
http://pioneerdj.com/support/
Op bovengenoemde Pioneer DJ website vindt u FAQ’s, informatie over software, en andere informatie en 
diensten voor nog meer gebruiksgemak van uw product.
http://serato.com/
Ga voor de nieuwste versie van de Serato DJ -software naar Serato.com en download de software van deze site. 
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Alvorens te beginnen
Opmerkingen over deze handleiding
! Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer DJ product.
 Lees zowel deze handleiding als de meegeleverde “Handleiding 

(Snelstartgids)” goed door. Beide documenten bevatten belang-
rijke informatie die je moet begrijpen voordat je dit apparaat gaat 
gebruiken.

! In deze handleiding worden de namen van schermen en menu’s op 
het product zelf en op het computerscherm, en de namen van toet-
sen en aansluitingen enz. aangegeven tussen haakjes. (Bijv.: [CUE]-
toets, [Files]-paneel, [MIC]-aansluiting)

! Wij wijzen u erop dat de schermen en de specificaties van de in deze 
handleiding beschreven software en het uiterlijk en de specificaties 
van de hardware op moment van schrijven nog onder ontwikkeling 
zijn en derhalve kunnen afwijken van de uiteindelijke specificaties.

! Let op, want afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem, 
instellingen van uw webbrowser enz. kan de bediening afwijken van 
de procedures zoals beschreven in deze handleiding.

Kenmerken
Dit toestel is een 2-kanaals mengpaneel dat ontworpen en geoptimali-
seerd is voor DJ-optredens met de DJ-software “Serato DJ” van Serato. 
Het is uitgerust met twee interne geluidskaarten die compatibel zijn 
met Serato DJ, dus uitvoeringen met Serato DJ kunnen onmiddellijk 
gehouden worden nadat dit toestel met een USB-kabel op een computer 
is aangesloten, zonder dat er ingewikkelde instellingen nodig zijn. De DJ 
kan het optreden ook gemakkelijk van een andere persoon overnemen. 
Het toestel ondersteunt ook scratchbediening van “Serato DJ” met een 
controlevinylplaat of controle-cd.
Bovendien wordt dit toestel gekenmerkt door de hoge geluidskwaliteit, 
het betrouwbare ontwerp en de gebruiksvriendelijke paneelindeling van 
onze DJM-reeks, de standaardmodellen in clubs over de hele wereld, 
waardoor het ideaal inzetbaar is voor alle soorten DJ-optredens.

MAGVEL FADER PRO
Voor de crossfader is een nieuwe “MAGVEL CROSS FADER PRO” ontwik-
keld voor gebruiksvriendelijk en duurzaam scratchen, met de mogelijk-
heid om de bediening aan te passen.
In aanvulling op de functie “FEELING ADJUST” voor aanpassing van 
de bedieningsbelasting naar een geschikt niveau en de structuur voor 
beperking van onnodige rebounds, kan voorts de faderbumper vervan-
gen worden voor optimaal gebruiksgemak.
De gedetailleerde bedieningsinstellingen voor elke scratch-stijl kunnen 
ook worden gemaakt door aanpassing van de curvekenmerken en de 
omkeerfunctie.

VEELKLEURIGE PERFORMANCE PADS
Elk kanaal is voorzien van acht rubberen pads voor bediening van HOT 
CUE en SAMPLER van “Serato DJ”.
Door gebruik van een schakelaar met een korte aanslag voor de 
grote pad (20 mm x 20 mm) worden zachte aanrakingen gevoelig 
geregistreerd.
Dankzij het OLED-display met een onmiddellijk overzicht van de acht 
pad-modi en de meerkleurige verlichting van de pads overeenkomstig de 
“Serato DJ”-bedieningen, kunt u tijdens DJ-optredens de uiteenlopende 
functies van “Serato DJ” optimaal gebruiken.

BEAT EFFECTS
Uiteenlopende arrangementen zijn mogelijk dankzij de 15 typen “BEAT 
FX” in combinatie met beats en talrijke effecten van “Serato DJ”.
Zes effecten die zijn toegewezen aan de effecttoetsen kunnen gemak-
kelijk worden omgewisseld, en vaak gebruikte effecten en de parameter 
kunnen snel en eenvoudig worden opgeroepen. Bovendien kunnen 

filtereffecten onafhankelijk aan elk kanaal worden toegewezen met de 
[FILTER]-instelling. Het effect dat aan de [FILTER]-instelling is toegewe-
zen, kan worden gewijzigd naar andere effecten dan FILTER.

TWEE GELUIDSKAARTEN
Het toestel beschikt over twee USB-geluidskaarten, waardoor u het toe-
stel tegelijkertijd op twee computers kunt aansluiten. Ze kunnen worden 
omgeschakeld met de [INPUT SELECT]-schakelaar aan de bovenkant, 
zodat gebruikers van Serato DJ het eenvoudig van elkaar kunnen 
overnemen. Bovendien ondersteunt dit toestel de functie DVS (Digital 
Vinyl System) van “Serato DJ”, zodat de scratchfunctie van “Serato DJ” 
bediend kan worden met de DJ-speler of een analoge speler.

UITSTEKENDE GELUIDSKWALITEIT
Het toestel is niet alleen voorzien van dezelfde krachtige Wolfson D/A-
converters die we ook vinden in de high-end DJ-speler “CDJ-2000NXS” 
en het DJ-mengpaneel “DJM-2000NXS” van Pioneer, maar het heeft ook 
een vergelijkbaar hoogstaand ontwerp voor een krachtige geluidsweer-
gave die klinkt zoals het origineel. Bovendien is de geluidsweergave van 
het toestel stabiel door vermindering van de contactweestaand door 
gebruik van een AC-ingang met een breed contactoppervlak met de 
voedingskabel, zelfs in de DJ-ruimte in een lawaaiige omgeving.

Inhoud van de doos
! Stroomsnoer(en)
! USB-kabel

— Er wordt slechts een USB-kabel meegeleverd met dit toestel.
 Gebruik een kabel die voldoet aan de USB 2.0-standaard om twee 

toestellen te verbinden.
! Faderbumper A x 41

! Faderbumper B x 21

! Garantie (alleen voor bepaalde regio’s)2

! Handleiding (Snelstartgids)
! Serato DJ CONTROL CD × 2
1 Faderbumper A en faderbumper B zijn inbegrepen in het paneel van 

dit product.
 Voor instructies voor het verwijderen van het paneel, zie De bumper 

in de crossfader vervangen (p.  31 ).
2 Voor de regio Noord-Amerika wordt de betreffende informatie gele-

verd op de achterzijde van de “Handleiding (Snelstartgids)”.
 De garantie is alleen inbegrepen voor de regio Europa.

Installeren van de software

Voor het installeren van de software

De software Serato DJ en de software voor stuurprogramma’s zijn niet 
inbegrepen.
Open de ondersteuningssite van Pioneer DJ en download de software.
http://pioneerdj.com/support/
! De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct voorbereiden 

van de computer, netwerkapparatuur en andere elementen van de 
internet-gebruiksomgeving die vereist zijn voor verbinding met het 
Internet.

Omtrent het stuurprogramma
Dit stuurprogramma is een exclusief stuurprogramma voor het uitvoeren 
van geluidssignalen vanaf de computer.
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 � Het stuurprogramma verkrijgen

1 Open een webbrowser op de computer en ga naar 
onderstaande Pioneer DJ website.
http://www.pioneerdj.com/
! U kunt Japans als taal kiezen door rechts onderaan het scherm op 

[EN] te klikken en [JA] te selecteren.

2 Klik op het pictogram [Support].

3 Klik op [Software & firmware updates], en klik op 
DJM-S9 in de categorie [MIXER].

4 Klik op [Drivers], en download het meest recente 
stuurprogramma van de downloadpagina.

Over de Serato DJ-software
Serato DJ is een DJ-applicatie van Serato. DJ-optredens zijn mogelijk 
door de computer waarop deze software is geïnstalleerd te verbinden 
met dit toestel.

Minimum eisen gebruiksomgeving
Geschikte 
besturingssystemen

CPU en vereist geheugen

Mac OS X: 10.10, 10.9 
en 10.8

Intel® processor, Core™ i3, i5 en i7 1,07 GHz of hoger

4 GB of meer aan RAM-geheugen

Windows: Windows 8.1 en 
Windows 7

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-aansluiting vereist om dit toestel aan 
te kunnen sluiten op de computer.

Schermresolutie Resolutie van 1280 x 720 of meer

Internetverbinding
Er is verbinding met het Internet vereist om uw “Serato.
com” gebruikersaccount te kunnen registreren en de 
software te downloaden.

Vrije ruimte op vaste 
schijf

5 GB

! Voor de meest recente informatie over de systeemvereisten, compatibiliteit en 
ondersteunde besturingssystemen, raadpleeg “Software Info” van “DJM-S9” 
op de ondersteuningssite van Pioneer DJ hieronder.

 http://pioneerdj.com/support/
! De werking kan niet worden gegarandeerd op alle computers, ook niet als aan 

alle hier aangegeven eisen wat betreft de gebruiksomgeving wordt voldaan.
! Afhankelijk van de instellingen voor stroombesparing e.d. van de computer 

bestaat de kans dat de CPU en de vaste schijf niet volledig toereikend zijn. 
Vooral bij laptops moet u ervoor zorgen dat de computer in de juiste toestand 
verkeert om doorlopend hoge prestaties te kunnen leveren (door bijvoorbeeld de 
netstroomadapter aangesloten te houden) wanneer u Serato DJ gebruikt.

! Gebruik van het Internet vereist een aparte overeenkomst met een aanbieder van 
Internetdiensten en betaling van de daaraan verbonden kosten.

! De ondersteuning van besturingssystemen gaat ervan uit dat u de nieuwste 
point-release (tussentijdse bijwerking) gebruikt voor de genoemde versie.

 � De software Serato DJ verkrijgen

1 Open een webbrowser op de computer en ga naar 
onderstaande website van Serato DJ.
http://serato.com/dj/downloads

2 Meld uzelf aan op uw gebruikersaccount voor 
“Serato.com”.
! Als u al een geregistreerde gebruikersaccount hebt op “Serato.com”, 

kunt u doorgaan naar stap 4.
! Als u de registratie van uw gebruikersaccount niet voltooid hebt, 

moet u dat alsnog doen via de procedure hieronder.
— Volg de instructies op uw scherm, voer uw e-mailadres in en het 

wachtwoord dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens de regio 
waar u woont.

— Als u [E-mail me Serato newsletters] aanvinkt, krijgt u nieuws-
brieven met alle nieuwtjes over Serato producten toegestuurd 
van Serato.

— Wanneer de registratie van uw gebruikersaccount voltooid is, zult 
u een e-mail ontvangen op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd. 
Controleer de inhoud van de e-mail die u heeft ontvangen van 
“Serato.com”.

! Wees voorzichtig dat u het e-mailadres en het wachtwoord dat u 
gebruikt hebt bij de gebruikersregistratie niet vergeet. Deze hebt u 
weer nodig voor het updaten van de software.

! De persoonlijke gegevens die u heeft ingevoerd voor het registreren 
van uw nieuwe gebruikersaccount mogen worden verzameld, ver-
werkt en gebruikt op basis van het privacybeleid zoals uiteengezet op 
de Serato website.

3 Klik op de koppeling in de e-mail die u heeft 
ontvangen van “Serato.com”.
Ga door naar de downloadpagina van Serato DJ. Ga door naar stap 5.

4 Meld uzelf aan.
Voer het e-mailadres en het wachtwoord in dat u hebt geregistreerd om 
uzelf aan te melden op “Serato.com”.

5 Download de Serato DJ-software van de 
downloadpagina.

Omtrent de installatieprocedure
Nadat u het stuurprogramma op Windows of Mac hebt geïnstalleerd, 
moet u de Serato DJ-software installeren.

 � Installatieprocedure (Windows)

Sluit dit toestel niet op de computer aan voor de installatie voltooid is.

! Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder 
voordat u met installeren begint.

! Als er andere programma’s geopend zijn op de computer, sluit u die 
dan.

1 Dubbelklik op de gedownloade software van het 
stuurprogramma (DJM_S9_x.xxx.exe).

2 Volg voor de installatieprocedure de aanwijzingen 
die op uw scherm verschijnen.
Als er [Windows-beveiliging] op het scherm verschijnt tijdens het 
installationproces, klikt u op [Dit stuurprogramma toch installeren] 
om door te gaan met installeren.
Wanneer het installatieproces voltooid is, verschijnt er een mededeling 
ter afsluiting.
Nadat u de stuurprogrammatuur (driver) hebt geïnstalleerd, moet u de 
Serato DJ-software installeren.

3 Pak het gedownloade softwarebestand Serato DJ uit.

4 Dubbelklik op het uitgepakte softwarebestand om 
het installatieprogramma te starten.

5 Lees de voorwaarden van de licentie-overeenkomst 
zorgvuldig door, klik op [I agree to the license terms and 
conditions] als u daarmee akkoord gaat en klik dan op 
[Install].

! Als u niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst, klikt u op 
[Close] om de installatie te annuleren.

De installatie zal nu beginnen.
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strekking verschijnen.

6 Klik op [Close] om het Serato DJ installatieprogramma 
af te sluiten.

 � Installatieprocedure (Mac OS X)

Sluit dit toestel niet op de computer aan voor de installatie voltooid is.

! Als er andere programma’s geopend zijn op de computer, sluit u die 
dan.

1 Dubbelklik op het gedownloade stuurprogramma 
(DJM-S9_M_X.X.X.dmg).

2 Volg voor de installatieprocedure de aanwijzingen 
die op uw scherm verschijnen.

3 Pak het gedownloade softwarebestand Serato DJ uit.

4 Dubbelklik op het uitgepakte softwarebestand om 
het installatieprogramma te starten.

5 Lees de voorwaarden van de licentie-overeenkomst 
zorgvuldig door en klik op [Agree] als u daarmee 
akkoord gaat.

! Als u niet akkoord gaat met de gebruiksovereenkomst, klikt u op 
[Disagree] om de installatie te annuleren.

6 Als het volgende scherm verschijnt, kunt u het [Serato 
DJ]-pictogram naar het [Applications]-mappictogram 
slepen.

Downloaden van de Serato 
DJ-softwarehandleiding

1 Open een webbrowser op de computer en ga naar 
onderstaande website van Serato DJ.
http://serato.com/dj/downloads

2 Klik op “Manuals and Quickstart guides” aan de 
rechterkant van de downloadpagina, en klik op de 
gewenste handleiding.
Het downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding zal nu beginnen.
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Overzicht van de bedieningstoetsen
1 3 1

4

2

2

2

3

1 Bladergedeelte

2 Deckgedeelte

3 Mengpaneel-gedeelte

4 Effect-gedeelte

Bladergedeelte

2 3

1

1 Draaiknop
Draaien:
De cursor verticaal verplaatsen.
 
Druk op:
Het volgende niveau weergeven.

2 BACK-toets
De cursor naar het vorige niveau verplaatsen.
 
[SHIFT] + indrukken:
Schakelt de Serato DJ-layout.

3 LOAD-toets
De geselecteerde muziekstukken worden in de respectievelijke decks 
geladen.
 
[SHIFT] + indrukken:
Muziekstukken laden in het [Prepare]-paneel.

Deckgedeelte

1

2 3

5

6

4

7

8

9 a

1 4BEAT LOOP-toets
De automatische lus van 4 beats inschakelen.
 
