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Lees dit voor gebruik (Belangrijk)
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer product.
rekordbox is een programma bestemd voor gebruikers van een Pioneer DJ-speler, voor het beheer van de muziekbestanden voor DJ-optredens.
! rekordbox kan dienen voor het indelen en het opzoeken van muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, en voor het samenstellen van 

afspeellijsten, functies die stuk voor stuk bijzonder handig zijn voor uw DJ-optredens.
! Met rekordbox kunt u voor uw optreden de beat, het tempo (BPM) en andere eigenschappen van de muziek precies meten, controleren en naar 

wens aanpassen.
! Met rekordbox kunt u van tevoren cruciale punten in de muziek bepalen en vastleggen (voor cue-weergave, lusweergave, hot-cue afspelen, enz.).
Hiermee kunt u diverse soorten afspeelpunten en afspeellijsten die zijn samengesteld met rekordbox gebruiken voor het afspelen met een Pioneer 
DJ-speler, en na het afspelen kunt u de afspeelgeschiedenis, het aantal malen afspelen, de puntgegevens e.d. weer doorgeven aan rekordbox.

Controleren van de meegeleverde onderdelen
De volgende onderdelen worden meegeleverd met rekordbox:
! Licentiecode x 1
! Software (CD-ROM) x 1
— Sommige modellen kunnen worden geleverd met extra onderdelen (drukwerk enz.) die hier niet vermeld worden.
— De licentiecode is bevestigd aan de verpakking van de CD-ROM. Deze licentiecode is vereist wanneer u inlichtingen vraagt, dus bewaar hem op een 

veilige plek wanneer de installatie afgelopen is.
— De handleiding is opgeslagen in PDF-bestandsindeling (op de CD-ROM). Adobe® Reader® moet zijn geïnstalleerd om het PDF-bestand te kunnen lezen.
— Neem contact op met de zaak waar u het product gekocht hebt als één of meer van deze meegeleverde onderdelen ontbreekt of beschadigd is.

Licentie-overeenkomst voor deze Software
Deze Licentie-overeenkomst voor deze Software (“de Overeenkomst”) geldt tussen u (zowel voor u als u als individu het programma installeert, als voor 
een eventuele rechtspersoon waarvoor u optreedt) (“u” of “uw”) en PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).
UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE 
VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE-OVEREENKOMST. TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA IS 
EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET OPVOLGEN DOOR U VAN DEZE VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE TOESTEMMING IS NIET 
VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN AFDWINGBAAR TE MAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 
OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN TOESTEMMING HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE INSTALLATIE OF, INDIEN VAN 
TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.

1 DEFINITIES
1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke documentatie, specificaties en de hulpbestanden beschikbaar gesteld door Pioneer ter 

assistentie bij de installatie en het gebruik van het Programma.
2 “Programma” betekent in dit verband alle Pioneer software, of gedeeltes daarvan, waarop door Pioneer aan u licentie verleend is onder deze 

Overeenkomst.

2 PROGRAMMA LICENTIE
1 Beperkte licentie. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Pioneer u een beperkte, niet-exclusieve, nietoverdraagbare licentie 

(zonder het recht sub-licenties te verlenen):
a Om een enkele kopie van het Programma te installeren op uw computer of mobiele apparatuur, om het Programma uitsluitend voor uw 

persoonlijk gebruik in te zetten in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (“toegestaan gebruik”);
b Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en
c Om één kopie te maken van het Programma uitsluitend als reservekopie, met dien verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen 

met betrekking tot auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld.
2 Beperkingen. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst mag u het Programma of de Documentatie niet kopiëren of 

gebruiken. U mag het Programma niet overdragen aan derden, er sublicenties op verlenen, het verhuren, uitleasen of uitlenen, noch het gebrui-
ken voor het opleiden van derden, voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit. U mag niet zelf of via een 
derde het Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake geldende 
regelgeving, en ook dan alleen nadat u Pioneer schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties.

3 Eigendom. Pioneer of de licentiegever behoudt zich alle rechten, titels en belangen voor met betrekking tot alle octrooien, auteursrechten, 
handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie en op eventuele afleidingen daarvan. U 
verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet dan de beperkte licentie zoals vervat in deze Overeenkomst.

