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1 Πριν  από τη χρήση (Σημαντικό)
1.1 Επισκόπηση του 
το rekordbox

1.2 Απαιτήσεις συστήματος

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Το το rekordbox υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
Mac λειτουργικό σύστημα X (10.8, 10.9, 10.10)
Windows7 Home Premium / Professional / Ultimate των Windows 8 / 8.1, τα Windows 8 / 8.1 
Pro
Οι τελευταίες πληροφορίες (υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, απαραίτητο λειτουργικό
περιβάλλον, κ.λπ.) είναι διαθέσιμες στο
στην σελίδα υποστήριξης του rekordbox (https://www.το rekordbox.com/en/
download/)
Διεθνής υποστήριξη γλωσσών για την εγκατάσταση

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του rekordbox υποστηρίζει πολλές γλώσσες: Αγγλικά, 
ΓΓΓαλλικά, ερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Κινεζικά (απλοποιημένα, 
παραδοσιακά), κορεατικά και ιαπωνικά. .

Το το rekordbox είναι λογισμικό οργάνωσης δισκοθήκης και performance της Pioneer DJ, επιτρέποντάς 
σας να διαχειρίζεστε μουσικά αρχεία, να προετοιμάζετε σετ και να τα εκτελείτε από την ίδια βιβλιοθήκη 
το rekordbox για όλα τα προϊόντα DJ της Pioneer χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία performance - 
Hot Cues, Sampler, Slicer, Sound Color FX, beat FX, beat Jump και Pad FX.
Δημιουργήστε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής με το rekordbox,ταξινομήστε και αναζητήστε τα 
αρχείααα μουσικής που είναι ποθηκευμένα στον υπολογιστή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Αναλύστε κομμάτια, ανιχνεύστε νότες, επεξεργαστείτε beats και tempo (BPM), και συλλέξτε σημαντικές
πληροφορίες της μουσικής σας πριν από την performance.
Ορίστε και το σημείο αποθήκευσης πληροφοριών (για cueing, looping, hot cueing, κλπ) πριν την 
performance.
Απολαύστε την ζωντανή performance χρησιμοποιώντας FX’s και samplers που περιλαμβάνονται στο
το rekordbox dj.
Το το rekordbox επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες λίστες αναπαραγωγής με 
διάφορες σημαντικές πληροφορίες για την performance σας.
Επίσης, είναι σε θέση να καταγράψει την performance σας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοσχέδιων  
cues και loops για την αναθεώρηση του ιστορικού σας.

Πριν από την εγκατάσταση το rekordbox, φροντίστε να διαβάσετε την άδεια χρήσης τελικού χρήστη 
λογισμικού



Όταν χρησιμοποιείτε άλλη γλώσσα λειτουργικού συστήματος, ακολουθήστε τις οδηγίες

που εμφανίζονται στην οθόνη και επιλέξτε την αγγλική ως γλώσσα για την εγκατάσταση.

Απαιτούμενο   σύστημα   (((ελάχιστο   απαιτούμενο   λειτουργικό   περιβάλλον)))

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι αν ο υπολογιστής σας πληρεί το ακόλουθο

λειτουργικό περιβάλλον.

   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
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Intel Dual Core CPU  

Μνήμη 4 GB ή περισσότερη RAM

Σκληρός δίσκος 250 MB ελεύθερος χώρος στο HD (με εξαίρεση τον χώρο που είναι

απαραίτητος για την αποθήκευση της μουσικής)

ανάλυση

οθόνης

 

ανάλυση οθόνης
 ≥ 1280×768 

Ήχος Έξοδο ήχου με ηχεία, ακουστικά, κλπ (ενσωματωμένη ή

εξωτερική συσκευή ήχου)

Σύνδεση στο

Internet

Για την εγγραφή του χρήστη ή τυχόν απορίες, χρησιμοποιήστε ένα

πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει 128-bit SSL 

θύρα USB Μια θύρα USB για τη σύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB για να

μεταφέρετε αρχεία μουσικής σε μια συσκευή USB

θύρα LAN Ένας προσαρμογέας Ethernet LAN (θύρα RJ45) για την επικοινωνία με

τον εξοπλισμό για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής σε ένα συμβατό με

PRO DJ LINK, CDJ / XDJ. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε τις οδηγίες

λειτουργίας του προϊόντος Pioneer DJ.

Η πλήρης λειτουργία δεν είναι εγγυημένη με όλους τους υπολογιστές, ακόμη και όταν

πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες λειτουργίας περιβάλλον.

Ακόμη και με την απαιτούμενη χωρητικότητα μνήμης που ενδείκνυται για το λειτουρ-

γικό περιβάλλον, στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω,το λογισμικό δεν

μπορεί να παρέχει πλήρη λειτουργικότητα για την performance, λόγω της έλλειψης

μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν

επαρκή ελεύθερη μνήμη. Σας συνιστούμε να προσθέσετε επιπλέον μνήμη, προκει-

μένου να επιτευχθεί σταθερή performance.