[SHIFT] + indrukken:
Schakelt Looping (lus-weergave) in en uit. (Loop Active)

2 LOOP 1/2X-toets
De afspeellengte van de lus halveren.
 
[SHIFT] + indrukken:
Een lus-beginpunt instellen.

3 LOOP 2X-toets
De afspeellengte van de lus verdubbelen.
 
[SHIFT] + indrukken:
Een lus-eindpunt instellen en de lus-weergave starten.

4 PARAMETERc-toets, PARAMETERd-toets
Een parameter instellen voor de lus-rol, slicer, sampler en andere 
functies.
 
[SHIFT] + indrukken:
De secundaire parameters instellen zoals de slicer, sampler, enz.

5 Performance-pads
De hot cue, lus-rol, slicer, sampler en andere functies regelen.

6 PAD-weergave
Toont de huidig ingestelde PAD-stand en parameters, enz.

7 ROLL-standtoets
Stelt de Roll-stand in.
 
[SHIFT] + indrukken:
Stelt de opgeslagen lusstand in.

8 SAMPLER-standtoets
Stelt de Sampler-stand in.
 
[SHIFT] + indrukken:
De sampler-rolstand instellen.

9 HOT CUE-standtoets
Stelt de hot-cuestand in.
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[SHIFT] + indrukken:
Stelt de cue-lusstand in.
 

a SLICER-standtoets
Stelt de Slicer-stand in.
 
[SHIFT] + indrukken:
Stelt de lusstand van de slicer in.

Mengpaneel-gedeelte

6 6

1 2

3 3

78

4 4

5 5

9

gh

1 INPUT SELECT-schakelaar (CH1-zijde)
Selecteert de CH1-signaalbron van de componenten die op dit toe-
stel zijn aangesloten.
— [USB-A DECK1]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 

dat in DECK1 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-A]-aansluiting is aangesloten.

— [USB-A DECK3]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK3 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-A]-aansluiting is aangesloten.

— [CD/LINE]: Selecteer deze als u een line-uitgangsapparaat 
(DJ-speler, enz.) wilt gebruiken dat is aangesloten op de [CD/
LINE]-aansluitingen.

— [PHONO]: Selecteer deze als u een phono-uitgangsapparaat 
(analoge speler, enz.) wilt gebruiken dat is aangesloten op de 
[PHONO]-ingangsaansluitingen.

— [USB-B DECK1]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK1 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-B]-aansluiting is aangesloten.

— [USB-B DECK3]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK3 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-B]-aansluiting is aangesloten.

2 INPUT SELECT-schakelaar (CH2-zijde)
Selecteert de CH2-signaalbron van de componenten die op dit toe-
stel zijn aangesloten.
— [USB-A DECK2]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 

dat in DECK2 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-A]-aansluiting is aangesloten.

— [USB-A DECK4]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK4 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-A]-aansluiting is aangesloten.

— [CD/LINE]: Selecteer deze als u een line-uitgangsapparaat 
(DJ-speler, enz.) wilt gebruiken dat is aangesloten op de [CD/
LINE]-aansluitingen.

— [PHONO]: Selecteer deze als u een phono-uitgangsapparaat 
(analoge speler, enz.) wilt gebruiken dat is aangesloten op de 
[PHONO]-ingangsaansluitingen.

— [USB-B DECK2]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK2 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-B]-aansluiting is aangesloten.

— [USB-B DECK4]: Selecteer dit om het muziekstuk te gebruiken 
dat in DECK4 van de Serato DJ-software is geladen op de compu-
ter die op de [USB-B]-aansluiting is aangesloten.

3 TRIM-instelling
Regelt het niveau van de geluidsingang op elk kanaal.

4 ISO-instelling
Frequenties versterken of afsnijden.

5 Kanaalniveau-aanduiding
Toont het geluidsniveau van de diverse kanalen voor ze door de 
kanaalfaders geleid worden.

6 FILTER-instelling
Het filtereffect toepassen.

7 SHIFT-toets
Wanneer er op een andere knop wordt gedrukt terwijl de [SHIFT] 
wordt ingedrukt, wordt er een andere functie opgeroepen.
! Raadpleeg de functiebeschrijving voor meer informatie over het 

gebruik met de [SHIFT]-toets.

8 PANEL/UTILITY-toets
De weergave van het paneel verandert bij elke druk op de toets als 
volgt.
Paneelweergave uit l [REC]-paneel l [FX]-paneel l [SP-6]-paneel 
l Paneelweergave uit ...
 
[SHIFT] + indrukken:
De weergave van het paneel verandert bij elke druk op de toets als 
volgt.
Paneel-display uit l [SP-6]-paneel l [FX]-paneel l [REC]-paneel 
l Paneel-display uit ...
 
Langer dan 1 seconde ingedrukt houden:
Als u de toets ingedrukt houdt, schakelt het toestel over naar de 
stand voor het wijzigen van de instellingen van het toestel.

9 Hoofdtelefoon-CUE-fader
Stuurt geluid naar de hoofdtelefoon met CH1 en CH2 in de verhou-
ding van de faderinstelling. Als u alleen het geluid van de kanalen 
wilt beluisteren, draait u de [HEADPHONES MIX]-instelling helemaal 
naar de CUE-zijde.

a Kanaal-fader
Verplaatsen:
Voert het geluid van elk kanaal uit volgens de curvekarakteristieken 
die geselecteerd zijn met de [CH FADER CURVE]-regelaar.
 
[SHIFT] + verplaats:
Gebruik de kanaalfader startfunctie.

b Crossfader-regelaar
Verplaatsen:
Voert het geluid van elk kanaal uit volgens de curvekarakteristieken 
die geselecteerd zijn met de [CROSS FADER CURVE]-regelaar.
 
[SHIFT] + verplaats:
De startfunctie van de crossfader-regelaar wordt gebruikt.
 
De crossfader van dit toestel werkt met magnetische positiedetectie. 
Plaats het toestel niet dicht bij een magneet of een apparaat dat een 
sterk magnetisch veld veroorzaakt. Dat kan storing veroorzaken.

c MASTER LEVEL instelling
Regelt het geproduceerde mastervolume.

d Hoofdniveau-aanduiding
Toont het audioniveau van het master-uitgangssignaal.
[CLIP] knippert wanneer het uitgangsniveau te hoog is.
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— Knippert langzaam: geeft aan dat het geluid bijna vervormd 
wordt.

— Knippert snel: geeft aan dat het geluid vervormd wordt.

e Booth monitor niveau-instelling
Regelt het niveau van de geluidssignalen die worden weergegeven 
via de [BOOTH]-aansluiting.

f HEADPHONES LEVEL instelling
Past het audio-uitgangsniveau van de [PHONES]-aansluiting aan.

g HEADPHONES MIX instelling
Regelt de balans van het meeluistervolume tussen het geluid van de 
kanalen die geselecteerd zijn voor de hoofdtelefoon-CUE-fader en het 
geluid van het masterkanaal.

h SAMPLER VOLUME-instelling
Past het algehele geluidsniveau van het samplerdeck van Serato DJ 
aan.

Effect-gedeelte

3 34 45

6 79

81 2

1 BEAT FX SELECT-toets
Selecteert de BEAT FX die op elk kanaal wordt toegepast. (U kunt niet 
meerdere effecten tegelijkertijd selecteren.)
Het toestel is voorzien van meer effecten dan de basiseffecten die op 
de selectieknoppen van het toestel zijn aangegeven.
Raadpleeg Soorten effecten (p.  22 ) voor meer informatie.

2 SERATO DJ FX SELECT-toets
Selecteert een Serato DJ-effect voor elk kanaal. (U kunt niet meer-
dere effecten tegelijkertijd selecteren.)

3 EFFECT-hendel
Het geselecteerde effect wordt op het betreffende kanaal toegepast 
terwijl de hendel naar u gekanteld is. Het is vergrendeld wanneer de 
hendel naar voren gekanteld is, en het effect gaat door wanneer u de 
hendel loslaat.

4 BEAT-toets
Bepaal de beatfractie voor het synchroniseren van het effectgeluid.
 
[SHIFT] + indrukken:
Deze regelen de effectparameters.

5 LEVEL/DEPTH-instelling
Regelt de kwantitatieve parameter van het effect.

6 SAMPLER FX ON-toets
Als deze is ingeschakeld, wordt het geselecteerde effect toegepast 
op het samplergeluid dat wordt uitgevoerd van Serato DJ.
 
[SHIFT] + indrukken:
Laadt de effect-BANK A-instelling op dit toestel.
Raadpleeg Gebruik van de FX BANK-functie (p.  25 ) voor meer infor-
matie over FX BANK.

7 AUX FX ON-toets
Als deze is ingeschakeld, wordt het geselecteerde effect toegepast 
op het geluid van de AUX-ingang.
 
[SHIFT] + indrukken:
Laadt de effect-BANK B-instelling op dit toestel.
Raadpleeg Gebruik van de FX BANK-functie (p.  25 ) voor meer infor-
matie over FX BANK.

8 Effectweergave
Toont de naam van het huidige geselecteerde effect, de BPM, enz.

9 TAP-toets
Zet de effecttijd terug als u de knop ingedrukt houdt wanneer een 
effect is geselecteerd in Serato DJ.
Druk op:
Als de BPM-meetstand is ingesteld op [TAP], tikt u met een vinger op 
de toets om de BPM handmatig in te voeren.
Schakelt de BPM-meetstand over naar [TAP] wanneer de meetstand 
is ingesteld op [AUTO].
 
[SHIFT] + indrukken:
Schakelt de BPM-meetstand over naar [AUTO].
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1 MASTER 1-aansluitingen
Hierop kunt u luidsprekers met eigen stroomvoorziening enz. 
aansluiten.
U moet deze gebruiken als gebalanceerde uitgangsaansluitingen. 
Wees voorzichtig dat u niet per ongeluk het stroomsnoer van 
een ander toestel probeert aan te sluiten.
Maak niet de aansluiting die fantoomvoeding kan geven.

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

3 MASTER ATT-niveaukeuzeschakelaar
Stelt het verzwakkingsniveau in van het geluid dat wordt weergege-
ven via de [MASTER 1] en [MASTER 2]-aansluitingen.
— [0 dB]: Het geluidsniveau van de aansluitingen [MASTER 1] en 

[MASTER 2] wordt onveranderd uitgevoerd.
— [–6 dB]: Het geluidsniveau van de aansluitingen [MASTER 1] en 

[MASTER 2] wordt gehalveerd.
— [–12 dB]: Het geluidsniveau van de aansluitingen [MASTER 1] en 

[MASTER 2] wordt met een kwart verminderd.
Het uitgangsniveau van DJM-S9 kan te hoog zijn voor sommige 
apparaten die op [MASTER 1] of [MASTER 2] zijn aangesloten. Als 
het geluid van het aangesloten apparaat vervormd wordt, schakel 
MASTER ATT dan over naar –6 dB of –12 dB.

4 BOOTH-uitgangsaansluiting
Uitgangsaansluingen voor een booth-monitor, geschikt voor symme-
trische of asymmetrische TRS-uitgangsaansluiting.

5 CD/LINE ingangsaansluiting
Aansluiten op een DJ-speler of een lijnuitgangscomponent.

6 PHONO-ingangsaansluitingen
Voor aansluiten op een analoge platenspeler of een ander weerga-
ve-apparaat met een phono-uitgang (MM-element). Sluit hierop geen 
DJ-speler of ander apparaat met een gewone lijnuitgang aan.
Om apparatuur te kunnen verbinden met de [PHONO] aansluitingen, 
moet de kortsluitstekker uit de aansluitingen verwijderd worden.
Steek deze kortsluitstekker in de [PHONO] aansluitingen wanneer er 
niets op is aangesloten om externe ruis te verminderen.
WAARSCHUWING
Houd de kortsluitstekkers buiten bereik van kinderen. Raadpleeg 
onmiddellijk een arts indien er onverhoopt één wordt ingeslikt.

7 SIGNAL GND aansluiting
Sluit hierop de aardingsdraad van een analoge platenspeler aan. 
Dit vermindert storende geluiden bij aansluiten van een analoge 
platenspeler.

8 MIC-ingangsaansluitingen
Sluit hierop een microfoon aan.

9 MIC-ingangsniveaukeuzeschakelaar
— [MIC]: Selecteer dit als u de microfoon op de [MIC]-aansluiting 

aansluit.
— [LINE]: Selecteer dit als u line-uitgangsapparaten op de [MIC]-

aansluiting aansluit.

a Kensington-beveiligingsgleuf

b   USB-aansluiting
Voor aansluiten van een computer.

c POWER-schakelaar
Voor aanzetten en uitschakelen van dit apparaat.

d AUX-ingangsaansluiting
Aansluiten op de uitgangsaansluiting van een extern apparaat 
(cd-mengpaneel, sampler, draagbare muziekspeler, enz.).

e AC IN
Aansluiten op een stopcontact met het bijgeleverde netsnoer. Wacht 
met aansluiten van het netsnoer totdat eerst alle aansluitingen 
tussen de apparatuur onderling compleet zijn gemaakt.
Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer.
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Voorpaneel

2

3 4 5

6

8

9

a b

d d ecc7 1

1 PHONES-aansluitingen
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan.
Dit product biedt ondersteuning voor 1/4” stereostekkers en 3,5 mm 
ministereostekkers.

2 CROSS FADER CURVE-instelregelaar
Past de crossfadercurve-karakteristieken aan.

3 MIC ON OFF-keuzeschakelaar
Zet de microfoon aan/uit.

4 MIC TALK OVER-keuzeschakelaar
Schakelt de talk-overfunctie aan en uit terwijl de microfoon is 
ingeschakeld.

5 MIC-aanduiding
Toont de aan/uit-status van de microfoon of de talk-overfunctie.
— Wanneer MIC is uitgeschakeld: Het licht is uit.
— Wanneer MIC is ingeschakeld: Het licht is aan.
— Tijdens inspreken (talk-over): Het licht knippert.

6 MIC LEVEL-instelling
Regelt het uitgangsniveau van de geluidsweergave via het 
[MIC]-kanaal.

7 MIC EQ (HI, LOW) instelling
Regelt de toonweergave van het [MIC]-kanaal.

8 MIC ECHO-instelling
Regelt de parameter van het echo-effect op het [MIC]-kanaal.

9 AUX LEVEL-instelling
Regelt het niveau van de geluidsingang op het AUX-kanaal.

a CROSS FADER FEELING ADJUST-instelling
Dit kunt gebruiken bij het instellen van hoe zwaar de crossfader gaat.

b CROSS FADER REVERSE-schakelaar
Schakelt de omkeerfunctie van de crossfader in en uit.

c CH FADER CURVE-instelregelaar
Regelt de curvekarakteristieken van de betreffende kanaalfader.

d CH FADER REVERSE-schakelaar
Schakelt de omkeerfunctie van de betreffende kanaalfader in en uit.

e Beveiliging aan voorzijde
Beschermt de aansluitingen en regelaars op het voorpaneel.

Gebruik het niet als voetstuk voor het product. Het toestel kan 
omvallen.
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Aansluitingen
! Sluit het netnoer pas aan nadat alle aansluitingen tussen de apparatuur volledig zijn gemaakt.
! Schakel altijd eerst de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u enige aansluiting maakt of verbreekt.
! Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur.
! Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer.
! Sluit dit toestel en de computer direct op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
! Gebruik de USB-kabel die met dit toestel wordt meegeleverd of een USB-kabel die voldoet aan USB 2.0.
! Een USB-verdeelstekker (hub) kan niet worden gebruikt.