4 Geen ondersteuning. Pioneer heeft geen enkele verplichting tot het verlenen van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of het uitgeven van 
upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst.

3 BEPERKING GARANTIE
HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, 
EN U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEHEEL OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST PIONEER ELKE 
GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR, OF 
TEN GEVOLGE VAN DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DE DISTRIBUTIE OF VERHANDELING ERVAN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE 
VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, ACCURATESSE, TITEL OF NIET MAKEN VAN 
INBREUK.



3Nl

Lees d
it voor g

eb
ruik (B

elang
rijk)

4 SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK
U gaat ermee akkoord dat enige inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst Pioneer schade berokkent die niet alleen door geld vergoed kan 
worden. In aanvulling op enige geldelijke schadeloosstelling en eventueel andere maatregelen waartoe Pioneer gerechtigd is, gaat u ermee akkoord 
dat Pioneer eventueel gerechtelijke stappen mag ondernemen om toekomstig, daadwerkelijk, of doorgaande inbreuken op deze Overeenkomst te 
voorkomen.

5 ONTBINDING
Pioneer kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, zodra u een bepaling schendt. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet u stoppen 
met het gebruiken van het Programma, moet u het blijvend verwijderen van uw computer of mobiele apparatuur waarop het aanwezig is, en moet u alle 
kopieën van het Programma en de Documentatie in uw bezit vernietigen, waarna u Pioneer schriftelijk in kennis stelt van het feit dat u zulks gedaan 
heeft. De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 en 6 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

6 ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Beperking aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele interpretatie aanvaardt Pioneer of een dochterbedrijf aansprakelijkheid met 

betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, voor enige indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade, of voor als straf-
maatregel opgelegde vergoedingen, of voor gederfde winst, niet gerealiseerde opbrengsten, omzet of besparingen, verloren gegane gegevens, 
of voor gebruiks- of vervangingskosten, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of 
indien dergelijke schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Pioneer voor geleden schade het 
bedrag dat u aan Pioneer of één van haar dochtermaatschappijen voor het Programma heeft betaald overschrijden. Partijen erkennen hierbij 
dat de beperking van de aansprakelijkheid en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en 
essentieel onderdeel uitmaken van de wilsovereenkomst tussen de partijen, zonder welke Pioneer het Programma niet ter beschikking zou heb-
ben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid zoals vervat in deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw 
wettelijke rechten als consument en zijn alleen op u van toepassing voorzover dergelijke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan onder de 
regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie waar u zich bevindt.

3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal 
deze bepaling voor zover mogelijk toepassing vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden geschrapt uit deze 
Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand doet van haar rechten als gevolg van 
een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt daarmee niet vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende inbreuk 
daarop.

4 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of enig recht of verplichting daaronder verkregen of aangegaan, niet overdragen, verkopen, over-
doen aan anderen, of op andere wijze daarover beschikken, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer. Een eventuele poging door u tot overdracht of verdeling is nietig. Overeenkomstig het hierboven 
bepaalde is deze Overeenkomst van kracht om reden van en zal strekken tot voordeel van beide partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers.

5 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat alle van kracht zijnde bepalingen tussen de partijen en treedt in de plaats van alle voor-
gaande of nog geldige overeenkomsten of aanspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze Overeenkomst 
mag niet worden gewijzigd of geamendeerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer, en geen 
andere handeling, document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of amenderen.

6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan Japans 
recht.
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Voorzorgen bij de installatie
Lees eerst zorgvuldig “Licentie-overeenkomst voor deze Software” voordat u rekordbox gaat installeren.

Geschikte besturingssystemen
rekordbox wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen:
! Mac OS X (10.5.8, 10.6 of 10.7)
! Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate
! Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP2 of recenter)
! Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP3 of recenter)
* rekordbox wordt niet ondersteund voor Windows® XP Professional, x64 editie.
* De nieuwste informatie over rekordbox (ondersteunde besturingssystemen, vereiste gebruiksomgeving enz.) kunt u vinden op de online ondersteu-

ningssite van rekordbox. (l Gebruik van de online ondersteuningssite op bladzijde 6).