- Όταν υπάρχουν πολλά κομμάτια που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη του

rekordbox.- Όταν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που τρέχουν

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή σας και άλλους

παράγοντες, μπορεί να μην είναι δυνατή για τον υπολογιστή σας να επιτευχθεί η

βέλτιστη CPU ή / και η ικανότητα επεξεργασίας του σκληρού δίσκου. Ειδικά όταν

χρησιμοποιείτε ένα φορητό υπολογιστή, φροντίστε να χρησιμοποιούνται εξωτερικές

πηγές εναλλασσόμενου ρεύματος για να εξασφαλίσετε τις ρυθμίσεις υψηλής

απόδοσης του υπολογιστή ενώ χρησιμοποιείτε το το rekordbox.
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Το το rekordbox μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, όταν συνδυάζεται με άλλα

προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

1.3 Περιβάλλον επικοινωνίας του υπολογιστή (προγράμματα, λειτουργικά 

συστήματα και δίκτυα)

Ανάλογα με το λογισμικό ασφαλείας που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή σας και τις

ρυθμίσεις λειτουργίας του συστήματος, η επικοινωνία με τις μονάδες DJ ή τις κινητές

συσκευές μπορεί να διακοπεί.

Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας για τα ακόλουθα τέσσερα

προγράμματα για να εξασφαλισετε ότι δεν έχουν αποκλειστεί. Το extension του

προγράμματος εξαρτάται από το OS του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. π.χ. η

επέκταση “.app” είναι για Mac και “.exe” για τα Windows:

 

το rekordbox.exe 

PSvNFSd.exe 

PSvLinkSysMgr.exe 

edb_streamd.exe 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Sharing της σύνδεσης Internet του υπολογιστή,

ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στην επικοινωνία με άλλους υπολογιστές ή

μονάδες DJ συνδεδεμένες μέσω LAN. Απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση της

σύνδεσης Internet του υπολογιστή πριν συνδέσετε τον υπολογιστή στο LAN.

Η Sharing σύνδεσης Internet του υπολογιστή απενεργοποιείται, όπως

περιγράφεται παρακάτω.

Mac OS X: Ανοίξτε [System Preferences], στη συνέχεια στο [Internet &

Network], καταργήστε την επιλογή [Internet Sharing] στο [Sharing].

Windows: Ανοίξτε [Local Area Connection Properties], στη συνέχεια στο

[Sharing], καταργήστε την επιλογή [Allow other network users to connect

through this computer’s Internet connection] στο [Sharing Internet Connection].

Η επικοινωνία με τις μονάδες DJ ή κινητές συσκευές μπορεί επίσης να διακοπεί αν το

δίκτυο (διεύθυνση IP, αριθμός θύρας, κλπ) περιορίζεται από ένα router ή

άλλες επικοινωνίες της συσκευής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές επικοινωνίας, το λογισμικό ασφαλείας και

τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με τον

αντίστοιχο κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.



Μουσικά   αρχεία   που   μπορούν   να   φορτωθούν   για   να   παίξουν   (((μορφές   αρχείων)))

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γράψει σε SD κάρτες μνήμης και USB
σκληρούς δίσκους ή flash disks,μόνο τους παρακάτω τύπους αρχείων

Τύποι αρχείων

Μπορεί να μην είναι δυνατό να διαβαστούν ή αναπαραχθούν μουσικά αρχεία με κλειδώματα
πνευματικών δικαιωμάτων

Για μουσικά αρχεία που μπορούν να φορτωθούν και αναπαραχθούν σε εξοπλισμό της Pioneer
DJ,δείτε τις συμβουλές λειτουργίας για τον εκάστοτε εξοπλισμό



Υποστηριζόμενα αρχεία ( σύστημα αρχείων)

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γράψει σε SD κάρτες μνήμης και
USB σκληρούς δίσκους ή flash disks,μόνο τους παρακάτω τύπους αρχείων

Σύστημα αρχείων

Για να ελεγξετε την συμβατότητα των SD και USB αποθηκευτικών μέσων με τον εξοπλισμό της
Pioneer,δείτε τις οδηγίες λειτουργίας για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό

Για τις τελευταίες πληροφορίες στον εξοπλισμό της Pioneer DJ που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με το το rekordbox,δείτε της ιστοσελίδα υποστήριξης του rekordbox
(https://
www.το rekordbox.com/)
Το HFS+ είναι διαθέσιμο μόνο για Mac OS X

