u akkoord gaat met de 

Licentie-overeenkomst voor deze Software, klikt u op 

[Akkoord].
! Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in de Licentie-

overeenkomst voor deze Software, klikt u op [Annuleren] om het 

installeren te stoppen.

4 Volg de instructies op het scherm om deze software 

te installeren.
! Klik op [Annuleren] om het installeren te stoppen, nadat het al is 

begonnen.

! Geef in Windows de map op met de VST plug-in van de hoofdapplica-

tie als de locatie voor het installeren van de VST plug-in.

! De plug-in wordt opgeslagen in de hieronder aangegeven map.

— Mac OS X

 VST:/Library/Audio/Plug-Ins/VST/

 AU:/Library/Audio/Plug-Ins/Components/

 RTAS:/Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins/

— 32-bits versie van Windows

 VST:\Program Files\Pioneer\RMX-1000 Plug-in (behalve wanneer 

er een andere map is opgegeven)

 RTAS:\Program Files\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-Ins

— 64-bits versie van Windows

 VST:\Program Files (x86)\Pioneer\RMX-1000 Plug-in (behalve 

wanneer er een andere map is opgegeven)

 RTAS:\Program Files (x86)\Common Files\Digidesign\DAE\

Plug-Ins

Instellen van de RMX-1000 Plug-in

Opstarten van de RMX-1000 Plug-in in de 
hoofdapplicatie

Raadpleeg de handleiding van de hoofdapplicatie voor aanwijzingen 

omtrent het opstarten van de plug-in.
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Bediening van de RMX-1000 Plug-in
Hier geven we uitleg over het gebruiken van deze software. De bediening 

is in principe hetzelfde als op de RMX-1000. De uitleg in dit gedeelte richt 

zich op de functies die alleen voor deze software gelden.

RMX-1000 Plug-in beeldscherm

4321

1 Link-toets
Dit wordt zo ingesteld dat de software kan worden bediend vanaf de 

RMX-1000. Zie Verbinding met de RMX-1000 en bedienen van de soft-

ware voor details.

2 Load-toets
Deze knop kan worden gebruikt om aangepaste parametergegevens 

te laden die zijn opgeslagen met remixbox (bewerkingssoftware), 

meegeleverd met de RMX-1000. Om de geladen gegevens van kracht 

te laten worden, moet de [SETTING] keuzeschakelaar op de weer-

gave van RMX-1000 in deze software zijn ingesteld op [USER].

3 Settings-toets
Hierdoor wordt het instelscherm van deze software geopend.

! [Plug&Play ON/OFF]-toets

 Wanneer de software is verbonden met de RMX-1000 en deze 

toets is ingeschakeld, kan de software worden gebruikt zonder de 

MIDI-toewijzingen. Als u de toewijzingen wilt veranderen, moet 

u deze toets uit zetten en vervolgens de MIDI-toewijzingen in uw 

hoofdapplicatie maken.

— Bij gebruik van de Plug & Play functie, moet u de functie 

voor MIDI-bediening met de RMX-1000 uitschakelen in uw 

hoofdapplicatie.

! Bodykleur keuzemenu

 Gebruik dit om de kleur van de RMX-1000 in deze software te 

selecteren. Wanneer [AUTO] is geselecteerd, wordt de kleur 

ingesteld op de kleur op de kleur van de RMX-1000 die is verbon-

den met de computer.

! Credits

 Hiermee worden de merknaam en de versie van deze software 

getoond.

4 Connect pictogram
Dit geeft de status aan van de verbinding met de RMX-1000.

Verbinding met de RMX-1000 en 
bedienen van de software

Deze software kan worden bediend vanaf de RMX-1000.

1 Verbind de RMX-1000 en de computer met een 

USB-kabel en controleer vervolgens of het [Connect] 

pictogram van deze software oplicht.

2 Als de [Link] toets van deze software is ingesteld op 

[Link Off], moet u de [Link] toets indrukken om deze in 

te stellen op [Link On].
! Meerdere exemplaren van deze software kunnen tegelijkertijd wor-

den geopend. Wanneer er meerdere exemplaren van deze software 

geopend zijn, wordt [Link On] slechts voor één exemplaar ingesteld 

en kan dat exemplaar worden bediend vanaf de RMX-1000. Andere 

exemplaren worden ingesteld op [Link Off] en kunnen niet worden 

bediend.

! U moet de Plug & Play functie inschakelen wanneer u de software 

instelt op [Link On].

! Effecten kunnen ook worden toegepast door deze software zelfstan-

dig te gebruiken, zonder de RMX-1000.