Ondersteunde talen
De CD-ROM van rekordbox bevat installatieprogramma’s en Handleiding in de volgende 12 talen:
! Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans en Japans.
* Wanneer u een besturingssysteem in een andere dan de hierboven vermelde talen gebruikt, moet u bij de installatieprocedure [English (Engels)] 

selecteren.

Systeemeisen (minimale eisen werkomgeving)
Controleer of uw computer voldoet aan de onderstaande vereisten voor de werkomgeving voordat u begint met installeren.

CPU

Voor Mac OS X Macintosh computer met een Dual-Core 1,6 GHz of snellere Intel® processor

Voor Windows® 7, Windows 
Vista® en Windows® XP

PC/AT compatibele computer met een Dual-Core 2,0 GHz of snellere Intel® processor

Vereist geheugen 1 GB of meer aan RAM-geheugen

Vaste schijf 250 MB of meer aan vrije programmaruimte (afgezien van de ruimte vereist voor de opslag van muziekbestanden, enz.)

CD-station Optisch disc-station waarop de CD-ROM gelezen kan worden

Geluid Geluidsuitgangen voor luidsprekers, hoofdtelefoon, enz. (interne of externe geluidsweergaveapparatuur)

Internetverbinding
Voor klantenregistratie en inlichtingen gebruikt u een webbrowser die geschikt is voor 128-bit SSL (Safari 2.0 of recenter, Internet Explorer® 
6.0 of recenter), enz.

USB-aansluiting
Een USB-aansluitbus voor het aansluiten van een USB-apparaat (flashgeheugenstick, harde schijf, e.d.) is vereist voor het overbrengen van 
muziekbestanden naar het USB-apparaat.

LAN-aansluiting
Een Ethernet LAN-adapter (RJ45-aansluiting) voor communicatie met een DJ-speler is vereist voor het overbrengen van muziekbestanden 
naar een Pioneer DJ-speler (CDJ-2000, CDJ-900, enz.).
Controleer voor details de gebruiksaanwijzing van het Pioneer product enz.

! De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor die met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.
! Zelfs met de vereiste geheugencapaciteit, zoals hierboven vermeld voor de werkomgeving, kan de software niet altijd zijn volledige functionaliteit en prestaties bieden als er 

te weinig geheugen beschikbaar is. In een dergelijk geval dient u de vereiste maatregelen te nemen om voldoende geheugen vrij te maken. Wij raden u aan om extra geheu-
gen toe te voegen in het belang van een betrouwbare werking en prestaties.
— Wanneer er veel muziekbestanden worden beheerd via de rekordbox-bibliotheek
— Wanneer er programma’s en diensten op de achtergrond worden uitgevoerd

! Afhankelijk van de stroominstellingen van de computer en andere factoren bestaat de kans dat de CPU en de vaste schijf niet volledig toereikend zijn. Vooral bij een draag-
bare computer dient u altijd de netstroomkabel aangesloten te laten en de computer in te stellen op de beste prestaties wanneer u gebruik maakt van rekordbox.

! Wij wijzen u erop dat er problemen kunnen optreden met de werking van rekordbox vanwege andere software op uw computer.
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Installatieprocedure (Macintosh)
Lees eerst zorgvuldig Voorzorgen bij de installatie voordat u rekordbox 
gaat installeren.
! Toestemming van de beheerder van de computer is vereist voor het 

installeren of verwijderen van rekordbox.
 Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder 

voordat u met installeren begint.

1 Doe de rekordbox CD-ROM in het CD-station van de 
computer en dubbelklik het [CD_menu.app] pictogram 
wanneer dit in een venster verschijnt.
! Als het venster met het [CD_menu.app] pictogram niet verschijnt 

wanneer de CD-ROM geladen wordt, kunt u met de Finder het 
CD-station met de hand openen en daar het [CD_menu.app] picto-
gram dubbelklikken.

                  <[CD_menu.app] pictogram>

2 Wanneer het menu van de CD-ROM verschijnt, 
selecteert u [rekordbox: Muziekbeheersoftware 
installeren] en klikt u op [Beginnen].

<CD-ROM menu>

! Om het menu van de CD-ROM te sluiten, klikt u op [Afsluiten].

3 Wanneer het scherm voor de licentie-overeenkomst 
verschijnt, selecteert u [Nederlands]; lees de Licentie-
overeenkomst voor deze Software zorgvuldig en klik 
vervolgens op [Doorgaan].
! U kunt kiezen uit verschillende talen zolang de gewenste taal maar 

ondersteund wordt door uw computersysteem.