Διαδικασία εγκατάστασης

Είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή του υπολογιστή για την εγκατάσταση και
απεγκατάσταση του rekordbox.Μπείτε ως ο χρήστης που έχει ορισθεί ως διαχειριστής,πριν 
την εγκατάσταση

Ανοίξτε τον web browser του υπολογιστή για να κατεβάσετε το rekordbox από εδώ
https:// www.το rekordbox.com/

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε για να γίνει unzip.Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να
ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Προχωρήστε στην εγκατάσταση του rekordbox σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη

Εκκίνηση του rekordbox / Πρόσβαση στις οδηγίες λειτουργίας

Μπείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής για να χρησιμοποιήσετε το rekordbox.Για να χρησιμο-
ποιήσετε το rekordbox για πρώτη φορά,οι ρυθμίσεις εγγραφής και ο λογαριασμός χρήστη 
μπορεί 
νααα εμφανίστουν στην οθόνη.Σε αυτή την περίπτωση,εκκινήστε το rekordbox με τον υπολογιστή σ ς συνδεδεμένο στο ιντερνετ,για να προχωρήσετε με την εγγραφή χρήστη και την ρύθμιση του
λογαριασμου.

Με τον υπολογιστή συνδεδεμένο στο ιντερνετ,έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό εγχειρίδιο χρήσης
και στην σελίδα υποστήριξης του rekordbox



Για Mac OS X

Κάντε κλικ στο [Applications]> [το rekordbox 4] Φάκελος με Finder, κάντε διπλό κλικ 
στο [rekordbox].

για Windows

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [rekordbox] (συντόμευση) στην επιφάνεια εργασίας.
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1.8 Η εγγραφή λογαριασμού
 
Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό το rekordbox (λογαριασμός KUVO) πριν από τη 
χρήση του rekordbox. Εάν έχετε ένα λογαριασμό το rekordbox 3, μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άδεια το rekordbox 2 ή λογαριασμός που χρησιμοποιήσατε 
όταν θέσατε απορία. 
 Έναρξη το rekordbox και εμφάνιση οθόνης εγγραφής λογαριασμού.
Όταν έχετε ήδη εγγραφεί  στο rekordbox 3, η διαδικασία αυτή παραλείπεται. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το rekordbox άμεσα.



Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet

Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα 

KUVO (http://kuvo.com/), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού του rekordbox. 

Κάντε κλικ στο [EDIT PROFILE] για να κατεβάσετε ένα κλειδί λογαριασμού (djprofile.nxs) από 

[EDIT PROFILE].

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο κλειδί λογαριασμού στον υπολογιστή με το rekordbox .

Εκκίνηση του rekordbox και στο βασικό παράθυρο ενεργοποίησης λογαριασμoύ, κάντε κλικ 
στην επιλογή [You are not connected to the Internet?] και επιλέξτε το αποθηκευμένο αρχείο 
κλειδιού του λογαριασμού στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, η ενεργοποίηση του λογαριασμού 
έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το rekordbox.
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2 Κάντε κλικ στο rekordbox [Εγγραφείτε για ένα λογαριασμό το rekordbox] για να 

μετακινηθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφή λογαριασμού.https://kuvo.com/το rekordbox/

signup/ 3 Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον 
κωδικό πρόσβασης.
Διαβάστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου και επιλέξτε το
πλαίσιο ελέγχου ότι συμφωνείται.
 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, εάν δεν συναινέσετε. 

4 Κάντε κλικ στο [Create my account]. Το rekordbox θα στείλει τις απαραίτητες πληροφορίες 

στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο λογαριασμός σας δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί.

5 Ο λογαριασμός σας θα δημιουργηθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία

σύμφωνα με τις οδηγίες στο email που θα λάβετε.

6 Εκκινείστε το rekordbox και πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού και 

τον κωδικό πρόσβασης, για να χρησιμοποιήσετε το rekordbox. 

7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη KUVO, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες σας, 

είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

Όταν αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση αργότερα, ανοιξτε το [KUVO] από το μενού → επιλέξτε [Ρυθμίσεις
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ] για να τις αλλάξετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το KUVO, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων.

URL: http://kuvo.com/kuvoweb/docs/configulation guide/ConfigurationGuide.pdf 
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1.9 Επιλογή της βιβλιοθήκης εξαγωγής και ρύθμιση διάταξης

Μετά την εγγραφή του χρήστη, “Εξαγωγή Βιβλιοθήκη και Διάταξη ρύθμιση” εμφανίζεται

στην οθόνη. Επιλέξτε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε από το αναπτυσσόμενο μενού. Αν 

το όνομα της συσκευής που θέλετε να επιλέξετε δεν εμφανίζεται, επιλέξτε CDJ / XDJ-

AERO / XDJ-1000. Για εκείνους που χρησιμοποιούν controllers της Pioneer,  

επιλέξτε “CDJ / XDJ-AERO / XDJ-1000”.