Aansluiten van ingangsaansluitingen
! Wanneer u een DVS (Digital Vinyl System) maakt door een computer, audio-interface enz. met elkaar te combineren, moet u goed opletten bij het 

verbinden van de audio-interface met de ingangsaansluitingen van dit toestel en de instelling van de [INPUT SELECT]-schakelaar.
 Zie tevens de handleiding van de DJ-software en de audio-interface in kwestie.
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Aansluiten van uitgangsaansluitingen

LR

Achterpaneel Voorpaneel

HoofdtelefoonEindversterker
(voor de booth monitor)

Eindversterker 1 2Eindversterker 1Naar stopcontact

1 Gebruik de [MASTER 1]-aansluitingen alleen voor gebalanceerde uitgangssignalen. Verbinding met een ongebalanceerde signaalbron (bijv. via tulp 
(RCA) aansluitingen) met behulp van een XLR-RCA adapterkabel (of adapterstekker) enz. kan de geluidskwaliteit verlagen en/of resulteren in ruis.

 Voor verbinding met een ongebalanceerde signaalbron (bijv. via tulp (RCA) aansluitingen) dient u de [MASTER 2]-aansluitingen te gebruiken.
2 Wees voorzichtig dat u niet per ongeluk het stroomsnoer van een ander toestel probeert aan te sluiten op de [MASTER 1] aansluiting.
 Maak niet de aansluiting die fantoomvoeding kan geven aan de [MASTER 1]-aansluiting.
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Basisbediening
Opstarten van het systeem

Starten van de Serato DJ

Deze handleiding bestaat hoofdzakelijk uit met betrekking tot de hardware van dit toestel. Voor gedetailleerde aanwijzingen voor de bediening van de 
Serato DJ-software, verwijzen we u naar de handleiding van Serato DJ.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

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

Voor Windows 8.1
Klik in [Apps-weergave] op het pictogram [Serato DJ].

Voor Mac OS X
Ga naar het bestandsbeheer, open eerst de [Applicatie] map en klik dan op [Serato DJ].

Computerscherm onmiddellijk nadat de Serato DJ-software gestart is (op het scherm rechts is de status zichtbaar 
wanneer het toestel niet is aangesloten)

A A

C

B

A

C

1

1 Gebruikers van DJM-S9 hoeven geen activatie uit te voeren of de licentiecode afzonderlijk aan te schaffen.

Computerscherm wanneer er een muziekstuk is geladen in de Serato DJ-software
Klik op [Library] links bovenaan het computerscherm en selecteer dan [Vertical] of [Horizontal] van het afrolmenu om het Serato DJ-scherm om te 
schakelen.

A A

C

B

A Deckgedeelte
De informatie voor het muziekstuk (de naam van het geladen muziekstuk, naam van de artiest, BPM enz.), de algemene golfvorm en andere infor-
matie worden hier getoond.

B Golfvormaanduiding
De golfvorm voor het geladen muziekstuk wordt hier getoond.

C Bladergedeelte
Crates waarin muziekstukken uit de bibliotheek of sets van meerdere muziekstukken zijn opgeslagen worden hier getoond.
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Muziekstukken importeren
Hier volgt een beschrijving van de typische procedure voor het importe-
ren van muziekstukken.
! Er zijn verschillende manieren om muziekstukken te importeren met 

de Serato DJ-software. Zie de software handleiding van Serato DJ 
voor verdere informatie.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

! Als u reeds DJ-software van Serato (Scratch Live, ITCH of Serato DJ 
Intro) gebruikt en al bibliotheken met muziekstukken heeft gecre-
eerd, kunnen deze als zodanig worden gebruikt.

! Als u Serato DJ Intro gebruikt en al muziekstukbibliotheken heeft 
gemaakt, dan is het mogelijk dat u de muziekstukken opnieuw zult 
moeten laten analyseren.

1 Klik op de [Files]-knop op het scherm van Serato DJ 
om het [Files]-paneel te openen.
De inhoud van uw computer of de randapparatuur die is aangesloten op 
de computer wordt getoond in het [Files]-paneel.

2 Klik op het [Files]-paneel op de map met de 
muziekstukken die u wilt toevoegen aan de bibliotheek 
om deze te selecteren.

3 Sleep op het scherm van de Serato DJ-software 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

Muziekstukken laden en afspelen
Hieronder volgt een beschrijving van de procedure voor het laden van 
muziekstukken in deck [1] als voorbeeld.

1 Draaiknop

2 BACK-toets

3 LOAD-toets

1 Druk op de [BACK]-toets van dit toestel, breng de 
cursor naar het crates-paneel op het computerscherm 
en gebruik vervolgens de draaiknop om de crate, enz. te 
selecteren.

2 Druk de draaiknop in, verplaats de cursor naar de 
bibliotheek op het computerscherm en draai vervolgens 
aan de draaiknop om het muziekstuk te selecteren.

a

b

a Bibliotheek
b Crates-paneel

3 Druk op de [LOAD]-toets om het geselecteerde 
muziekstuk in het deck te laden.

Afspelen van muziekstukken en 
produceren van het geluid
Hieronder volgt een beschrijving van de procedure voor het produceren 
van het geluid via kanaal 1 als voorbeeld.
! Stel het volume van de apparatuur (eindversterker, luidsprekers 

met eigen stroomvoorziening enz.) aangesloten op de [MASTER 1] 
en [MASTER 2]-aansluitingen in op een geschikt niveau. Als u het 
volume te hoog instelt, zullen er erg harde geluiden klinken.

6 6

e e

4 4

5 5

7

8 8

9 a

fi

h hgg

4 TRIM-instelling

5 ISO (HI, MID, LOW) instelling

6 FILTER-instelling

7 Hoofdtelefoon-CUE-fader
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8 Kanaal-fader

9 MASTER LEVEL instelling

a BOOTH MONITOR LEVEL-instelling

b HEADPHONES MIX instelling

c Crossfader-regelaar

d HEADPHONES LEVEL instelling

e INPUT SELECT-schakelaar

f CROSS FADER CURVE-instelregelaar

g CH FADER CURVE-instelregelaar

h CH FADER REVERSE-schakelaar

i CROSS FADER REVERSE-schakelaar

1 Stel de instellingen enz. in zoals u hieronder kunt 
zien.
Namen van instellingen enz. Stand

MASTER LEVEL instelling
Helemaal tegen de klok in 
gedraaid

TRIM-instelling
Helemaal tegen de klok in 
gedraaid

ISO (HI, MID, LOW) instelling Midden

FILTER-instelling Midden

Kanaal-fader Naar voren verplaatst

Crossfader-regelaar Positie aan [CH1]-zijde

INPUT SELECT-schakelaar
De positie van de aangesloten 
[PC]

2 Druk op de afspeelknop op het Serato DJ-scherm om 
een muziekstuk af te spelen.

3 Beweeg de kanaalfader van u af.

4 Draai aan de [TRIM] knop.
Verstel [TRIM] zo dat de oranje indicator in de kanaalniveau-aanduiding 
alleen bij het piekniveau oplicht.

5 Draai aan de [MASTER LEVEL]-instelling om het 
audioniveau van de luidsprekers in te stellen.
Stel het geluidsniveau dat geproduceerd wordt via de [MASTER 1] en 
[MASTER 2]-aansluitingen in op een geschikt niveau.

Meeluisteren via een hoofdtelefoon
Stel de instellingen enz. in zoals u hieronder kunt zien.

Namen van instellingen enz. Stand

HEADPHONES MIX instelling
Helemaal tegen de klok in 
gedraaid

HEADPHONES LEVEL instelling
Helemaal tegen de klok in 
gedraaid

1 Schuif de CUE-fader van de hoofdtelefoon naar de 
CH-zijde die u wilt beluisteren.

2 Draai aan de [HEADPHONES LEVEL] instelling.
Stel het geluidsniveau dat geproduceerd wordt via de hoofdtelefoon in 
op een geschikt niveau.

  Opmerking
Dit toestel en de Serato DJ-software zin voorzien van uiteenlopende 
functies waarmee DJ’s uiterst persoonlijke opvoeringen kunnen verzor-
gen. Zie de softwarehandleiding van Serato DJ voor meer informatie over 
de functies.
! De softwarehandleiding voor Serato DJ kan worden gedownload van 

“Serato.com”. Zie Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding 
(blz.  5 ) voor details.

Afsluiten van het systeem

1 Sluit Serato DJ af.
Wanneer de software wordt afgesloten, zal er een melding op het com-
puterscherm verschijnen om te bevestigen dat u inderdaad wilt stoppen. 
Klik op [Yes] om af te sluiten.

2 Druk op de [STANDBY/ON]-schakelaar op het 
achterpaneel van dit toestel om het toestel uit (standby) 
te zetten.

3 Koppel de USB-kabel los van uw computer.
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Geavanceerde bediening
De beschrijvingen vanaf dit punt zijn voor functies die niet worden 
beschreven in de softwarehandleiding van Serato DJ en die speciaal 
bedoeld zijn voor wanneer dit toestel en Serato DJ samen worden 
gebruikt.

De performance-pads gebruiken
Deze functies worden omgeschakeld met de betreffende toetsen voor 
de pad-stand (de [HOT CUE]-standtoets, [ROLL]-standtoets, [SLICER]-
standtoets en de [SAMPLER]-standtoets).

Gebruiken van hot-cues
Met deze functie kan de weergave onmiddellijk worden begonnen vanaf 
een positie waarvoor een hot-cue is ingesteld.
! Er kunnen per muziekstuk tot acht hot-cuepunten worden ingesteld 

en opgeslagen.

1 Druk op de [HOT CUE]-standtoets.
Er wordt overgeschakeld naar de hot-cuestand.

2 Je kunt in de afspeel- of de pauzestand het hot-
cuepunt instellen door op een performance-pad te 
drukken.
De hot-cuepunten worden toegewezen aan de verschillende performan-
ce-pads zoals hieronder wordt getoond.

Hot-cue 1 Hot-cue 2 Hot-cue 3 Hot-cue 4

Hot-cue 5 Hot-cue 6 Hot-cue 7 Hot-cue 8

3 Druk op de performance-pad waarop het hot-cuepunt 
is ingesteld.
Het afspelen begint vanaf het hot-cuepunt.
! Ingestelde hot-cuepunten kun je wissen door op een performan-

ce-pad en tegelijkertijd op de [SHIFT]-toets te drukken.

De rolfunctie gebruiken
Wanneer er op een performance-pad wordt gedrukt, wordt er een lus 
met het aantal beats dat aan die pad is toegewezen ingesteld en wordt 
de lus afgespeeld zo lang de pad ingedrukt wordt gehouden.
Tijdens het afspelen van een lus-rol, zal op de achtergrond het normale 
afspelen doorgaan met het oorspronkelijke ritme. Wanneer het afspelen 
van de lus-rol wordt geannuleerd, zal het afspelen worden hervat vanaf 
het punt dat op de achtergrond is bereikt op het moment waarop het 
afspelen van de lus-rol werd geannuleerd.

1 Druk op de [ROLL]-standtoets.
Er wordt overgeschakeld naar de roll-stand.

2 Druk op de [PARAMETERc]- of de 
[PARAMETERd]-toets.
De Loop Roll-beats die aan de performance-pads zijn toegewezen, scha-
kelen steeds over wanneer je op één van de toetsen drukt.
Je kunt de volgende vier 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.

1/16 beat 1/8 beat 1/4 beat 1/2 beat

1 beat 2 beats 4 beats 8 beats

Het bereik van beats die zijn ingesteld voor de Loop Roll wordt weergege-
ven op het scherm van de computer.

3 Houd één van de performance-pads ingedrukt.
Een Loop Roll met het aantal beats dat is toegewezen aan de pad die je 
hebt ingedrukt, wordt afgespeeld. Het afspelen gaat door op de achter-
grond tijdens het afspelen van de Loop Roll.
! Je kunt het aantal beats van de op dat moment spelende Loop Roll 

wijzigen door op de [LOOP 1/2X]- of de [LOOP 2X]-toets te drukken 
tijdens het afspelen van de Loop Roll.

4 Laat de performance-pad los.
Het afspelen van de lus-rol 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 acht gelijke delen verdeeld en deze acht 
delen worden aan de verschillende performance-pads toegewezen. 
Wanneer je op één van de performance-pads drukt, wordt het geluid van 
het deel dat aan die pad is toegewezen in een lus afgespeeld.
Tijdens het in een lus afspelen van het geluid van de pad, gaat het nor-
male afspelen met het oorspronkelijke ritme op de achtergrond door. 
Wanneer je 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 bij muziekstukken waar-

voor geen beatpatroon is ingesteld. Zie voor nadere bijzonderheden 
over het instellen van beatpatronen de softwarehandleiding van 
Serato DJ.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

1 Druk op de [SLICER]-standtoets.
Er wordt overgeschakeld naar de slicer-stand.
! Als je de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt en vervolgens de [SLICER]-

standtoets indrukt, wordt de stand overgeschakeld naar de lusstand 
van de slicer.
= Informatie over de slicer-stand en de lusstand van de slicer 

(pag. 17 )

2 Druk op de [PARAMETERc]- of de [PARAMETERd]-
toets terwijl je de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt.
Stel het domein in voor de Slicer-functie. De waarde die is ingesteld voor 
het domein wisselt steeds wanneer je op één van de toetsen drukt terwijl 
je de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt.
Je kunt het domein instellen op één van de zes instellingen: 2 beats, 4 
beats, 8 beats, 16 beats, 32 beats of 64 beats.
De acht gelijke delen waarin het bereik dat met de domeininstelling is 
opgegeven is verdeeld, worden toegewezen aan de verschillende perfor-
mance-pads, zoals hieronder wordt getoond.
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Sliced-delen 1 tot 8

Domein

1 2 3 4 5 6 7 8

Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4

Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8

3 Druk op de [PARAMETERc]- of de 
[PARAMETERd]-toets.
Stel de kwantisering in voor de Slicer-functie. De waarde die is ingesteld 
voor de kwantisering wisselt steeds wanneer je op één van de toetsen 
drukt.
De kwantisering kan op vier manieren worden ingesteld: 1/8, 1/4, 1/2 
en 1.
Je kunt de lengte van de lus die wordt afgespeeld terwijl je op de pad 
drukt, wijzigen met de instelling “QUANTIZATION”. Bijvoorbeeld, wan-
neer je “QUANTIZATION” hebt ingesteld op “1” wordt het gehele gedeelte 
dat aan de pad is toegewezen in een lus afgespeeld en wanneer je 
“QUANTIZATION” hebt ingesteld op “1/2” wordt alleen de eerste helft van 
het gedeelte dat aan de pad is toegewezen in een lus afgespeeld.

4 Houd één van de performance-pads ingedrukt.
Wanneer je 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 je de pad loslaat, keert het muziekstuk terug naar de positie 

die op de achtergrond wordt afgespeeld.

 � Informatie over de slicer-stand en de lusstand 
van de slicer

Slicer-stand
Wanneer de afspeelpositie het einde nadert van het bereik dat in acht 
gelijke delen is gedeeld, schakelt het bereik dat op de display wordt 
getoond over naar de volgende acht delen, die delen worden toegewe-
zen 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 acht 
gelijke delen is gedeeld, keert de afspeelpositie terug naar het begin van 
het bereik dat in acht gelijke delen is gedeeld.