4 Als u akkoord gaat met de Licentie-overeenkomst 
voor deze Software, klik u op [Akkoord].
! Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in de Licentie-

overeenkomst voor deze Software, klikt u op [Niet akkoord] om het 
installeren te stoppen.

5 Installeer rekordbox door de aanwijzingen die op het 
scherm verschijnen te volgen.

Installatieprocedure (Windows)
Lees eerst zorgvuldig Voorzorgen bij de installatie voordat u rekordbox 
gaat installeren.
! Toestemming van de beheerder van de computer is vereist voor het 

installeren of verwijderen van rekordbox.
 Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder 

voordat u rekordbox gaat installeren.

1 Plaats de CD-ROM met rekordbox in het CD-station 
van de computer.
Dan verschijnt het menu van de CD-ROM.
! Als na het laden van de CD-ROM het menu van de CD-ROM niet 

verschijnt, opent u het CD-station via [Computer (of Deze com-
puter)] in het [Starten]-menu, en dubbelklikt u vervolgens op het 
[CD_menu.exe]-pictogram.

2 Wanneer het menu van de CD-ROM verschijnt, 
selecteert u [rekordbox: Muziekbeheersoftware 
installeren] en klikt u op [Beginnen].

<CD-ROM menu>

! Om het menu van de CD-ROM te sluiten, klikt u op [Afsluiten].

3 Wanneer het taalkeuzescherm verschijnt, kiest u 
[Nederlands] en klikt u op [OK].
! U kunt kiezen uit verschillende talen zolang de gewenste taal maar 

ondersteund wordt door uw computersysteem.

4 Wanneer het scherm voor de licentie-overeenkomst 
verschijnt, moet u de Licentie-overeenkomst voor deze 
Software zorgvuldig lezen. Als u akkoord gaat met de 
Licentie-overeenkomst voor deze Software, klikt u op 
[Akkoord].
! Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in de Licentie-

overeenkomst voor deze Software, klikt u op [Annuleren] om het 
installeren te stoppen.

5 Installeer rekordbox door de aanwijzingen die op het 
scherm verschijnen te volgen.
! Klik op [Annuleren] om het installeren te stoppen, nadat het al is 

begonnen.
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Opstarten rekordbox/Bekijken van de Handleiding
Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder voordat u rekordbox gaat gebruiken.
! Wanneer u rekordbox voor het eerst opstart, moet u de licentiecode invoeren. De licentiecode is bevestigd aan de verpakking van de CD-ROM.
Wanneer rekordbox is opgestart, kunt u de bedieningsaanwijzingen zien in het rekordbox [Help]-menu.
! De Online-handleiding en de online ondersteuningswebsite kunnen worden geopend als de computer verbonden is met het Internet.

Voor Mac OS X

Open de [Applicatie]-map met Finder en dubbelklik dan op [rekordbox 2.x.x.app].
! De aanduiding 2.x.x geeft de rekordbox-versie aan.

Voor Windows® 7, Windows Vista® en Windows® XP

Klik op de Windows [Starten]-menuknop en dan op [Alle programma's] > [Pioneer] > [rekordbox 2.x.x] > [rekordbox 2.x.x].
! De aanduiding 2.x.x geeft de rekordbox-versie aan.

Gebruik van de online ondersteuningssite
Voor u om informatie vraagt over de bediening van rekordbox of technische vragen stelt, moet u eerst de handleiding van rekordbox en de online-hand-
leiding aandachtig doorlezen en moet u tevens de lijst met vaakgestelde vragen (FAQ) op de rekordbox online ondersteuningssite doornemen.
 <rekordbox online ondersteuningssite>
 http://rekordbox.com/
! U moet zich eerst registreren op de rekordbox online ondersteuningssite voor u inlichtingen kunt vragen over rekordbox.
! U heeft uw licentiecode nodig bij de klantenregistratie, dus zorg ervoor dat u hem bij de hand heeft. Vergeet ook niet uw aanmeldingsnaam (uw 

e-mailadres) en het wachtwoord dat is toegekend voor uw klantenregistratie, evenals uw licentiecode.
! PIONEER CORPORATION verzamelt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

1 Om ondersteuning te bieden voor het door u gekochte product
2 Om u via e-mail op de hoogte te houden van product-informatie en evenementen
3 Voor het vergaren van feedback door middel van enquêtes voor de ontwikkeling van toekomstige producten
— Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk, volgens de privacy-voorschriften van ons bedrijf.
— U kunt het privacybeleid van Pioneer bekijken op de rekordbox online ondersteuningssite.