1.10 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ήχου

Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης ήχου για έξοδο ήχου από το rekordbox

ανάλογα με τον υπολογιστή σας και τον εξοπλισμό σας. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε για

να εγκαταστήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ήχου. 

1.11 Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή (Mac) /Έλεγχος λογαριασμού 

χρήστη (Windows)

Αν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή Mac, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή του Mac σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν
υπολογιστή με Windows, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στο “rbinit.exe” να κάνει αλλαγές στον
υπολογιστή σας. Επιβεβαιώστε τον εκδότη και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [Yes].

Αν δεν κάνετε αυτές τις διαδικασίες, πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως «DJ το rekordbox” δεν θα 

ενεργοποιηθούν.

1.12 Χρησιμοποιώντας την online τοποθεσία υποστήριξης

Πριν από τη διεξαγωγή αποριών σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του rekordbox ή για
τεχνικά θέματα, διαβάστε το εγχειρίδιο του rekordbox και ελέγξτε το FAQ που παρέχεται
στην ιστοσελίδα online υποστήριξης του rekordbox.
<Ιστοσελίδα online υποστήριξης> http://το rekordbox.com/
Η εγγραφή χρήστη στην ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης του rekordbox απαιτείται πριν 
από τη διεξαγωγή απορίας σχετττικά με το rekordbox.
Προσέξτε να μην ξεχνάτε το όνομα χρήστη (διεύθυνση e-mail) και τον κωδικό πρόσβασης
που καθορίζετε κατά την εγγραφή σας.
Η Pioneer DJ Corporation συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής λόγους:

1. Για την παροχή υποστήριξης πελατών για το προϊόν που αγοράσατε
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2. Για να σας ενημερώσει για πληροφορίες για το προϊόν ή μία εκδήλωση με e-mail

3. Για τη λήψη feedback που συλλέγεται από την έρευνα για τους σκοπούς του

σχεδιασμού του προϊόντος

- Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά βασιζόμενα στην πολιτική 

απορρήτου που ορίζεται από την εταιρεία μας.

- Η πολιτική απορρήτης Pioneer DJ μπορεί να προβληθεί στην ιστοσελίδα online

υποστήριξης το rekordbox.

Όταν κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το rekordbox,  να μας ενημερώσετε για τον 

τύπο του υπολογιστή σας και τις προδιαγραφές (CPU, εγκατεστημένη μνήμη και άλλα 

συνδεδεμένα περιφερειακά, κλπ), το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση που 

χρησιμοποιείται, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.

- Για να ρωτήσετε σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας με μη Pioneer DJ

περιφερειακές συσκευές και να λάβετε την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με 

τον κατασκευαστή ή τον πωλητή.
Περαιτέρω ενημερώσεις έκδοσης αναμένονται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του
rekordbox.Τα προγράμματα ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από την 
ιστοσελίδα online υποστήριξης του rekordbox. Σας συνιστούμε να ελέγχετε για
ενημερώσεις και να χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του rekordbox.



Λίστα αναπαραγωγής 

Δημιουργήστε λίστα αναπαραγωγής πριν από την performance χρησιμοποιώντας 

το rekordbox με τα αγαπημένα σας αρχεία μουσικής. Μπορείτε να επιλέξετε τη 

σωστή μελωδία γρηγορότερα στην ζωντανή performance, εισάγωντας έτοιμες λίστες 

αναπαραγωγής συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δημιουργήθηκαν στο iTunes.

Ευφυής λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια λίστα με αρχεία μουσικής φιλτράροντας την 
αναζήτηση.
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2 Εισαγωγή 

2.1 Χαρακτηριστικά το rekordbox

2.1.1 Η ανάλυση της μουσικής θα σας μεταφέρει στους νέους 
ορίζοντες της performance 

Ανάλυση της μουσικής 

Φορτώστε κομμάτια από τον υπολογιστή σας στο rekordbox για ανάλυση και δημιουργία 

συλλογής. Η κυματομορφή, το beat και το tempo (BPM) και άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι 

στο χέρι σας για υψηλότερα επίπεδα performance. Αυτό θα βελτιώσει την performance σας

όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις εφαρμογές DJ της Pioneer.

Quantize 

Όταν η λειτουργία quantize είναι ενεργοποιημένη, τα σημεία ορίζονται αυτόματα στην

πλησιέστερη θέση beat κατά τον καθορισμό cues και loops. 

Beat Sync 

Οι θέσεις των beat και των BPM των κομματιών που παίζονται σε πολλαπλό εξοπλισμό μπο-

ρούν να συγχρονιστούν αυτόματα με την ανάλυση της μουσικής από το rekordbox. Αυτό θα 

σας δώσει τη δυνατότητα να εκτελέσετε μια ευρεία ποικιλία εφέ και τεχνικές mixing.