1 2 3 4 5 6 7 8

Gebruik van de samplerfunctie
Je kunt muziekstukken die in de sampleposities van de sampler (SP-6) 
zijn geladen, afspelen met behulp van de performance-pads.

1 Druk op de [PANEL SELECT]-toets om het [SP-6]-
paneel te openen op het computerscherm.

2 Druk op de [SAMPLER]-standtoets.
Er wordt overgeschakeld naar de sampler-stand.

3 Druk op de [PARAMETERc]- of de 
[PARAMETERd]-toets.
Schakel over op een andere sampler (SP-6)-bank. De sampler heeft vier 
banken, A, B, C en D en iedere bank heeft zes posities.

4 Gebruik de muis op het computerscherm en versleep 
muziekstukken om deze in de posities van het [SP-6]-
paneel te laden.
De samplerinstellingen en de geladen muziekstukken worden 
opgeslagen.

5 Druk op een performance-pad.
Het geluid voor de positie die is toegewezen aan de ingedrukte pad wordt 
afgespeeld.
! De weergavemethode verschilt afhankelijk van de sampler-stand van 

Serato DJ. Zie voor details de softwarehandleiding van Serato DJ.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4

Slot 5 Slot 6

! Wanneer je een performance-pad indrukt terwijl je de [SHIFT]-toets 
ingedrukt houdt, stopt het geluid van de positie die op dat moment 
wordt afgespeeld.

De cue-lus gebruiken

1 Druk op de [HOT CUE]-standtoets terwijl de [SHIFT]-
toets ingedrukt wordt gehouden.
De cue-lusstand wordt geactiveerd.

2 Druk tijdens het afspelen op een performance-pad.
Het lus-beginpunt wordt ingesteld op de hot-cuepositie en de lus begint 
te spelen.
! De lengte van de lus op dit moment is het aantal beats dat is inge-

steld voor automatische lus-weergave.
 De lus-beginpunten worden toegewezen aan de performance-pads 

zoals hieronder wordt getoond.

Lus 1 Lus 2 Lus 3 Lus 4

Lus 5 Lus 6 Lus 7 Lus 8

! Bij de cue-lusfunctie wordt het hot-cuepunt gebruikt als beginpunt 
van de lus.

 Als er op een performance-pad wordt gedrukt waaronder al een 
hot-cuepunt is ingesteld, zal de lus beginnen te spelen vanaf dat 
hot-cuepunt.

3 Druk tijdens de lusweergave op de 
[PARAMETERc]-toets.
De afspeellengte van de lus halveren.
Als u op de [LOOP 1/2X] toets drukt, krijgt u hetzelfde effect.
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4 Druk tijdens de lusweergave op de 
[PARAMETERd]-toets.
De afspeellengte van de lus verdubbelen.
Als u op de [LOOP 2X] toets drukt, krijgt u hetzelfde effect.

5 Druk tijdens de lusweergave op de [LOOP 1/2X] of 
[LOOP 2X]-toets terwijl de [SHIFT]-toets ingedrukt wordt 
gehouden.
De lus wordt verplaatst terwijl de lengte hetzelfde blijft (lus-shift).

6 Houd de [SHIFT]-toets ingedrukt en druk tegelijk op 
dezelfde performance-pad.
Het muziekstuk keert terug naar het ingestelde lus-beginpunt en de 
lus-weergave wordt voortgezet.

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

De opgeslagen lus gebruiken
Met deze functie wordt de lus opgeslagen in een luspostie van Serato DJ 
of wordt er een opgeslagen lus opgevraagd.

1 Druk op de [ROLL]-standtoets terwijl de [SHIFT]-toets 
ingedrukt wordt gehouden.
De opgeslagen lus-stand wordt geactiveerd.

2 Druk tijdens het afspelen van de lus op een 
performance-pad.
Er wordt een lus toegewezen aan de luspositie van Serato DJ.

Slot 1 Slot 2 Slot 3

Slot 7

Slot 4

Slot 8Slot 5 Slot 6

3 Druk terwijl u de [SHIFT] toets ingedrukt houdt op de 
performance-pad.
Het afspelen gaat verder als u naar het begin van de lus gaat.

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

5 Druk tijdens de lusweergave op de 
[PARAMETERc]-toets.
De afspeellengte van de lus halveren.

6 Druk tijdens de lusweergave op de 
[PARAMETERd]-toets.
De afspeellengte van de lus verdubbelen.

7 Druk tijdens de lusweergave op de [LOOP 1/2X] of 
[LOOP 2X]-toets terwijl de [SHIFT]-toets ingedrukt wordt 
gehouden.
De lus wordt verplaatst terwijl de lengte hetzelfde blijft (lus-shift).
! Wanneer de lus-shift-functie wordt gebruikt en de lengte van de 

opgeroepen lus gewijzigd wordt, wordt de lusinstelling overschre-
ven en opgeslagen.

Gebruik van de sampler-rolfunctie
Deze functie speelt samples herhaaldelijk af aan de hand van de beatti-
ming van de BPM van het muziekstuk dat in het deck is geladen.
! De standaardwaarde is 1/4 beat.
! Selecteer de trigger-stand op het [SP-6]-paneel op het computer-

scherm wanneer u de sampler-rolfunctie gebruikt. Deze functie zal 
niet correct functioneren in andere afspeelstanden.

1 Druk op de [PANEL SELECT]-toets om het [SP-6]-
paneel te openen op het computerscherm.

2 Druk op de [SAMPLER]-standtoets terwijl u de [SHIFT]-
toets ingedrukt houdt.
Het toestel schakelt over naar de sampler-rolstand.

3 Gebruik de muis op het computerscherm en versleep 
muziekstukken om deze in de posities van het [SP-6]-
paneel te laden.
De samplerinstellingen en de geladen muziekstukken worden 
opgeslagen.

4 Gebruik de muis op het computerscherm om de 
afspeelstand van de samplerpositie in te stellen op de 
trigger-stand.

: Trigger-stand
: Vergrendelstand
: Aan/uit-stand

! Zie de softwarehandleiding van Serato DJ voor verdere informatie 
over de afspeelstanden van de samplerposities.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

5 Druk op de [PARAMETERc] of [PARAMETERd]-toets 
om het aantal beats dat herhaald moet worden te 
selecteren.
Het aantal beats verandert met elke druk op de [PARAMETERc] of 
[PARAMETERd]-toets.
1/32n1/16n1/8n1/4n1/2n1

6 Houd tijdens het afspelen een performance-pad 
ingedrukt.
Het afspelen van de samplerpositie begint. De weergave gaat door 
zolang de pad ingedrukt blijft en keert telkens terug naar de startpositie, 
afhankelijk van de geselecteerde beattiming.
! Met de sampler-rolfunctie kunnen er meerdere samplerposities 

tegelijk en herhaaldelijk worden afgespeeld.

7 Haal je vinger van de performance-pad.
Het afspelen van de samplerpositie keert terug naar de normale 
toestand.
! Wanneer er op de performance-pad wordt gedrukt terwijl de [SHIFT]-

toets ingedrukt wordt gehouden, wordt de op dit moment spelende 
positie gestopt.

De gebruikersstand gebruiken
De gebruikersstand is de functie waarmee de gewenste Serato 
DJ-functie kan worden toegewezen aan de performance-pads van dit 
toestel door dit toestel te gebruiken met de MIDI-toewijzingsstand van 
Serato DJ.
! Raadpleeg de handleiding van Serato DJ voor informatie over de 

MIDI-toewijzingsstand van Serato DJ.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

1 Druk twee keer achter elkaar op de pad-standtoets 
terwijl u de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt.
Het toestel schakelt over naar de gebruikersstand.
! Voor elke pad-standtoets kan de gebruikersstand worden ingesteld. 

De functies zijn hetzelfde voor alle gebruikersstanden.
— [HOT CUE]-toets: gebruikersstand 1
— [ROLL]-toets: gebruikersstand 2
— [SLICER]-toets: gebruikersstand 3
— [SAMPLER]-toets: gebruikersstand 4

2 Klik op de [MIDI]-toets rechts bovenaan het Serato 
DJ-scherm.
Serato DJ schakelt over naar de MIDI-toewijzingsstand.
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3 Klik met de muis op de functie die moet worden 
toegewezen aan een pad op het toestel.
Hieronder ziet u een schermvoorbeeld van de toewijzing van de toets [d] 
(PLAY).

4 Druk op de pad waaraan u de functie wilt toewijzen.
De toewijzing is voltooid als het onderstaande scherm verschijnt.

5 Klik op de [MIDI]-toets rechts bovenaan het Serato 
DJ-scherm.
De MIDI-toewijzingsstand van Serato DJ wordt afgesloten.
Nadat de instelling voltooid is, schakelt u het toestel over naar de 
gebruikersstand om de Serato DJ-functie te gebruiken die aan de pad is 
toegewezen.

De FX TRIGGER-stand
In de FX TRIGGER-stand kan BEAT FX worden toegepast door de perfor-
mance-pad te gebruiken, ook als er geen computer is aangesloten op 
het toestel.
Elke performance-pad heeft vooringestelde parameterwaarden zodat u 
het effect eenvoudig door een druk op de pad kunt toepassen.
! De FX TRIGGER-stand wordt alleen ingeschakeld wanneer BEAT FX 

is geselecteerd.

1 Zet de [INPUT SELECT]-schakelaar op [CD/LINE] of 
[PHONO].

2 Druk op een performance-pad.
Terwijl de pad wordt ingedrukt, wordt BEAT FX toegepast met het aantal 
beats dat aan de pad is toegewezen.

1/32 beat 1/16 beat 1/8 beat 1/4 beat

1/2 beat 3/4 beat 1 beat 2 beats

PAD1 PAD2 PAD3 PAD4

PAD7 PAD8PAD5 PAD6

! De afbeelding hierboven is een voorbeeld wanneer [ECHO] is 
geselecteerd.

3 Laat de performance-pad los.
De toepassing van het BEAT FX-effect sopt.

De startfunctie van de kanaalfader 
gebruiken
Selecteer het vakje van [Opties voor PAD-MODUS] in het tabblad 
[PREFERENCE] in het instelhulpprogramma voordat u de startfunctie van 
de fader gebruikt.
Voor informatie over het instelhulpprogramma, zie De instellingen van dit 
toestel wijzigen met het instelhulpprogramma (p.  34 ).

De kanaalfader startfunctie gebruiken

1 Stel een cue-punt in.
Voor instructies over het instellen van een cue-punt, zie “TemporaryCue” 
in de handleiding van de Serato DJ-software.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

! Je kunt ook cues instellen door de kanaalfader van achter naar de 
positie het dichtst bij je te verplaatsen terwijl je de [SHIFT]-toets 
ingedrukt houdt in de pauzestand.

2 Verplaats, terwijl je de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt, 
de kanaalfader van de positie het dichtst bij je naar 
achteren.
Het afspelen van het muziekstuk begint vanaf het ingestelde cue-punt.
! Wanneer je de kanaalfader terugbrengt naar de positie het dichtst 

bij je, terwijl je de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt tijdens het afspelen, 
gaat het muziekstuk ogenblikkelijk terug naar het ingestelde cue-
punt en wordt de pauzestand ingesteld. (Back Cue)

! Als je geen cue hebt ingesteld, start het afspelen vanaf het begin van 
het muziekstuk.

! Het is mogelijk de instelling in het tabblad [PREFERENCE] in het 
instelhulpprogramma zo te wijzigen dat de SYNC-stand simultaan 
wordt ingesteld wanneer het afspelen wordt gestart met de startfunc-
tie van de kanaalfader.
= Instellingen aanpassen (blz. 35 )

! Wanneer je de kanaalfader terugbrengt naar de positie het dichtst bij 
je, terwijl je de de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt in stand-by bij een 
cue, start het afspelen van het muziekstuk vanaf de ingestelde cue.

De startfunctie van de crossfader-
regelaar gebruiken

1 Stel een cue-punt in.
Voor instructies over het instellen van een cue-punt, zie “TemporaryCue” 
in de handleiding van de Serato DJ-software.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

! Cues kunnen ook worden ingesteld door de crossfader naar de lin-
ker- of rechterrand te schuiven terwijl je de [SHIFT]-toets ingedrukt 
houdt in de pauzestand.

2 Verschuif de crossfader-regelaar naar de positie bij de 
linker- of de rechterrand.
Schuif de regelaar naar de tegenovergestelde rand van het kanaal waar-
voor u de fader-startfunctie wilt gebruiken.

3 Terwijl u de [SHIFT] toets ingedrukt houdt, verplaatst 
u de crossfader-regelaar 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-regelaar naar de 

oorspronkelijke positie terugzet terwijl u de [SHIFT] toets ingedrukt 
houdt, keert het muziekstuk ogenblikkelijk terug naar het ingestelde 
cue-punt en wordt de pauzestand geactiveerd (back-cue).

 Als je geen cue hebt ingesteld, start het afspelen vanaf het begin van 
het muziekstuk.

 Wanneer de crossfader-regelaar in de stand-bystand van de linker- 
naar de rechterkant (of van de rechter- naar de linkerkant) wordt 
verplaatst terwijl u de [SHIFT] toets ingedrukt houdt, start het afspe-
len van het muziekstuk vanaf het ingestelde cue-punt.
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Analyseren van muziekstukken
Wanneer er op één van de [LOAD]-toetsen van dit toestel wordt gedrukt 
en er muziekstukken zijn geladen in de decks, dan worden deze muziek-
stukken geanalyseerd, maar het kan even duren voordat tot de analyse 
klaar is en de BPM en de golfvorm worden getoond.
Wanneer de Serato DJ-software wordt gebruikt als offline-speler, kunnen 
muziekstukken van tevoren worden geanalyseerd. Voor muziekstukken 
waarvoor de analyse al gedaan is worden de BPM en de golfvorm onmid-
dellijk getoond zodra deze in de decks worden geladen.
Voor details omtrent het gebruiken van de Serato DJ-software als offli-
ne-speler en instructies voor het analyseren van muziekstukken verwij-
zen we u naar de softwarehandleiding van Serato DJ.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )
! Afhankelijk van het aantal muziekstukken kan het analyseren even 

duren.

Gebruiken van effecten
Serato DJ heeft de twee effectgeneratoren FX1 en FX2. De effecten kun-
nen worden toegepast op CH1, CH2, SAMPLER en AUX. Hierna wordt 
uitgelegd hoe u de effectgenerator bedient via het toestel.

Serato DJ-effectgeneratorscherm
Elke effectgenerator heeft drie effecten, en elk effect heeft één instelbare 
parameter.

1 11 2 3

5 4 5 4 5 4

1 Dit geeft het effecttype aan.
2 Dit geeft de effecttijd aan.
3 Dit geeft aan dat Insert FX is ingeschakeld.
4 Dit geeft de effectparameterstatus aan.
5 Dit geeft aan of het effect aan of uit is.

Serato DJ FX bedienen

1 Druk op de [SERATO DJ FX SELECT]-toets om een 
effecttype te selecteren.
FX1 1, FX1 2 en FX1 3 zijn voor elk effect op FX1. FX2 1, FX2 2 en FX2 3 zijn 
voor elk effect op FX2.

! Het effect dat op elke toets wordt toegepast, kan gewijzigd worden 
door de draaiknop te draaien terwijl u de [SERATO DJ FX SELECT]-
toets ingedrukt houdt.

! Er kan slechts één effect worden geselecteerd.