! Wanneer u ons om informatie verzoekt omtrent rekordbox, is het belangrijk om uw type computer door te geven en de voornaamste specificaties 
(processor, hoeveelheid geheugen, aangesloten apparatuur e.d.), evenals uw besturingssysteem en de versie daarvan, plus natuurlijk de aard van 
het probleem waar u mee kampt.
— Voor informatie over het configureren van uw computer met randapparatuur die niet van Pioneer afkomstig is en voor technische ondersteu-

ning voor dergelijke apparatuur, dient u contact op te nemen met de fabrikant of leverancier in kwestie.
! Het valt te verwachten dat er verdere updates verschijnen om de functionaliteit en de prestaties van rekordbox verder te verbeteren. 

Updateprogrammatuur zal beschikbaar worden gemaakt om te downloaden via de rekordbox online ondersteuningssite. We raden u ten sterkste 
aan deze updates uit te voeren en altijd de nieuwste versie van rekordbox te gebruiken.

Auteursrechtwaarschuwing
! Het gebruik van rekordbox is aan beperkingen gebonden voor afspelen en kopiëren van muziek met een kopieerbeveiliging.

— Het programma kan niet naar behoren werken als er kopieerbeveiligingsgegevens zijn opgenomen in de opnamemedia.
— Het afspelen, de analyse en andere bedieningsfuncties kunnen stoppen als er kopieerbeveiligingsgegevens worden waargenomen in de 

opnamemedia.
! Alle materialen die u opneemt dienen bestemd te zijn voor uw eigen luisterplezier en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder 

toestemming van de auteursrechthouder.
— Muziek die is overgenomen van CD’s en andere media kan beschermd zijn door de auteursrechtwetten van bepaalde landen, evenals door 

internationale verdragen. U bent zelf volledig aansprakelijk voor het wettig gebruik van de opnamen die u maakt.
— Bij de verwerking van muziek verkregen door downloaden van Internet is de persoon die het downloaden heeft verricht volledig verantwoordelijk 

voor het gebruik van de muziek in overeenstemming met zijn/haar contract met de website waarvan de muziek is gedownload.
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Beperkte aansprakelijkheid
Wij wijzen u erop dat Pioneer geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de legaliteit, moraliteit of betrouwbaarheid van de werking wat betreft 
het gebruik van deze software door de klant. Problemen in het gebruik van deze software kunnen ontstaan als gevolg van de gebruiksomgeving van de 
computer van de klant en deze software en als gevolg van combinaties met andere software.
Wij wijzen u erop dat Pioneer geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enig verlies van gegevens die zijn geregistreerd door de klant of 
gebruiker van deze software. Houd aparte reservekopieën aan van gegevens die u heeft geregistreerd en bewaar deze op een veilige plek.

Muziekbestanden die kunnen worden geladen en afgespeeld (bestandsformaten)
Onthoud dat met dit programma alleen de onderstaande soorten muziekbestanden kunnen worden geladen en afgespeeld.

Muziekbestanden Geschikte formaten Coderingsmethode Bitdiepte Bitsnelheid Bemonsteringsfrequentie Bestandsnaamextensie

MP3-bestanden
MPEG-1 AUDIOLAAG-3 CBR, VBR 16-bit 32 kbps tot 320 kbps 32 kHz, 44,1 kHz en 48 kHz .mp3

MPEG-2 AUDIOLAAG-3 CBR, VBR 16-bit 16 kbps tot 160 kbps 16 kHz, 22,05 kHz en 24 kHz .mp3

AAC-bestanden MPEG-4 AAC LC CBR, VBR 16-bit 8 kbps tot 320 kbps
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 
32 kHz, 44,1 kHz en 48 kHz

.m4a, .mp4

WAVE-bestanden
Niet-gecomprimeerde 
PCM

16-bit, 24-bit — 44,1 kHz, 48 kHz .wav

AIFF-bestanden
Niet-gecomprimeerde 
PCM

16-bit, 24-bit — 44,1 kHz, 48 kHz .aif, .aiff

! Het is wellicht niet mogelijk om muziekbestanden te lezen of af te spelen met zowel beelden als geluid, of muziekbestanden met auteursrechtbeveiliging.
! Zie de Handleiding voor elke aparte DJ-speler voor muziekbestanden (bestandsformaten) die in Pioneer DJ-spelers kunnen worden geladen en afgespeeld.