2.1.2 Το ενισχυμένο πρόγραμμα περιήγησης διευκολύνει την ταχύτερη και ευκολότερη
επιλογή της μουσικής



Sync Manager 

Μπορείτε να εξάγετε τα αρχεία μουσικής σε συσκευές έχοντας πάντα μια ενημερωμένη κατά-
σταση με το συγχρονισμό του rekordbox με το iTunes και τη συσκευή USB. 
 
Performance με μέσα αποθήκευσης (SD & Export USB)

Κάντε εξαγωγή τα προετοιμασμένα κομμάτια και τις λίστες αναπαραγωγής σε συσκευές USB 
(μνήμη flash ή σκληρό δίσκο) και SD κάρτα μνήμης. Μπορείτε να εξάγετε / εισαγετε μουσικά
αρχεία  και τα δεδομένα προς / από τον εξοπλισμό.

Performance με πολλαπλές τον εξοπλισμό που συνδέεται μέσω LAN (PRO DJ LINK)

Τα αρχεία μουσικής και τα δεδομένα στο USB θα αποσταλούν μέσω καλωδίου LAN και θα 
παιχτούν / μοιραστούν σε έως τέσσερα προϊόντα DJ της Pioneer, όπως οι DJ players και 
μίκτες που υποστηρίζουν τη λειτουργία PRO DJ LINK.
Εάν συνδέσετε έναν υπολογιστή με τον εξοπλισμό και με ένα καλώδιο LAN, τα αρχεία
μουσικής του rekordbox και τα δεδομένα, μπορούν να φορτωθούν σε έως και τέσσερις 
συσκευές σε πραγματικό χρόνο.

MY TAG 

Βάλτε εξατομικευμένες ετικέτες για κάθε αρχείο μουσικής στην βιβλιοθήκη σας , συμπεριλαμ-
βανομένων λεπτομεριών όπως είδος και χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο My Tag
για να βελτιώσετε τις αναζητήσεις με συνθήκες ετικετών.

Σχετικά κομμάτια 

Αυτόματα προτείνει μια λίστα των κομματιών που έχουν παρόμοια BPM, βασικά, το χρώμα, τα 
σχόλια και τις πληροφορίες My Tag.

Χωρισμένη οθόνη 

Ανοίγει την οθόνη του προγράμματος περιήγησης ως ανεξάρτητο παράθυρο. Επιτρέπει την 
πιο άνετη performance με μεγιστοποίηση του αριθμού των κομματιών που εμφανίζονται στην 
οθόνη.

17 

2.1.3 Εδραιώση της διαχείρισης της μουσικής και των δεδομένων με τη 
διασύνδεση προϊόντων της Pioneer 



Effect  

Διάφορα εφέ των BEAT FX, SOUND COLOR FX και RELEASE FX, που είναι αρκετά δημοφιλή
στην DJM σειρά και την σειρά RMX, υπάρχουν και στο rekordbox, δίνοντας την δυνατότητα 
για μια ευρεία ποικιλία perfomances.Υπάρχει το PAD FX για τη λειτουργία αυτών των εφέ με τη 
χρήση των pads.  

Sampler  

Το sampler deck του rekordbox  έχει 16 sampler slots (20 συμπεριλαμβανομένων OSC 
samplers) που μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή One-Shot ήχου στον sampler και αναπαραγωγή loop σε 
συγχρονισμό με ένα κομμάτι στο deck.

Sequencer  

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή, αναπαραγωγή και αποθήκευση των sequences που παίζονται 
στο sampler deck. 

Απολαύστε performances χρησιμοποιώντας την εφαρμογή

Συνδέστε τον εξοπλισμό και έναν υπολογιστή με το rekordbox μέσω του καλωδίου USB. 
Μπορείς να απολαύσεις το djing χρησιμοποιώντας το rekordbox μέσω του εξοπλισμού.  

Αποκτήστε ιστορικό της performance

Πάρτε το ιστορικό της performance σας κάθε φορά, ακόμα και από διαφορετικό εξοπλισμό,
για να μπορείτε να αναπτύξετε περαιτέρω το στυλ σας.

Προετοιμασία DJ set με χρήση της κινητής συσκευής

Τα αρχεία μουσικής που έχουν αναλυθεί με το rekordbox, λίστες αναπαραγωγής και
πληροφορίες, όπως το περιεχόμενο του “My Settings” που δημιουργήθηκε με το rekordbox, 
κλπ, μπορούν να μεταφερθούν στο rekordbox (iOS / Android).
Επππίσης, τα δεδομένα μουσικής που έχει υποστεί επεξεργασία για το rekordbox (iOS / 
Android) μπορούν να φαίνονται και στο rekordbox.
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2.1.4 Performance χρησιμοποιώντας την εφαρμογή DJ



Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο με ευελιξία, ανάλογα με τις
ανάγκες σας.