2 Kantel de effecthendel om het effect in te schakelen.
Kantel de [CH1] effecthendel om het effect toe te passen op het geluid 
van CH1.
Kantel de [CH2] effecthendel om het effect toe te passen op het geluid 
van CH2.
Druk op de [SAMPLER FX ON]-toets om het effect toe te passen op het 
samplergeluid.
Druk op de [AUX FX ON]-toets om het effect toe te passen op de geluids-
ingang van AUX.

! De effecthendel, [SAMPLER FX ON]-toets of [AUX FX ON]-toets 
knippert snel wanneer het effect is ingeschakeld.

3 Gebruik de [LEVEL/DEPTH]-instelling om de 
effectparameters in te stellen.
De parameters voor alle effecten worden tegelijkertijd ingesteld.

4 Druk op de [BEATc, d]-toetsen om de effecttijd in te 
stellen.

! Het effectgeluid kan niet worden gecontroleerd.
! Het is ook mogelijk om de BPM-waarde die gebruikt moet worden als 

basis voor de effecttijd in te stellen aan de hand van het tempo waar-
mee er op de [TAP]-toets wordt getikt.
= Omschakelen van de tempostand van het effect (blz. 20 )

Omschakelen van de tempostand van het 
effect
Bij Serato DJ-effecten zijn er twee manieren om het tempo van het 
effect in te stellen: de “automatische tempostand” en de “handmatige 
tempostand”.
! Volgens de standaardinstelling is de automatische tempostand 

ingesteld.

 � Automatische tempostand

De BPM-waarde van het muziekstuk wordt gebruikt als de basis voor het 
tempo van het effect.

 � Handmatige tempostand

De BPM-waarde die wordt gebruikt als basis voor het effect wordt bere-
kend aan de hand van de snelheid waarmee er op de [TAP]-toets wordt 
getikt.

 � Overschakelen naar de handmatige tempostand

Druk in de automatische tempostand op de [TAP]-toets.
! Als de toetsen [SHIFT] en [TAP] in de handmatige tempostand 

worden ingedrukt, schakelt het systeem over naar de automatische 
tempostand.

De Serato DJ FX-functie en 
bedieningsbeperkingen van het toestel
Sommige bedieningen van het toestel zijn beperkt als er twee computers 
op zijn aangesloten.

Bedieningsbeperkingen
! Het effect van Serato DJ FX wordt niet op AUX toegepast als ver-

schillende computers zijn geselecteerd met de [INPUT SELECT]-
schakelaar van [CH1] en [CH2].

! Als u de ingangsbron met de [INPUT SELECT]-schakelaars overscha-
kelt naar [CD/LINE] of [PHONO], wordt de Serato DJ FX actief die 
geselecteerd was voordat de bron werd overgeschakeld.
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Opnamefuncties gebruiken
Serato DJ heeft opnamefuncties en kan gemixt geluid opnemen.
Zie de softwarehandleiding van Serato DJ voor gedetailleerde instructies 
over opnemen.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

1 Open het [REC]-paneel.
Druk op de [PANEL SELECT]-toets om het [REC]-paneel te openen.

2 Klik op [REC] om de opname te starten.
! Als je opnieuw op [REC] klikt, wordt de opname gestopt.

3 Sla de opname op.
Voer de bestandsnaam in het tekstveld in en klik op de [SAVE]-toets.
! Je kunt de bestandsindeling en de bitdiepte selecteren op het 

[RECORDING]-scherm. Je kunt dat weergeven door het [DJ 
Preferences]-tabblad te selecteren in het [SETUP]-menu van Serato 
DJ.

! Opgenomen bestanden worden opgenomen in Crates “Recorded”.

Externe ingangsaansluitingen 
gebruiken
Het toestel is voorzien van twee externe ingangssystemen die kunnen 
worden gebruikt voor het aansluiten van DJ-spelers of analoge spelers. 
De 2-kanaals mixer van dit toestel kan het geluid van de externe ingang 
mixen zonder een computer. De mixerfuncties die hieronder beschreven 
worden, werken ook als het toestel niet op een computer is aangesloten.
! Zie voor nadere bijzonderheden over de betreffende items Aansluiten 

van ingangsaansluitingen (pag. 11 ) en Overzicht van de bedie-
ningstoetsen (pag. 6 ).

! De startfunctie van de fader (de kanaalfader of crossfader verplaat-
sen terwijl de [SHIFT]-toets is ingedrukt) kan niet gebruikt worden 
voor de externe ingang.

! De waarden die worden aangepast met de diverse bedieningsfunc-
ties voor de Serato DJ-software verschillen van de waarden die wor-
den aangepast voor de externe ingang.

Mengpaneel-gedeelte

3 3

d d

1 1

2 2

6 6 ac8

b

4

5 5

7 9

1 TRIM-instelling
2 ISO (HI, MID, LOW) instelling
3 FILTER-instelling
4 Hoofdtelefoon-CUE-fader
5 Kanaal-fader
6 Kanaalniveau-aanduiding
7 MASTER LEVEL instelling
8 Hoofdniveau-aanduiding
9 BOOTH MONITOR LEVEL-instelling
a HEADPHONES MIX instelling
b Crossfader-regelaar
c HEADPHONES LEVEL instelling

d INPUT SELECT-schakelaar

Voorpaneel

14

3 322

1 CROSS FADER CURVE-instelregelaar
2 CH FADER CURVE-instelregelaar
3 CH FADER REVERSE-schakelaar
4 CROSS FADER REVERSE-schakelaar

Het geluid van de microfoon mixen
1 Sluit de microfoon aan op de [MIC]-aansluiting.

2 Zet de [ON, OFF]-keuzeschakelaar op [ON].
— [MIC TALK OVER]: De aanduiding knippert.
— [TALKOVER OFF]: De aanduiding licht op.

! Wanneer u instelt op [MIC TALK OVER] zal het geluid van alle kana-
len behalve dat van het [MIC] kanaal met 18 dB (standaardinstelling) 
worden verzwakt wanneer er een geluid van meer dan –10 dB bin-
nenkomt via de microfoon.

! Het dempingsniveau van [MIC TALK OVER] kan gewijzigd worden in 
de stand voor hulpprogrammatuur. Voor instructies voor het wijzigen 
van de instelling, zie De instellingen van dit toestel wijzigen in de 
stand voor hulpprogrammatuur (p.  33 ).

3 Draai aan de [MIC LEVEL]-instelling.
Het niveau van de geluidsingang van het [MIC]-kanaal wordt aangepast.
! Onthoud dat helemaal naar rechts draaien een enorm hard geluid 

oplevert.

4 Geef geluidssignalen door via de microfoon.

 � Bijregelen van de geluidskwaliteit

Draai aan de [EQ (HI, LOW)] instellingen voor het [MIC] 
kanaal.

 � Een echo toepassen op het microfoongeluid
Draai aan de [MIC ECHO]-instelling om een echo toe te passen op het 
microfoongeluid.

Het geluid van een DJ-speler, enz. mixen
1 Sluit een DJ-speler of een ander uitgangsapparaat op 
lijnniveau aan op de [CD/LINE]-aansluitingen.

2 Zet de [INPUT SELECT]-schakelaar op [CD/LINE].

3 Bedien de [TRIM]-instelling en de kanaalfaders om 
het audioniveau dat door de respectievelijke decks 
wordt geproduceerd bij te stellen.
! Je kunt het geluid aanpassen met de [ISO (HI, MID, LOW)]-

instellingen en met de [FILTER]-instelling kun je filtereffecten toepas-
sen op de verschillende kanalen.

Het geluid van een analoge speler enz. 
mengen

1 Sluit de analoge speler of ander apparaat op 
phononiveau (voor MM-elementen) aan op de 
[PHONO]-aansluitingen.

2 Zet de [INPUT SELECT]-schakelaar op [PHONO].

3 Bedien de [TRIM]-instelling en de kanaalfaders om 
het audioniveau dat door de respectievelijke decks 
wordt geproduceerd bij te stellen.
! Je kunt het geluid aanpassen met de [ISO (HI, MID, LOW)]-

instellingen en met de [FILTER]-instelling kun je filtereffecten toepas-
sen op de verschillende kanalen.
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Soorten effecten

FILTER-typen
Het effecttype dat bediend wordt met de [FILTER]-instelling kan gewijzigd worden. Start het instelhulpprogramma op een computer, en selecteer het 
gewenste effect in het keuzemenu voor [FILTER] op het tabblad [FX BANK].
= De instellingen van dit toestel wijzigen met het instelhulpprogramma (blz. 34 )
Effectnaam Beschrijving [FILTER]-instelling

DUB ECHO
Voegt een echo-effect toe, waarbij het geluid een korte tijd na 
het oorspronkelijke geluid herhaaldelijk wordt weergegeven 
en wegsterft.

Tegen de klok in draaien: Voegt het echo-effect alleen toe aan 
de middentonen.
Met de klok mee draaien: Voegt het echo-effect alleen toe aan 
de hoge tonen.

FILTER Produceert geluid dat door een filter is gegaan.

Tegen de klok in draaien: Vermindert de grensfrequentie van 
het laagdoorlaatfilter geleidelijk.
Met de klok mee draaien: Verhoogt de grensfrequentie van het 
hoogdoorlaatfilter geleidelijk.

NOISE

Witte ruis geproduceerd binnenin dit apparaat wordt samen-
gemengd met het geluid van het kanaal via een filter en dan 
weergegeven.
! De geluidskwaliteit kan aangepast worden door te draaien 

aan de [ISO (HI, MID, LOW)]-instelling.

Tegen de klok in draaien: De grensfrequentie voor het filter 
waardoor de witte ruis passeert, wordt geleidelijk lager.
Met de klok mee draaien: De grensfrequentie voor het filter 
waardoor de witte ruis passeert, wordt geleidelijk hoger.

PITCH De toonhoogte van het geluid wijzigen.
Tegen de klok in: de toonhoogte gaat omlaag.
Met de klok mee: de toonhoogte gaat omhoog.

WIDE FILTER

Produceert geluid dat door een filter is gegaan.
Het geluid wordt helemaal afgesneden als de [FILTER]-
instelling helemaal met de klok mee of tegen de klok in wordt 
gedraaid.

Tegen de klok in draaien: Vermindert de grensfrequentie van 
het laagdoorlaatfilter geleidelijk.
Met de klok mee draaien: Verhoogt de grensfrequentie van het 
hoogdoorlaatfilter geleidelijk.

BEAT FX-typen
Het effecttype dat bediend wordt met de [BEAT FX]-toets kan gewijzigd worden. Start het instelhulpprogramma op een computer, en selecteer het 
gewenste effect in het keuzemenu voor [BEAT EFFECTS] op het tabblad [FX BANK].
= De instellingen van dit toestel wijzigen met het instelhulpprogramma (blz. 34 )

 � DELAY1

Een vertraagd geluid wordt één keer geproduceerd overeenkomstig de 
beatfractie die is ingesteld met de [BEAT c, d] toetsen.
Wanneer een 1/2 beat vertraagd geluid wordt toegevoegd, worden 4 
beats nu 8 beats.

Origineel 
(4 beats)

1/2-beat 
vertraging 
(8 beats)

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)
Stelt de vertragingstijd in tussen 1/32 en 4/1 voor 1 
beat van BPM-tijd.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de hoeveelheid SWING in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Gebruik deze om de balans te regelen van het oor-
spronkelijke geluid en het vertraagde geluid.

 � ECHO1

Een vertraagd geluid wordt verschillende keren geleidelijk verzwakt 
geproduceerd overeenkomstig de beatfractie die is ingesteld met de 
[BEAT c, d] toetsen.
Met 1/1 beat-echo’s zullen de vertraagde geluiden wegsterven volgens 
het tempo van het muziekstuk, ook nadat het inkomend geluid al is 
afgekapt.

Inkomend geluid 
weggedraaid

Tijd

Uitfaden

1 beat

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)
Stelt de vertragingstijd in tussen 1/32 en 4/1 voor 1 
beat van BPM-tijd.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de grensfrequentie voor het HPF in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Stelt de balans in tussen het oorspronkelijke geluid 
en het echogeluid, en de hoeveelheid feedback.

 � SPIRAL1

Deze functie voegt een nagalmeffect toe aan het inkomend geluid.
Wanneer de vertraging wordt gewijzigd, verandert tegelijkertijd de 
toonhoogte.

Inkomend geluid 
weggedraaid

Tijd

Uitfaden

1 beat

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Gebruik deze om een vertraging in te stellen van 
1/8 – 16/1 in verhouding tot de tijd voor één beat van 
de BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de maximumwaarde in voor de hoeveelheid 
feedback.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)

Gebruik dit om de balans te regelen van het oorspron-
kelijke geluid en het effectgeluid en om de kwantita-
tieve parameter in te stellen.

 � REVERB1

Deze functie voegt een nagalmeffect toe aan het inkomend geluid.

Niveau

Direct geluid
Vroege weerkaatsingen

Nagalm 

1%

100%

Tijd

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)
Gebruik deze om de hoeveelheid nagalmeffect in te 
stellen, van 1 – 100 %.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Bepaalt de grensfrequentie voor het filter.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Regelt de balans tussen het oorspronkelijke geluid en 
het effectgeluid.
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 � TRANS

Het geluid wordt afgesneden overeenkomstig de beatfractie die is inge-
steld met de [BEAT c, d] toetsen.

Gekapt Gekapt

1/1 beat Tijd

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Gebruik deze om een afsnijtijd in te stellen van 1/16 
– 16/1 in verhouding tot de tijd voor één beat van de 
BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de grensverhouding in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Regelt de balans tussen het oorspronkelijke geluid en 
het effectgeluid.

 � FLANGER

Een flangereffect van 1-cyclus lang wordt geproduceerd overeenkomstig 
de beatfractie die is ingesteld met de [BEAT c, d] toetsen.

Cyclus

Tijd

Korte vertraging

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Gebruik deze om een effecttijd in te stellen van 1/4 
– 64/1 in verhouding tot de tijd voor één beat van de 
BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de maximumwaarde in voor de hoeveelheid 
feedback.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)

Hoe verder u de regelknop naar rechts draait, des te 
geprononceerder klinkt het effect.
Wanneer u de knop geheel naar links draait, wordt 
alleen het oorspronkelijk geluid weergegeven.

 � PHASER

Het phasereffect wordt gewijzigd overeenkomstig de beatfractie die is 
ingesteld met de [BEAT c, d] toetsen.

Cyclus

Faseverschuiving

Tijd

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Gebruik deze om de cyclus in te stellen voor het 
verplaatsen van phasereffect als tijd, 1/4 – 64/1, in 
verhouding tot de tijd voor één beat van de BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de maximumwaarde in voor de hoeveelheid 
feedback.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)

Hoe verder u de regelknop naar rechts draait, des te 
geprononceerder klinkt het effect.
Wanneer u de knop geheel naar links draait, wordt 
alleen het oorspronkelijk geluid weergegeven.

 � ROLL

Het geluid dat wordt ingevoerd op het punt waar er op [ON/OFF] wordt 
gedrukt wordt opgenomen en het opgenomen geluid wordt herhaaldelijk 
gereproduceerd overeenkomstig de beatfractie die is ingesteld met de 
[BEAT c, d] toetsen.