Voor schrijven geschikte opnamemedia (bestandssysteem)
Onthoud dat dit programma alleen kan schrijven naar SD-geheugenkaarten en USB-apparaten (flashgeheugenstick of harde schijf) zoals vermeld in de 
tabel hieronder.

Opnamemedia FAT16 FAT32 NTFS HFS HFS+

SD-geheugenkaarten 1 1 3 3 3

USB-apparaten 1 1 3 3 1

! Om te controleren of SD-geheugenkaarten en USB-apparatuur (flashgeheugenstick of harde schijf) compatibel zijn met uw Pioneer DJ-spelers, dient u de Handleiding voor 
elk van de aparte DJ-spelers te raadplegen.

! Voor de meest recente informatie over de Pioneer DJ-spelers die u kunt gebruiken met rekordbox verwijzen we u naar de rekordbox online ondersteuningssite.

Communicatie-omgeving op de computer (programma’s, besturingssystemen en 
netwerken)
Afhankelijk van de op uw computer gebruikte beveiligingssoftware en de instellingen van het besturingssysteem is het mogelijk dat de communicatie 
met DJ-apparatuur of mobiele apparatuur wordt onderbroken.
In een dergelijk geval moet u uw instellingen voor de volgende vier programma’s controleren om er zeker van te kunnen zijn dat deze niet geblokkeerd worden:
! rekordbox.exe
! PSvNFSd.exe
! PSvLinkSysMgr.exe
! edb_streamd.exe
Wanneer het delen van de internetverbinding is ingeschakeld op de computer is het het mogelijk dat er zich problemen voordoen in de communicatie 
met andere computers of DJ-apparatuur verbonden met het LAN. Schakel het delen van de internetverbinding op de computer uit voor u de computer 
verbindt met het LAN.
Het delen van de internetverbinding van de computer kan op de hieronder beschreven manier worden uitgeschakeld.
! Mac OS X: Open [Systeemvoorkeuren], ga naar [Ineternet en draadloos] en maak het [Internetdeling] vakje leeg onder [Delen].
! Windows: Open [Eigenschappen voor LAN-verbinding], ga naar [Geavanceerd] en maak het [Andere netwerkgebruikers mogen via de 

Internet-verbinding van deze computer verbinding maken] vakje leeg onder [Internet-verbinding delen].
Communicatie met DJ-apparatuur of mobiele apparatuur kan ook worden onderbroken als het netwerk (IP-adres, poortnummer enz.) wordt verhinderd 
door een router of andere communicatie-apparatuur.
Voor details betreffende de communicatie-apparatuur, beveiligingssoftware en de instellingen van het door u gebruikte besturingssysteem dient u de 
fabrikant of dealer in kwestie te raadplegen.
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! Pioneer en rekordbox zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PIONEER CORPORATION.
! Microsoft®, Windows Vista®, Windows® en Internet Explorer® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 

Verenigde Staten en/of andere landen.
! Apple, Macintosh, Mac OS, Safari en Finder zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
! De audiocompressietechnieken voor MP3 worden geboden onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson Multimedia.
 Dit product wordt geleverd onder licensie voor toepassing zonder winstbejag. Dit product draagt geen licentie voor commerciële doeleinden (met 

winstbejag), zoals voor uitzendingen (via zendstations, satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), voor streamen over Internet, Intranet 
(bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken of verspreiding van elektronische informatie (online digitale muziekverspreidingsdiensten). Voor 
dergelijke toepassingen zult u een aanvullende licensie moeten verkrijgen. Bezoek http://www.mp3licensing.com voor nadere informatie.

! Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de V.S. en/of andere landen.
! Adobe en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere 

landen.
! De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

© 2009 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
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