Χρησιμοποιήστε το rekordbox για μία performance με τον controller, CDJ / 
XDJ

Διαβάστε το κεφάλαιο 3. (Κοινά χαρακτηριστικά των λειτουργιών EXPORT / 

PERFORMANCE) και 5. (λειτουργία PERFORMANCE)
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Slicer  

Η λειτουργία slicer του rekordbox χωρίζει ένα καθορισμένο εύρος σε οκτώ ίσα τμήματα, και τα 

αντιστοιχεί σε performance pads. Όταν κρατάμε πατημένο ένα από τα performance pads , ο 

ήχος διαιρείται και το αντίστοιχο μέρος σε αυτό το pad παίζεται σε ένα loop. 

2.2 Περιεχόμενα 

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου είναι οι εξής:

1.Πρίν την χρήση

2.Εισαγωγή

3. Κοινή χαρακτηριστικά της λειτουργίας EXPORT / PERFORMANCE

4. Λειτουργία EXPORT

5. Η λειτουργία PERFORMANCE

6. Νομικές πληροφορίες

Το κεφάλαιο 1 παρέχει προτάσεις λειτουργίας και προφυλάξεις πριν από τη χρήση. 

Επισκόπηση αυτής της εφαρμογής περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. Το κεφάλαιο 3 παρέχει 

κοινά χαρακτηριστικά των λειτουργιών EXPORT / PERFORMANCE. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας EXPORT και της λειτουργίας PERFORMANCE που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 και 5, αντίστοιχα, που ακολουθείται από το Κεφάλαιο 6 που

παρέχει νομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνία άδειας χρήσης τελικού 

χρήστη λογισμικού και της αποποίησης ευθυνών. 

2.3 Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο



Το rekordbox παρέχει δύο τρόπους λειτουργίας για την προετοιμασία και την 

performance σας.

Λειτουργία EXPORT

Μπορείτε να εξάγετε τα κομμάτια και τις λίστες αναπαραγωγής στην κάρτα USB συσκευή / SD, 
καααι να απολαύσετε την performance μέσω PRO DJ LINK (CDJ / συσκευές XDJ συνδέονται
μέσω LAN)
Η λειτουργία PERFORMANCE

Χρησιμοποιώντας controllers και CDJ / XDJ που υποστηρίζουν rekordbox, μπορείτε να 
απολαύσετε τις performance με το rekordbox.

2.4.2 λειτουργία EXPORT

Τί κάνουμε όταν θέλουμε να προετοιμάσουμε αρχεία μουσικής για  
performance με CDJ / XDJ, ή performance χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
PRO DJ LINK με συσκευές που συνδέονται μέσω LAN. 

Διαβάστε το κεφάλαιο 3. (Κοινά χαρακτηριστικά των λειτουργιών  EXPORT / 
PERFORMANCE) και 4. (λειτουργία Export). 

Πως θα μάθουμε για συγκεκριμένα θέματα στο rekordbox
Δείτε τα περιεχόμενα και μεταβείτε στη σελίδα του θέματος.

2.4 Λειτουργία EXPORT και PERFORMANCE
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Η λειτουργία EXPORT είναι η λειτουργία που προσφέρει συμβατότητα με τις προηγού-
μενες εκδόσεις rekordbox.
Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής, να αναλύσετε τα αρχεία μουσικής
και να αποθηκεύσετε τα MEMORY / HOT cues, κ.λπ.
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Η βιβλιοθήκη αρχείων μουσικής και οι λίστες αναπαραγωγής που διαχειρίζεται το rekordbox
μπορούν να εξαχθούν σε USB / κάρτα SD. Βάζοντας το USB / κάρτα SD στους players που 
υποστηρίζουν rekordbox, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξάγόμενα κομμάτια / λίστες 
αναπαραγωγής στο.
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία μουσικής απευθείας από τον υπολογιστή, στο CDJ 
/ XDJ μέσω PRO DJ LINK. Για λεπτομέρειες σχετικά με το PRO DJ LINK, δείτε 4.12
(performance με τον εξοπλισμό που συνδέεται με LAN). Σημείωση: Η εξαγωγή στο USB / 
κάρτα SD και η μεταφορά μουσικής μέσω PRO DJ LINK μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο 
στη λειτουργία EXPORT.
Στη λειτουργία EXPORT, μπορείτε να απολαύσετε απλά DJ mixes με τη λειτουργία 2
players.
Για επαγγελματική performance συμπεριλαμβανομένης της προακουστικής μέσω ακου-
στικών, CUE, EQ’σ, FX’s, κ.λπ.,  χρησιμοποιείστε την λειτουργία PERFORMANCE.