Effect ingeschakeld

Herhaald

Origineel

1/1 
herhaling

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Gebruik deze om een effecttijd in te stellen van 1/16 
– 16/1 in verhouding tot de tijd voor één beat van de 
BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de verhouding van het ROLL-geluid in dat wordt 
afgesneden.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Gebruik deze om de balans te regelen van het oor-
spronkelijke geluid en de ROLL.

 � BACK SPIN

De weergavesnelheid van het ingangsgeluid verandert overeenkomstig 
de beatfractie die is ingesteld met de [BEATc, d]-toetsen.
Dit produceert het effect alsof het ingangsgeluid versneld achteruit 
wordt afgespeeld.

Cyclus Tijd

Maximumsnelheid voor
achteruit afspelen

Maximumsnelheid

Stop

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Stelt de cyclus in voor het veranderen van de weerga-
vesnelheid van het ingangsgeluid tussen 1/4 en 64/1 
voor 1 beat van BPM-tijd.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de snelheid van BACK SPIN in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Regelt de balans tussen het oorspronkelijke geluid en 
het effectgeluid.

 � VINYL BRAKE

De afspeelsnelheid van het ingangsgeluid verandert overeenkomstig de 
beatfractie die is ingesteld met de [BEAT c, d]-toetsen.
De weergavesnelheid van het ingangsgeluid wordt geleidelijk vertraagt 
en stopt uiteindelijk.

Cyclus Tijd

Afspeelsnelheid

Enkele snelheid

Stop

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Stelt de cyclus waarbij de afspeelsnelheid van het 
ingangsgeluid verandert in op 1/4 – 64/1 ten opzichte 
van de tijd voor één beat van de BPM.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de snelheid van VINYL BRAKE in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)

Stelt de balans in tussen het oorspronkelijke geluid 
en het effectgeluid, en de hoeveelheid verandering in 
de afspeelsnelheid.

 � HP FILTER

De grensfrequentie van het hoogdoorlaatfilter verandert overeenkomstig 
de beatfractie die is ingesteld met de [BEATc, d]-toetsen.

Frequentie

BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Stelt de cyclus in voor het verplaatsen van de 
grensfrequentie tussen 1/4 en 64/1 voor 1 beat van 
BPM-tijd.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de maximumwaarde voor de resonantie in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Hoe verder u de regelknop naar rechts draait, des te 
geprononceerder klinkt het effect.

 � LP FILTER

De grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter verandert overeenkomstig 
de beatfractie die is ingesteld met de [BEATc, d]-toetsen.

Frequentie
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BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)

Stelt de cyclus in voor het verplaatsen van de 
grensfrequentie tussen 1/4 en 64/1 voor 1 beat van 
BPM-tijd.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt de maximumwaarde voor de resonantie in.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Hoe verder u de regelknop naar rechts draait, des te 
geprononceerder klinkt het effect.

 � FADER SYNTH (SINE/SAW/SQUARE)

Het SYNTH-geluid wordt uitgevoerd als de audiobron van de basisoscilla-
tiefrequentie die is ingesteld met de [BEATc, d]-toetsen.
BEAT c, d toetsen 

(parameter 1)
Stelt de basisoscillatiefrequentie in op een van zeven 
niveaus tussen –3 en +3.

SHIFT+BEAT c, d-toets 

(parameter 2)
Stelt het echovolume in dat wordt toegepast op het 
effectgeluid.

LEVEL/DEPTH instelling 

(parameter 3)
Stelt het volume van het effectgeluid in.

Kanaalfader (parameter 4) Wijzigt het geluid stapsgewijs.

 
1 Het effectgeluid kan niet worden gecontroleerd.
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Gebruik van de FX BANK-functie
Het toestel is voorzien van zes knoppen waarmee het interne effect kan worden geselecteerd, en aan elke knop kan het gewenste interne effect worden 
toegewezen. Het toestel is ook voorzien van zes knoppen waarmee het Serato-effect kan worden geselecteerd, en aan elke knop kan het gewenste 
Serato-effect worden toegewezen. Ingestelde effecten kunnen als FX BANK worden opgeslagen of geladen.

FX BANK-functie voor de interne effecten

 � FX BANK instellen

Het effect dat is ingesteld voor BANK A (of BANK B) kan worden gewij-
zigd met BANK A (of BANK B) in het instelhulpprogramma.

 � Het effecttype wijzigen

Het effecttype dat is toegewezen aan elke [BEAT FX SELECT]-knop kan 
worden gewijzigd via methode 1 of 2 hieronder.
1 Gebruik het keuzemenu in het instelhulpprogramma op de computer
2 Draai aan de [BROWSE]-instelling terwijl u de [BEAT FX SELECT]-

toets op de DJM-S9 ingedrukt houdt

 � FX BANK opslaan

Wijzig het effecttype en parameters door bediening van BANK A (of 
BANK B) in het instelhulpprogramma of gebruik de toetsen en regelaars 
op het toestel. De instellingen kunnen worden geregistreerd als een 
BANK door daarna te klikken op [SAVE].

 � FX BANK laden

De effect-BANKen kunnen worden geladen door de toetsen op het toe-
stel in de volgende combinaties in te drukken.
 [SHIFT]-toets + [SAMPLER FX ON]-toets:
= Laadt effect-BANK A.

 [SHIFT]-toets + [AUX FX ON]-toets:
= Laadt effect-BANK B.

De FX BANK-functie van het Serato-effect

 � FX BANK instellen en opslaan

Wijzig de effecten van BANK A en BANK B op het FX-paneel van Serato 
DJ.
! Effecten kunnen worden geselecteerd in het keuzemenu.
! De instelling wordt op de computer opgeslagen als u op [Save] drukt 

nadat u het effect selecteert en [A] of [B] kiest als bestemming.
Zie voor meer informatie de handleiding voor Serato DJ.

 � FX BANK laden

Laad de effectenset van Serato DJ die is ingesteld op het FX-paneel van 
Serato DJ naar elke knop. De BEAT FX-effectenset die is ingesteld in het 
instelhulpprogramma wordt tegelijkertijd geladen.
De effect-BANKen kunnen worden geladen door de toetsen op het toe-
stel in de volgende combinaties in te drukken.
 [SHIFT]-toets + [SAMPLER FX ON]-toets:
= Laadt effect-BANK A.

 [SHIFT]-toets + [AUX FX ON]-toets:
= Laadt effect-BANK B.

De FX BANK-functie en 
bedieningsbeperkingen van het toestel
Sommige bedieningen van het toestel zijn beperkt als er twee computers 
op zijn aangesloten.

Bedieningsbeperkingen
! FX BANK kan niet worden geladen.
! Het effecttype kan niet worden gewijzigd, ook niet als aan de 

[BROWSE]-instelling wordt gedraaid terwijl de [BEAT FX SELECT]-
toets is ingedrukt.

! Het BEAT FX-effect wordt teruggezet naar de standaardinstelling (het 
effect dat wordt aangegeven op de [BEAT FX SELECT]-toets).

Bovengenoemde beperkingen worden niet toegepast in de volgende 
gevallen.
1 Als [USB-A] is geselecteerd door de beide [INPUT SELECT]-

schakelaars van [CH1] en [CH2].
2 Als [USB-B] is geselecteerd door de beide [INPUT SELECT]-

schakelaars van [CH1] en [CH2].
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Het DVS-systeem gebruiken
Met dit toestel kunt u de Serato DJ-software en bedieningsschijf 1 gebruiken om digitale muziekbestanden te bedienen met vertrouwde analoge spe-
lers of DJ-spelers.
1 Een speciale CD en plaat met de signalen die nodig zijn om digitale muziekbestanden te kunnen bedienen.

Voor het bedienen van de Serato DJ-software

Informatie over ingangskanalen

1

2

1

2

44

33

5

De signalen die worden afgespeeld in de Serato DJ-software op de decks 
[DECK1] t/m [DECK4] worden geproduceerd via de respectieve kanalen 
van dit toestel.
De combinaties van de decks en de respectieve kanalen via welke het 
geluid wordt geproduceerd staan vast. Deze combinaties worden hieron-
der getoond.

Correspondentietabel van Serato DJ-softwaredecks en 
DJM-S9-kanalen
Serato DJ-softwaredeck DECK1 DECK2 DECK3 DECK4

DJM-S9-kanaal CH1 CH2 CH1 CH2

Stel de instellingen enz. in zoals u hieronder kunt zien.
Namen van instellingen enz. Stand

INPUT SELECT-schakelaar USB-A of USB-B

TRIM-instelling
Helemaal tegen de klok in 
gedraaid

ISO (HI, MID, LOW) instellingen Midden

Serato DJ instelscherm

Computerscherm wanneer de Serato DJ-software en dit 
toestel op elkaar aangesloten zijn (instelscherm)
Dit is het instelscherm dat wordt weergegeven wanneer de computer en 
dit toestel op elkaar worden aangesloten nadat het stuurprogramma is 
geïnstalleerd.

1 12

1 CALIBRATION DECK
De Serato DJ-software berekent analoge signalen van de bedienings-
schijf en verwerkt aan de hand daarvan de signalen van digitale 
audiobestanden.
Verschillen in signaalniveaus en de toestand van de apparatuur kun-
nen worden berekend voor elke gebruiksomgeving om de optimale 
instellingen te maken om de bedieningssignalen uit te kunnen lezen.
! Als CALIBRATION DECK niet wordt weergegeven, klik dan op 

het tabblad [Expansion Packs]. Selecteer vervolgens in de lijst 
[Vinyl/CDJ Control] en kruis het vakje [Enable Vinyl/CDJ con-
trol] aan.

2 Instellingen hulpprogramma
Instellingen van het hulpprogramma die voor het hele systeem gel-
den en gedetailleerde bedieningsinstellingen kunnen hier worden 
gemaakt.
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Bedienen van de Serato DJ-software
Hier geven we uitleg over drie typen aansluitingen voor verschillende gebruiksomgevingen.
! Ga door naar bladzijde  27  bij gebruik van analoge spelers.
! Ga door naar bladzijde  28  bij gebruik van DJ-spelers.
! Ga door naar bladzijde  29  bij gelijktijdig gebruik van analoge spelers en DJ-spelers.

Bij gebruik van analoge spelers
Hieronder wordt uitgelegd hoe u het toestel gebruikt door analoge spelers aan te sluiten op de decks [DECK1] tot [DECK4] van de Serato DJ-software.

Naar versterker

L R L R

Audiokabel Audiokabel

Aardingsdraad Aardingsdraad

ComputerNaar stopcontact

CONTROL VINYLCONTROL VINYL

Analoge spelerAnaloge speler

1 Sluit de analoge speler voor bediening van [DECK1] 
en [DECK3] aan op de [PHONO]-aansluitingen van [CH1], 
en de analoge speler voor bediening van [DECK2] en 
[DECK4] op de [PHONO]-aansluitingen van [CH2].

2 Sluit de aarddraden voor de respectieve analoge 
spelers aan op de [SIGNAL GND]-aansluitingen van dit 
toestel.

3 Plaats de bedieningsplaten op de analoge spelers.

4 Schakel het ingangssignaal van DJM-S9 om.
Zet de [INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2] naar zijde [ ].

INPUT SELECT -schakelaar

5 Selecteer [SETUP] op het Serato DJ-softwarescherm 
en selecteer dan [TURNTABLES] op het [Audio]-tabblad 
in de instellingen van het hulpprogramma.
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Bij gebruik van DJ-spelers
Hieronder wordt uitgelegd hoe u het toestel gebruikt door DJ-spelers aan te sluiten op de decks [DECK1] tot [DECK4] van de Serato DJ-software.

Naar versterker

L R L R

CONTROL CD CONTROL CD

Audiokabel Audiokabel

ComputerNaar stopcontact

DJ-speler DJ-speler

1 Sluit de DJ-speler voor bediening van [DECK1] en 
[DECK3] aan op de [CD/LINE]-aansluitingen van [CH1], en 
de DJ-speler voor bediening van [DECK2] en [DECK4] op 
de [CD/LINE]-aansluitingen van [CH2].

2 Laad de bedienings-CD’s in de DJ-spelers.

3 Schakel het ingangssignaal van DJM-S9 om.
Zet de [INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2] naar zijde [ ].

INPUT SELECT -schakelaar

4 Selecteer [SETUP] op het Serato DJ-softwarescherm 
en selecteer dan [CDJS] op het [Audio]-tabblad in de 
instellingen van het hulpprogramma.
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Bij gelijktijdig gebruik van analoge spelers en DJ-spelers
Hieronder wordt uitgelegd hoe u het toestel gebruikt door analoge spelers aan te sluiten op [DECK1] en [DECK3] van de Serato DJ-software, en 
DJ-spelers op [DECK2] en [DECK4] van de Serato DJ-software.

1 Sluit de analoge speler voor bediening van [DECK1] 
en [DECK3] aan op de [PHONO]-aansluitingen van [CH1], 
en de DJ-speler voor bediening van [DECK2] en [DECK4] 
op de [CD/LINE]-aansluitingen van [CH2].

2 Schakel het ingangssignaal van DJM-S9 om.
Zet de [INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2] naar zijde [ ].

INPUT SELECT -schakelaar

3 Selecteer [SETUP] op het Serato DJ-softwarescherm 
en selecteer dan [CUSTOM] op het [Audio]-tabblad in de 
instellingen van het hulpprogramma.
Het instelhulpprogramma wordt weergegeven.

4 Selecteer het tabblad [MIXER OUTPUT] in het 
instelhulpprogramma, en selecteer vervolgens [CH1 
Control Tone PHONO] voor CH1 die gebruikt wordt voor 
bediening van een analoge speler, en [CH2 Control Tone 
CD/LINE] voor CH2 die gebruikt wordt voor bediening 
van een DJ-speler.
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Controleren van de bedieningssignalen

Druk op de weergavetoets op de aangesloten speler en 
laat muziekstuk 1 afspelen.
Er verschijnt een groene ring bij [CALIBRATION DECK].
Controleer of de binnenste ring bijna een perfecte cirkel vormt.

Zie de software handleiding van Serato DJ voor verdere informatie.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

Selecteren van de afspeelstand
De Serato DJ-software biedt drie afspeelstanden waaruit u kunt kiezen 
aan de hand van wat u wilt doen.
[ABS], [REL] en [INT] kunnen worden geselecteerd op het deck van het 
toestel.
Hier geven we uitleg over de procedure met de afspeelstand als voor-
beeld ingesteld op [ABS].

Selecteer [ABS] op het tabblad van het deck op het 
toestel.

Zie de softwarehandleiding van Serato DJ voor een beschrijving van de 
verschillende afspeelstanden.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

Importeren of laden van muziekstukken

 � Muziekstukken importeren

Hier geven we uitleg over de manier waarop u normaal gesproken 
muziekstukken kunt importeren.
! Er zijn verschillende manieren om muziekstukken te importeren met 

de Serato DJ-software. Zie de software handleiding van Serato DJ 
voor verdere informatie.
= Downloaden van de Serato DJ-softwarehandleiding (blz. 5 )

! Als u reeds DJ-software van Serato (Scratch Live, ITCH of Serato DJ 
Intro) gebruikt en al bibliotheken met muziekstukken heeft gecre-
eerd, kunnen deze als zodanig worden gebruikt.

1 Klik op de [Files]-knop op het scherm van Serato DJ 
om het [Files]-paneel te openen.
De inhoud van uw computer of de randapparatuur die is aangesloten op 
de computer wordt getoond in het [Files]-paneel.

2 Klik op het [Files]-paneel op de map met de 
muziekstukken die u wilt toevoegen aan de bibliotheek 
om deze te selecteren.