Controleren van de meest recente 
informatie over de RMX-1000 
Plug-in
Voor de meest recente informatie over deze software, ondersteunde 

besturingssystemen enz., verwijzen we u naar de onderstaande website.

http://pioneerdj.com/support/

Over handelsmerken en 
gedeponeerde handelsmerken
! Pioneer is een gedeponeerd handelsmerk van PIONEER 

CORPORATION.

! Microsoft®, Windows Vista® en Windows® zijn handelsmerken of 

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 

Verenigde Staten en/of andere landen.

! Apple, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedepo-

neerd in de V.S. en andere landen.

! Intel en Intel Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de 

V.S. en andere landen.

! VST is een handelsmerk en gedeponeerd handelsmerk van Steinberg 

Media Technologies GmbH.

! het Audio Units-logo is een handelsmerk van Apple Inc.

! RTAS is een gedeponeerd handelsmerk van Avid Technology, Inc. of 

haar dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de han-

delsmerken van hun respectieve eigenaars.

Dit product wordt geleverd onder licensie voor toepassing zonder 

winstbejag. Dit product draagt geen licentie voor commerciële doel-

einden (met winstbejag), zoals voor uitzendingen (via zendstations, 

satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), voor streamen over 

Internet, Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken of 

verspreiding van elektronische informatie (online digitale muziekver-

spreidingsdiensten). Voor dergelijke toepassingen zult u een aanvul-

lende licensie moeten verkrijgen. Zie voor nadere details de website 

http://www.mp3licensing.com.

Waarschuwingen betreffende 
auteursrechten
Opnemen die u hebt 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 die is opgenomen vanaf CD’s e.d. wordt beschermd door de 

auteursrechtwetten van de meeste landen en door internationale 

verdragen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon 

die de muziek heeft opgenomen er op toe te zien dat de opnamen op 

legale wijze worden 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.
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Beperkte aansprakelijkheid
Wij wijzen u erop dat Pioneer geen enkele aansprakelijkheid kan aan-

vaarden voor de legaliteit, moraliteit of betrouwbaarheid van de werking 

wat betreft het gebruik van deze software door de klant. Problemen 

in het gebruik van deze software kunnen ontstaan als gevolg van de 

gebruiksomgeving van de computer van de klant en deze software en als 

gevolg van combinaties met andere software.

Wij wijzen u erop dat Pioneer geen enkele aansprakelijkheid kan aan-

vaarden voor enig verlies van gegevens die zijn geregistreerd door de 

klant of gebruiker van deze software. Houd aparte reservekopieën aan 

van gegevens die u heeft geregistreerd en bewaar deze op een veilige 

plek.

Gebruik van de 
ondersteuningswebsite
Lees de handleiding van deze software goed door voor u om inlichtingen 

verzoekt met betrekking tot de bediening van deze software of techni-

sche kwesties. Lees ook de Veelgestelde Vragen (FAQ) voor de RMX-1000 

zoals vermeld op de Pioneer DJ wereldwijde website.

 <Pioneer DJ Global site>

 http://pioneerdj.com/support/

! PIONEER CORPORATION verzamelt uw persoonsgegevens om de 

volgende redenen:

1 Om ondersteuning te bieden voor het door u gekochte product

2 Om u via e-mail op de hoogte te houden van product-informatie 

en evenementen

3 Voor het vergaren van feedback door middel van enquêtes voor 

de ontwikkeling van toekomstige producten

— Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk, volgens de 

privacy-voorschriften van ons bedrijf.

— Raadpleeg de Pioneer DJ Global site voor informatie over het 

privacybeleid van Pioneer.

! Wanneer u om inlichtingen verzoekt met betrekking tot deze soft-

ware, moet u de volgende informatie kunnen geven: het model van 

uw computer, details met betrekking tot de technische gegevens 

van de computer (CPU, geheugencapaciteit, aangesloten randap-

paratuur enz.), de versie van het gebruikte besturingssysteem en een 

concrete beschrijving van het probleem.

— Voor informatie over het configureren van uw computer met 

randapparatuur die niet van Pioneer afkomstig is en voor techni-

sche ondersteuning voor dergelijke apparatuur, dient u contact 

op te nemen met de fabrikant of leverancier in kwestie.

! Updateprogrammatuur zal beschikbaar worden gemaakt via de 

RMX-1000 Plug-in ondersteuningssite. Wij raden u aan uw software 

regelmatig bij te werken, zodat u steeds kunt beschikken over de 

meest recente versie.
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