2.4.3 Η λειτουργία PERFORMANCE 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία performance για την performance σας.
Μπορείτε να απολαύσετε επαγγελματική performance με μέγιστο 4 decks, 16
samplers και διάφορα χαρακτηριστικά, όπως FX’s. 



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PERFORMANCE του rekordbox,απαιτείται η

ενεργοποίηση (έλεγχος άδειας) του rekordbox dj Plus Pack . Εδώ είναι οι οδηγίες για τις 

διαδικασίες ενεργοποίησης. 

Κλειδί άδειας χρήσης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PERFORMANCE rekordbox,είναι απαραίτητο ένα κλειδί 

άδειας χρήσης για rekordbox dj Plus Pack. Μπορείτε να πάρετε ένα κλειδί άδειας ως εξής:

Αγοράζετε controller της Pioneer DJ με ενεργοποιημένο το rekordbox Plus Pack. Αγοράζετε 

κλειδί άδειας rekordbox dj Plus Pack στο δικτυακό τόπο της Pioneer DJ:

(Http://www.pioneerdj.com/).

Όταν έχετε αγοράσει controller της Pioneer DJ με το κλειδί της άδειας, αυτό βρίσκεται στο 

πίσω μέρος της μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του 

controller.
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Η λειτουργία PERFORMANCE είναι διαθέσιμη με την ενεργοποίηση του rekordbox dj 
Plus Pack με ένα κλειδί άδειας χρήσης.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία PERFORMANCE για 30 ημέρες δωρεάν χωρίς 

κλειδί άδειας χρήσης.

2.5 Χρήση της λειτουργίας PERFORMANCE
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Όταν έχετε αγοράσει ένα κλειδί άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα της Pioneer DJ, το κλειδί της 
άδειας θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
το rekordbox DJ Plus Pack σε έως και δύο υπολογιστές με μία άδεια.

2.5.2 Ενεργοποίηση 

Πριν να ενεργοποιήσετε το rekordbox dj, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σωστά

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μετά την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής, το παράθυρο 

ενεργοποίησης εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει το rekordbox. Σε 

αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να παραλείψετε τη διαδικασία 1 και να ξεκινήσετε από τη 

διαδικασία 2. Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης την πρώτη φορά, παρακαλούμε να 

ξεκινήσει από τη διαδικασία 1.  

1. Επιλέξτε [Activate] <[Help] από το μενού της εφαρμογής.

Η οθόνη [Activate] ανοίγει όπως παρακάτω.

 Όταν ξεκινήσει η εφαρμογή, για πρώτη φορά, αυτό το παράθυρο θα εμφανιστεί

αυτόματα.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Activate]. 
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Η οθόνη για να εισάγετε την e-mail και τον κωδικό πρόσβασης εμφανίζεται.

3. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποι-
ήσατε κατά την εγγραφή λογαριασμού rekordbox, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
[OK].

Εμφανίζεται μια οθόνη για να εισάγετε ένα κλειδί άδειας χρήσης.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στο “ Forgot your password?” 
Η ιστοσελίδα για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής εμφανίζεται. Εισάγετε τη 
διεύθυνση e-mail σας σε αυτή τη σελίδα για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής 
σας.

4. Εισάγετε το κλειδί άδειας εισόδου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK]. 
)ο κλειδί άδειας περιέχει 29 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων, αριθμών και
παύλες. Εισάγετε όλο το αλφάβητο με κεφαλαία γράμματα, συμπεριλαμβανομένων παύλες.
Αν σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης. Εάν σας ζητηθεί να εκτελέσετε το “rbinit.exe”, κάντε κλικ στο κουμπί [Yes].
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Όταν το κείμενο « The license has been activated successfully” εμφανίζεται, η 
ενεργοποίηση έχει ολοκληρωθεί.
Αν το κείμενο “ License key is wrong” εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ξανά το σωστό
κλειδί άδειας χρήσης.

Αν το κείμενο “Not connected to the internet” εμφανίζεται, ελέγξτε τη σύνδεση στο internet.

 

2.5.3 Λήψη και εγκατάσταση Sampler Plus Pack

Μόλις ενεργοποιήσετε το rekordbox, μπορείτε να κατεβάσετε τα μουσικά αρχεία “Sampler Plus 

Pack”, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο sampler του rekordbox δωρεάν. Επιλέξτε 

[Download Sampler Plus Pack] από το μενού [File]. Μετά τη λήψη, επιλέξτε [Import Sampler 

Plus Pack] από το μενού [File], και στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο λήψης. Τα αρχεία που 

εισάγονται μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο sampler.