3 Sleep op het scherm van de Serato DJ-software de 
geselecteerde map naar het crates-paneel.
Er wordt een crate gecreëerd en de muziekstukken worden toegevoegd 
aan de bibliotheek.

1 2

1 [History]-paneel
2 [Files]-paneel

 � Muziekstukken laden

1 Klik op het [crates]-paneel op [crates], enz. om 
[Library] te openen.

2 Selecteer een muziekstuk uit [Library] en versleep het 
naar [DECK1] om dit muziekstuk te laden.

Muziekstukken afspelen
Hieronder wordt als voorbeeld de procedure beschreven voor het uitvoe-
ren van het geluid van [DECK1] (CH1).
! Stel het volume van de apparatuur (eindversterker, luidsprekers 

met eigen stroomvoorziening enz.) aangesloten op de [MASTER 1] 
en [MASTER 2]-aansluitingen in op een geschikt niveau. Als u het 
volume te hoog instelt, zullen er erg harde geluiden klinken.

1 Druk op de weergavetoets op de aangesloten speler 
en laat muziekstuk 1 afspelen.
Speel een muziekstuk af in de Serato DJ-software.

2 Draai aan de [TRIM] knop.
Draai de [TRIM]-instelling zo dat de oranje indicator van de kanaal-
niveau-aanduiding alleen bij het piekniveau oplicht.

3 Beweeg de kanaalfader van u af.

4 Draai aan de [MASTER LEVEL]-instelling om het 
audioniveau van de luidsprekers in te stellen.
Stel het geluidsniveau dat geproduceerd wordt via de [MASTER 1] en 
[MASTER 2]-aansluitingen in op een geschikt niveau.

Afsluiten van het systeem

1 Sluit [Serato DJ] af.
Wanneer de software wordt afgesloten, zal er een melding op het com-
puterscherm verschijnen om te bevestigen dat u inderdaad wilt stoppen. 
Klik op [Yes] om af te sluiten.

2 Druk op de [POWER]-toets op het achterpaneel van 
dit toestel om het uit te schakelen.

3 Koppel de USB-kabel los van uw computer.
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Instellingen aanpassen
De bumper in de crossfader vervangen
Volg deze aanwijzingen voor een veilig gebruik van het product.
Merk op dat de vervanging van dit onderdeel gebeurt op uw eigen verantwoordelijk.

  Waarschuwing
! Zet het toestel uit voordat u begint.
! Zet het toestel nooit aan zolang u nog niet helemaal klaar bent.
! Raak nooit andere plekken dan de gemarkeerde plekken aan.
! Gebruik nooit andere onderdelen dan de meegeleverde onderdelen.
! Let op dat u verwijderde onderdelen niet in het toestel laat vallen.
! Werk niet met natte handen.
! Werk niet als er vloeistof of drank in de buurt staat.
! Werk niet op een plaats waar het toestel in aanraking kan komen met 

vloeistoffen.

  Waarschuwing
Let bij het vervangen op het volgende.
! Werk op een vlak en slipvast oppervlak.
! Werk niet in een stoffige omgeving.
! Bewaar de verwijderde onderdelen op een veilige plaats tot u ze weer 

monteert.
! Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen en zuigelingen. 

Raadpleeg onmiddellijk een arts als een onderdeel per ongeluk wordt 
ingeslikt.

! Als een onderdeel in het toestel is gevallen en niet verwijderd kan 
worden, mag u in geen geval de stroom inschakelen. Trekker de stek-
ker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum 
voor reparatie.

  Disclaimer
! U voert de vervanging op eigen verantwoordelijkheid uit. Lees de 

uitleg in dit boekje aandachtig en werk zorgvuldig.
! We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of 

schade als gevolg van de vervanging.
! Vervangingsonderdelen voor onderdelen die tijdens de vervanging 

verloren of beschadigd zijn, moeten betaald worden, ook tijdens de 
garantieperiode.

! In geval van storing, schade of een ander probleem als gevolg van de 
vervanging dat reparatie vereist van het product, moet de reparatie 
betaald worden, ook tijdens de garantieperiode. (Afhankelijk van de 
schade kan het toestel mogelijk niet gerepareerd worden.)

1 Schakel dit apparaat uit.

2 Verwijder de regelaars.
Verwijder de zeven regelaars die in onderstaande afbeelding getoond 
worden.

1

2

3

4

5

6

7

1 t/m 3 Draaiknop

4 Faderregelaar (klein)

5 t/m 7 Faderregelaar (groot)

! De draaiknoppen en faderregelaar (klein) zijn door insteking beves-
tigd. Trek ze omhoog eruit. Als ze er niet gemakkelijk uit getrokken 
kunnen worden, neem ze dan vast met een slipvrij materiaal en trek 
ze er dan uit.

! De faderregelaar (groot) bestaat uit de volgende onderdelen.

Faderregelaar (groot) (lijndeel)

Faderregelaar (groot) (bedieningsdeel)

Faderregelaar (groot) (basisdeel)

! Raadpleeg onderstaande afbeelding voor demontage van de faderre-
gelaar (groot).

1 2 3 4

1 Til de onderrand van het lijndeel op met een instrument met een 
fijne punt.
— Til de zijde op in het verlengde van de onderrand van het 

lijndeel naar de onderkant van het bedieningsdeel.
2 Til het lijndeel omhoog eruit.
3 Til het bedieningsdeel omhoog eruit.
4 Trek het basisdeel opzij eruit.

3 Verwijder de schroeven met een schroevendraaier.
Verwijder de zes schroeven die in onderstaande afbeelding getoond 
worden.
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! Gebruik een schroevendraaier met maat 1 om de schroeven te verwij-
deren. Door gebruik van een schroevendraaier met een andere maat 
dan 1 kunnen de schroeven beschadigd worden.

4 Verwijder het aluminium paneel.

5 Vervang de bumper.
Vervang de voorgeïnstalleerde faderbumper C (3 in onderstaande 
afbeelding) door de bumper met de gewenste hardheid.

1

2

3

1

1 Faderbumper A (hard)

2 Faderbumper B (zacht)

3 Faderbumper C (matig hard)

! Gebruik een tang als de bumper niet gemakkelijk verwijderd kan 
worden.

! Let op dat u de bumper niet in het toestel laat vallen.
! Gebruik geen overmatige kracht om de bumper te draaien of eruit te 

trekken. Daardoor kan de bumper beschadigd raken.
! Nadat de bumper is vervangen, past u de bereiken aan waar geen 

geluid wordt uitgevoerd aan beide randen van de crossfader; raad-
pleeg daarbij Instellingen aanpassen (p.  35 ).

! De fader kan worden vastgezet door de faderbumper A verticaal in de 
groeven te steken (1 in bovenstaande afbeelding) aan beide randen 
van de fader. Plaats de bumper zoals nodig.

6 Bevestig het aluminium paneel en draai de schroeven 
aan.
Zet de schroeven vast die u in de vorige stap hebt verwijderd.

! Controleer voordat u de schroeven vastzet of er geen onderdelen of 
stof in het toestel zijn terechtgekomen.

! Draai de schroeven niet te hard aan. Daardoor kunnen de schroeven 
beschadigd raken.

! Let op dat u de schroefdraad niet beschadigd bij het vastzetten van 
schroeven.

! Draai de schroeven nooit onder een hoek aan. Daardoor kunnen 
onderdelen beschadigd raken.

7 Bevestig de regelaars.
Bevestig de zeven regelaars die u in de vorige stap hebt verwijderd.

! De draaiknoppen en faderregelaar (klein) worden door insteking 
bevestigd. Bevestig de regelaars door ze er recht in te steken.

! Bevestig de faderregelaar (klein) door de as door het middengat op 
de regelaar te steken.

! Controleer de oriëntatie van de assen (D snijvlak) en bevestig de 
draaiknoppen door de oriëntatie van de parallelle regelaars aan te 
passen.

! Plaats de regelaars niet onder een hoek en gebruik geen overmatige 
kracht. Daardoor kunnen onderdelen beschadigd raken.

! Raadpleeg onderstaande afbeelding voor montage van de faderrege-
laar (groot).

1 2 3 4

1 Steek het basisdeel er van opzij in.
2 Steek het bedieningsdeel er in de juiste richting in.
3 Steek het lijndeel er in de juiste richting in.

Onderdelen kopen
! U kunt onderdelen bijkopen die verloren of beschadigd zijn.

Naam onderdeel
Aantal 
items

Onderdeelnummer

DJM-S9 
(zwart 
model)

DJM-S9 
(goudkleurig 
model)

Draaiknop 1 DAA1346

Faderregelaar (klein) 1 DAC3088

Faderregelaar (groot) 
(lijndeel)

1 DAC2685 DAC3164

Faderregelaar (groot) 
(bedieningsdeel)

1 DAC3233 DAC3100

Faderregelaar (groot) 
(basisdeel)

1 DNK6440

Schroef 1 DBA1446 DBA1447

Faderbumper A 1 GNK1010

Faderbumper B 1 DEC3596

Faderbumper C 1 DEC3605
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De instellingen van dit toestel wijzigen in de stand voor 
hulpprogrammatuur

Opstarten van de 
hulpprogrammatuurstand
! In de stand voor hulpprogrammatuur werkt de [TAP]-toets als de 

[SHIFT]-toets. Voorts werken de [SAMPLER FX ON] en [AUX FX ON]-
toetsen als de [BEAT c, d]-toetsen.

1 Houd de [PANEL/UTILITY]-toets tenminste 1 seconde 
ingedrukt.
Het instellingenscherm van de [UTILITY]-stand wordt weergegeven.

2 Druk op de [BEAT c, d] toets.
Kies het in te stellen item.

3 Druk op de [SHIFT]-toets.
Het scherm schakelt over naar het instelscherm voor de waarde van het 
item in kwestie.

4 Druk op de [BEAT c, d] toets.
Verander de ingestelde waarde.

5 Druk op de [SHIFT]-toets.
Voer de ingestelde waarde in.
Het vorige scherm verschijnt weer.
! Druk op [PANEL/UTILITY] om terug te keren naar het vorige scherm 

zonder de instellingen te veranderen.

6 Druk op de [PANEL/UTILITY]-toets.
Het instellingenscherm van de [UTILITY]-stand wordt gesloten.

Omtrent de automatische 
ruststandfunctie
Als [AUTO STANDBY] op [ON] staat, schakelt het toestel automatisch 
over naar de ruststand na 10 uur en als aan al de volgende voorwaarden 
is voldaan.
— Als geen van de bedieningsknoppen of regelaars wordt bediend.
— Als er geen geluidssignalen van –10 dB of meer binnenkomen via de 

ingangsaansluitingen van dit apparaat.
! Als de [PANEL/UTILITY]-toets wordt ingedrukt, wordt de ruststand 

geannuleerd.
! Bij aflevering van dit apparaat staat de energiebesparingsfunctie 

ingeschakeld. Als u de energiebesparingsfunctie niet wilt gebruiken, 
zet u [AUTO STANDBY] op [OFF].

Over de talk-over functie 
(inspreekniveau)
De talk-over functie (inspreekniveau) heeft de twee hieronder beschre-
ven standen.
— [ADV] (geavanceerde talk-over): De middentonen van het geluid 

van andere kanalen dan [MIC] worden verzwakt overeenkomstig de 
ingestelde waarde voor [TALKOVER LEVEL] en de weergave.

dB

Frequentie

— [NORMAL] (normaal inspreekniveau (talk-over)): Het geluid van de 
kanalen anders dan het [MIC] kanaal wordt verzwakt overeenkomstig 
de ingestelde [TALKOVER LEVEL] waarde en de weergave.

dB

Frequentie

Voorkeurinstellingen maken
*: Instellingen bij aanschaf
Optionele 
instellingen

Schermweergave Ingestelde waarde Beschrijving

AUTO STANDBY ON/OFF ON Zet de automatische ruststand aan en uit.
MIC TALKOVER ADV/NORMAL ADVANCED Stelt de talk-overstand van de microfoon in.

TALKOVER LEVEL –6 dB, –12 dB, –18 dB*, –24 dB –18 dB
Stelt het talk-overniveau in dat wordt gebruikt wanneer de talk-overfunctie 
wordt aangezet.

MIC LOW CUT ON/OFF ON Zet het hoogdoorlaatfilter voor de microfoon aan en uit.

MIC TO BOOTH ON/OFF ON
Stelt in of het microfoongeluid wordt gemixt met de geluidsweergave van de 
[BOOTH]-aansluiting.

MIC LIMITER ON/OFF ON Zet de limiter voor de geluidsinvoer naar de [MIC]-aansluiting aan en uit.

MASTER LIMITER ON/OFF ON
Zet de limiter voor de geluidsweergave van de [MASTER]-aansluiting aan 
en uit.

BOOTH ATT. 0 dB, –6 dB, –12 dB 0 dB
Stelt het verzwakkingsniveau in van de geluidsweergave van de 
[BOOTH]-aansluiting.

MASTER OUT mono/stereo stereo
Schakelt de geluidsweergave van de [MASTER 1] en [MASTER 2]-aansluitin-
gen om tussen mono en stereo.

BOOTH OUT mono/stereo stereo
Schakelt de geluidsweergave van de [BOOTH]-aansluiting om tussen mono 
en stereo.

LED BRIGHTNESS 1-3 1
Stelt de helderheid in van de LED- en OLED-schermen (een hogere waarde 
is helderder)

Factory Reset CANCEL/reset CANCEL Alle instellingen in de beginstand terugzetten.

1 Let op, want het weergegeven geluid kan ook vervormd raken wanneer de masterniveau-indicator niet helemaal tot boven toe oplicht.
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De instellingen van dit toestel wijzigen met het instelhulpprogramma
Het instelhulpprogramma kan worden gebruikt voor de hieronder 
beschreven controles en instellingen.
— Controleren van de status van de [INPUT SELECT]-schakelaars van 

dit toestel
— Instellen van het uitgangssignaal voor audiogegevens van dit toestel 

naar de computer
— Aanpassen van de buffergrootte (bij gebruik van Windows ASIO)
— De versie van de firmware en het stuurprogramma controleren
— Het effecttype van BEAT FX wijzigen
— De functie-instellingen voor DJM-S9 wijzigen

Openen van het instelhulpprogramma

Voor Windows
Klik op het [Starten]-menu > [Alle programma's] > [Pioneer] > 
[DJM-S9] > [DJM-S9 Settings Utility].

Voor Mac OS X
Klik op het [Macintosh HD]-pictogram > [Application] > [Pioneer] > 
[DJM-S9] > [DJM-S9 Settings Utility].

Controleren van de status van de 
[INPUT SELECT]-schakelaars van dit toestel
Open het instelhulpprogramma voor u begint.

Klik op de [MIXER INPUT] tab.

Instellen van het uitgangssignaal voor 
audiogegevens van dit toestel naar de 
computer
Wanneer Serato DJ actief is en dit toestel gebruikt wordt als het stan-
daard audio-apparaat, moet u het uitgangssignaal voor audiogegevens 
instellen in Serato DJ.
Open het instelhulpprogramma voor u begint.

1 Klik op de [MIXER OUTPUT] tab.

2 Klik op de [Mixer Audio Output] van het afrolmenu.
Selecteer de audiogegevens die naar de computer moeten worden 
gestuurd uit de beschikbare geluidssignalen binnenin dit toestel en 
maak de vereiste instellingen daarvoor.

CH1 CH2 CH3 CH4

CH1 Control Tone 
PHONO1

CH2 Control Tone 
PHONO1

MIX (REC 
OUT)24 FX SEND

CH1 Control Tone 
CD/LINE1

CH2 Control Tone 
CD/LINE1 Cross Fader A23 —

Post CH1 Fader2 Post CH2 Fader2 Cross Fader B23 —

Cross Fader A23 Cross Fader A23 MIC —

Cross Fader B23 Cross Fader B23 AUX —

MIC MIC Post CH1 Fader2 —

AUX AUX Post CH2 Fader2 —

1 De audiogegevens worden geproduceerd met hetzelfde volume waarmee het 
door dit toestel wordt ontvangen, ongeacht de [USB Output Level]-instelling.

2 Bij gebruik voor andere applicaties dan opnemen, moet u letten op de instellin-
gen van de DJ-applicatie zodat er geen audiolussen worden aangemaakt. Als er 
audiolussen worden aangemaakt, kan er geluid worden ingevoerd of geprodu-
ceerd met onbedoelde volumes.

3 Het geluid waarop de effecten [ECHO], [DELAY] en [SPIRAL] worden toegepast, 
wordt uitgevoerd via [Cross Fader A] of [Cross Fader B].

4 Het geluid waarop het [REVERB]-effect wordt toegepast, wordt alleen uitgevoerd 
via [MIX (REC OUT)].

3 Klik op de [USB Output Level] van het afrolmenu.
Regel het volume van de door dit toestel geproduceerde audiogegevens.
! De [USB Output Level]-instelling wordt op alle audiogegevens op 

dezelfde manier toegepast. Wanneer echter 1 is geselecteerd in de 
tabel bij stap 2, worden de audiogegevens geproduceerd met het-
zelfde volume als waarmee ze door dit toestel ontvangen worden.

! Als er alleen met de volumeregeling van de DJ-software niet vol-
doende volume geproduceerd kan worden, moet u de [USB Output 
Level]-instelling veranderen om het volume van de door dit toestel 
geproduceerde audiogegevens aan te passen. Let op dat het geluid 
niet vervormd raakt wanneer het volume te hoog wordt gezet.

Aanpassen van de buffergrootte (bij 
gebruik van Windows ASIO)
Als er applicatieprogramma’s dit apparaat gebruiken als hun 
vaste audio-apparaat (zoals DJ-programma’s, enz.), sluit u die pro-
gramma’s dan voordat u de buffercapaciteit aanpast.
Open het instelhulpprogramma voor u begint.
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Klik op de [ASIO] tab.

! Een ruime buffercapaciteit is nuttig om de kans op het wegvallen 
van geluid (dropouts) te voorkomen, maar verhoogt daarentegen 
de geringe vertraging in de audiosignaaltransmissie (latency).

Overschakelen naar het gewenste 
effecttype
Op het tabblad [FX BANK] kunnen de effecten die zijn ingesteld voor de 
regelaars [BEAT FX] en [FILTER] op het toestel worden gewijzigd naar de 
gewenste effecten. Raadpleeg Gebruik van de FX BANK-functie (p.  25 ) 
voor meer informatie.

Instellingen aanpassen

U kunt de volgende instellingen wijzigen op het tabblad [PREFERENCE].
! Functie van de [4BEAT LOOP]-toets
 Als het vakje geselecteerd is, werkt de [4BEAT LOOP]-toets op het 

toestel zoals de [AUTO BEAT LOOP]-toets.
! Werking van de pad-standtoets

 Als het vakje geselecteerd is, worden de functies “twee keer drukken” 
en “drie keer drukken” voor de performance-pads ingeschakeld 
wanneer de pad-stand wordt omgeschakeld.
— Als twee computers op dit toestel zijn aangesloten en verschil-

lende computers zijn geselecteerd met de [INPUT SELECT]-
schakelaars van [CH1] en [CH2], worden de functies alleen inge-
schakeld wanneer de instelling op elke computer aanstaat.

! Startfunctie van de fader
 Als het vakje geselecteerd is, is de startfunctie van de fader inge-

schakeld. Voor details over de startfunctie van de fader, zie De start-
functie van de kanaalfader gebruiken (p.  19 ).

! Aanpassen van de bereiken zonder geluidsweergave aan beide 
randen van de crossfader.

 De bereiken zonder geluidsweergave aan beide randen van de cros-
sfader kunnen worden aangepast door de schuifknop te verplaatsen.
— Deze instelling is uitgeschakeld en de standaardinstelling 

wordt gebruikt wanneer twee computers op dit toestel zijn 
aangesloten en [CD/LINE] of [PHONO] is geselecteerd met de 
[INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2].

! Voorkomen van grote volumeverandering wanneer de crossfader 
wordt bediend

 Als het volume sterk verandert door bediening van de crossfader, kan 
het volume op een gematigd niveau worden ingesteld door de tijd 
aan te passen voor volumewijziging.
— [NONE] is ingesteld als twee computers op dit toestel zijn aange-

sloten en de [INPUT SELECT]-schakelaars als volgt zijn ingesteld.
! Verschillende computers zijn geselecteerd met de 

[INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2].
! [CD/LINE] of [PHONO] is geselecteerd met de 

[INPUT SELECT]-schakelaars van [CH1] en [CH2].

De versie van de firmware en het 
stuurprogramma controleren
Open het instelhulpprogramma voor u begint.

Klik op de [About] tab.

Controleren van de meest recente 
informatie over het stuurprogramma
Bezoek onze webiste, hieronder vermeld, voor de meest recente informa-
tie over het stuurprogramma voor exclusief gebruik met dit apparaat.
http://pioneerdj.com/support/
! De werking kan niet worden gegarandeerd wanneer er meerdere van 

deze mengpanelen zijn aangesloten op een enkele computer.
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Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen
! Als u denkt dat er iets verkeerd is met dit toestel, controleer dan de volgende items en raadpleeg [FAQ & DJ software support information] op de 

ondersteuningssite van Pioneer DJ en lees daar het gedeelte [FAQ] voor de [DJM-S9].
 http://pioneerdj.com/support/
 Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die 

gebruikt wordt. Als u het probleem niet kunt verhelpen, verzoekt u dan uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer onderhoudsdienst of uw vakhandelaar 
om het apparaat te laten repareren.

! Het toestel werkt mogelijk niet goed vanwege statische elektriciteit of andere externe invloeden. In dergelijke gevallen kunt u de normale werking 
herstellen door de stekker even uit het stopcontact te trekken en die er even later weer in te steken.

Probleem Controle Oplossing

De stroom wordt niet ingeschakeld. Is het netsnoer naar behoren aangesloten? Steek de netsnoerstekker in het stopcontact.

Er klinkt niet of nauwelijks geluid. Staat de [INPUT SELECT]-schakelaar in de juiste 
stand?

Zet de [INPUT SELECT]-schakelaar op de ingangsbron van het kanaal. 
(pagina  7 )

Zijn de aansluitsnoeren goed aangesloten? Zorg dat de aansluitsnoeren juist zijn aangesloten. (bladzijde  11 )

Zijn de aansluitbussen en de stekkers vuil? Maak de aansluitbussen en de stekkers schoon voordat u aasluitingen gaat 
maken.

Staat [MASTER ATT] op [–6 dB] of [–12 dB]? Zet de [MASTER ATT]-niveaukeuzeschakelaar op [0 dB]. (bladzijde  9 )

Er wordt geen microfoongeluid weer-
gegeven of met een laag volume.

Is de MIC-ingangsniveaukeuzeschakelaar juist 
ingesteld?

Zet de MIC-ingangsniveaukeuzeschakelaar op [MIC]. (bladzijde  9 )

Vervorming in het geluid. Is het uitgangsniveau van de geluidsweergave via 
de [MASTER]-aansluiting kanaal juist ingesteld?

Verstel de [MASTER LEVEL]-instelling zodanig dat de hoofdniveau-indicator 
oplicht bij ongeveer [0 dB] bij het piekniveau. (bladzijde  7 )

Zet [MASTER ATT] op [–6 dB] of [–12 dB]. (bladzijde  9 )

Is het niveau van het inkomend geluid voor elk 
kanaal goed ingesteld?

Verstel de [TRIM]-instelling zodanig dat de kanaalniveau-indicator oplicht tot 
ongeveer [0 dB] bij het pieksignaalniveau. (bladzijde  7 )

Vervorming in het geluid. Is de MIC-ingangsniveaukeuzeschakelaar juist 
ingesteld?

Zet de MIC-ingangsniveaukeuzeschakelaar op [LINE]. (bladzijde  9 )

Het starten van de DJ-spaler via de 
fader lukt niet.

Is [Opties voor PAD-MODUS] geselec-
teerd in het tabblad [PREFERENCE] van het 
instelhulpprogramma?

Selecteer [Opties voor PAD-MODUS] in het tabblad [PREFERENCE] van het 
instelhulpprogramma. (bladzijde  35 )

BEAT FX werkt niet. Zijn de [BEAT FX SELECT]-toets en de 
[LEVEL/DEPTH]-regelaar juist ingesteld?

Stel de [BEAT FX SELECT]-toets en de [LEVEL/DEPTH]-regelaar juist in. (blad-
zijde  20 )

Het FILTER-effect wordt niet 
toegepast.

Staat de [FILTER]-instelling in een geschikte 
stand?

Draai de [FILTER]-instelling met de klok mee of er tegenin.

Het tempo (BPM) is niet meetbaar of 
de gemeten waarde van het tempo 
(BPM) is onwaarschijnlijk.

Staat het audio-ingangsniveau te hoog of te laag 
ingesteld?

Verstel de [TRIM]-instelling zodanig dat de kanaalniveau-indicator oplicht tot 
ongeveer [0 dB] bij het pieksignaalniveau. (bladzijde  7 )

Bij sommige muziekstukken kan het niet goed mogelijk zijn om het tempo (BPM) 
te meten. Gebruik de [TAP] toets om het tempo met de hand in te voeren. (blad-
zijde  8 )

Het gemeten tempo (BPM) verschilt 
van het tempo dat staat aangegeven 
op de CD.

— De waarden kunnen wel eens ietwat verschillen, vanwege de verschillende 
meetmethoden voor het BPM.

De MIDI-bedieningsfunctie werkt niet. Zijn alle MIDI-instellingen naar behoren gemaakt? Voor gebruik van andere DJ-software dan Serato DJ met dit toestel moeten MIDI-
berichten van dit toestel worden toegewezen aan de DJ-software die u gebruikt. 
Raadpleeg de handleiding van de DJ-software voor informatie over het toewijzen.

Dit apparaat wordt niet herkend nadat 
het is aangesloten op een computer.

Is het stuurprogramma wel goed geïnstalleerd op 
uw computer?

Installeer het stuurprogramma. Als het reeds geïnstalleerd is, moet u het 
opnieuw installeren. (pagina  3 )

Het geluid van een computer wordt 
niet weergegeven door dit apparaat.

Zijn dit apparaat en de computer wel juist 
aangesloten?

Sluit dit toestel en de computer direct op elkaar aan met behulp van de meegele-
verde USB-kabel. (bladzijde  11 )

Zijn de instellingen voor de geluidsweergave-appa-
ratuur naar behoren gemaakt?

Stel in op dit apparaat onder de instellingen voor de geluidsweergave-appara-
tuur. Zie voor nadere aanwijzingen over de instellingen voor uw applicatie de 
gebruiksaanwijzing voor uw applicatie.

Staat de [INPUT SELECT]-schakelaar in de juiste 
stand?

Zet de [INPUT SELECT]-schakelaar in de stand [ ]. (bladzijde  15 )

Het BEAT FX-effectgeluid is niet 
hoorbaar met de hoofdtelefoon.

— De effectgeluiden [ECHO], [REVERB], [DELAY] en [SPIRAL] worden gemaakt na 
de verwerking van de crossfader, dus de effectgeluiden kunnen niet beluisterd 
worden. Dit is geen defect.

Het geluid zal worden vervormd 
wanneer een analoge speler wordt 
verbonden met de [PHONO] aanslui-
tingen van dit toestel.
Het is ook mogelijk dat de indicator 
voor het kanaalniveau niet veranderd, 
ook niet wanneer er aan [TRIM] wordt 
gedraaid.

Heeft u een analoge speler aangesloten met een 
ingebouwde phono-equalizer?

Verbind de analoge speler met de ingebouwde phono equalizer met op de [CD/
LINE]-aansluitingen. (bladzijde  11 )

Als de analoge speler met ingebouwde phono-equalizer een PHONO/LINE 
keuzeschakelaar heeft, moet u deze op PHONO zetten.

Is er een audio-interface voor computers aangeslo-
ten tussen de analoge speler en dit toestel?

Als de audio-interface voor computers een uitgangssignaal op lijnniveau heeft, 
moet u deze verbinden met de [CD/LINE]-aansluitingen. (bladzijde  11 )

Als de analoge speler een PHONO/LINE keuzeschakelaar heeft, moet u deze op 
PHONO zetten.



Nl 37

Blokschema

Peak
Limiter

CH 1/2 Cue

Headphone Mix
Headphone Level

USB Output Level

Master Cue

FX Send

Headphone Out

FILTER
(NOISE)
CH 1/2

3Band
ISOLATOR
CH 1/2

3Band
ISOLATOR

CHx

BEAT FX
PreFILTER
CH 1/2

BEAT FX
PreFader
CH 1/2

Level Meter CH 1/2

CH 1
CH 2

BPM CH 1/2 Detect

CUE
Monitor
CH 1/2

Analog PHONO

Analog CD/LINE

CH Fader

CH 1/2 Control Tone

MIC in

Post CH 1/2 Fader

TalkOver ON/OFF

MIX (Rec Out)

Master Cue

MIC

MIC

Cross Fader B

Cross Fader A

FX Send

AUX

Level meter Master

CH 1/2 Common

Digital Trim

CH 1/2 Cue

Cross Fader

Talk Over
Master

Cue

Talk Over
Level

Talk Over 
Mode

Advanced 
/Normal

BEAT FX
PostFader

CH 1/2

Master
Level

Booth Level Booth ATT.

MIC to
Booth Monitor On/Off

Booth Out

Master Out

TalkOver ON/OFF

USB A in
USB B in

MIC
Peak

Limiter

CH1/2 Control Tone
Post CH1/2  Fader
Cross Fader A
Cross Fader B

MIC
AUX

MIX(REC OUT)

USB A SAMPLER

USB B SAMPLER

USB A out
USB B out

USB A out
USB B out

FILTER
(PITCH)
CH 1/2

CH 1/2 Fader Curve
CH 1/2 Fader Reverse

TalkOver ON/OFF

Cross Fader Curve
Cross Fader CutLag

FILTER
(DUB ECHO)

CH 1
FILTER

(DUB ECHO)
CH 2

Cross Fader Reverse

MIC On/Off

Headphone
Cue Fader

AUX in

FX Return

Booth
Mono/
Stereo

Master
Mono/
Stereo

AUX Level

BEAT FX
SAMPLER

BEAT FX
AUX

Output
Select

2Band
MIC EQ

MIC
Filter

MIC In
Level Detect

MIC
ECHO

Over handelsmerken en 
gedeponeerde handelsmerken
! “Pioneer DJ” is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en 

wordt in licentie gebruikt.
De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de 
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve 
eigenaars.

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.

© 2015 Pioneer DJ Corporation. Alle rechten voorbehouden.
<DRI1314-B>
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