2.5.4 Προφυλάξεις για την ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση συνδέεται με το σύστημα του υπολογιστή σας. Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του

συστήματος σας, όπως η δημιουργία partition στον δίσκο σας, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει 

άκυρη. Απενεργοποιείστε την άδεια πριν κάνετε αλλαγές στο σύστημά σας.

2.5.5 Χρησιμοποιώντας το κλειδί άδειας χρήσης για άλλους υπολογιστές

Ένα κλειδί άδειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέγιστη ενεργοποίηση σε έως και δύο υπο-
λογιστές. Όταν αντικαταστήσετε τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα, θα πρέπει να απενερ-
γοποιήσετε την άδεια που έχει ήδη εγκατασταθεί για να μεταφέρει ξανά το κλειδί άδειας χρή-
σης.
Πριν να απενεργοποιήσετε μια άδεια, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σωστά συνδε-
δεμένος στο Internet και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να απενερ-
γοποιήσετε την άδεια. 

Απενεργοποίηση 

1 Εκκίνηση rekordbox στον υπολογιστή σας .
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2 Κάντε κλικ στο [Preferences] για να
ανοίξει το [Preferences].
3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [License].

4 Σημειώστε το κλειδί άδειας χρήσης που εμφανίζεται στην Κύρια ενότητα License. 

    Αυτό είναι το ίδιο κλειδί άδειας χρήσης που έχετε εισάγει για να ενεργοποιήσετε την
εφαρμογή. 

5 Κάντε κλικ στο [Deactivate].

         Θα σας ζητηθεί να εισάγετε την e-mail και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού
rekordbox.

6 Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο [OK].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει “ Deactivation has been successfully completed”, όταν

ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία. Αν όχι, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι

σωστά συνδεδεμένος στο Internet.
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7 Εκκινήστε το rekordbox στον νέο υπολογιστή.  

8 Ενεργοποιήστε το rekordbox με το κλειδί που γράψατε πιο πάνω και με την 

διαδικασία που περιγράφηκε.
Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα 2.5.2 Activation,

του παρόντος εγχειριδίου.  

2.6 Δοκιμαστική χρήση της λειτουργίας performance (λειτουργία Trial)
 

Αν και η λειτουργία PERFORMANCE του rekordbox γίνεται διαθέσιμη με την ενεργοποίηση του 

“rekordbox DJ Plus Pack” με ένα κλειδί άδειας, μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία 

PERFORMANCE για 30 ημέρες, ακόμη και αν δεν έχετε ένα κλειδί άδειας χρήσης.

2.6.1 Ξεκινώντας τη δοκιμαστική χρήση
 

Επιλέξτε [Help]> [Activate] από το μενού της εφαρμογής.
Κάντε κλικ στο κουμπί “ Try rekordbox dj for 30 days” στην οθόνη. Θα σας ζητηθεί εάν 
θέλετε να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Κάντε κλικ στο κουμπί “Ναι”.
Αν σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης.
Εάν σας ζητηθεί να εκτελέσετε το “rbinit.exe”, κάντε κλικ στο κουμπί [Yes].

Η δοκιμαστική λειτουργία είναι διαθέσιμη για 30 ημέρες.
Η λειτουργία PERFORMANCE δεν θα είναι διαθέσιμη μετά από 30 ημέρες.
Μόλις λήξει η περίοδος δοκιμής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
PERFORMANCE, ακόμη και αν κάνετε επανεγκατάσταση rekordbox.
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3 Κοινά χαρακτηριστικά των λειτουργίών EXPORT  / PERFORMANCE

  
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα κοινά χαρακτηριστικά των λειτουργιών  EXPORT / 

PERFORMANCE. Για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε λειτουργίας, δείτε το 

κεφάλαιο 4 Λειτουργία EXPORT ή το κεφάλαιο 5 Λειτουργία PERFORMANCE.

  3.1 Προσθήκη της μουσικής στο Collection

 

Το [Collection] είναι μια λίστα με όλα τα κομμάτια που οργανώθηκαν από το rekordbox. 

Τα μουσικά αρχεία στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αναλυθούν και να αποθηκεύθουν
για τη δημιουργία Collection στο rekordbox.   

3.1.1 Προσθήκη της μουσικής στο Collection
 

1 Κάντε κλικ στο [Collection] στην δενδροειδή προβολή.
Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών.
2 Ανοίξτε το Finder ή την Εξερεύνηση των Windows και σύρετε τα αρχεία 
μουσικής ή / και φακέλους, στη λίστα κομματιών.
Το αρχείο μουσικής προστίθεται στο Collection και οι πληροφορίες ετικέταςς 
του φορτώνονται και εμφανίζονται. Η ανάλυση θα ξεκινήσει αν η αυτόματη
ανάλυση είναι ενεργοποιημένη. Όταν η ανάλυση των πληροφοριών κυματο-
μορφής της μουσικής αρχίζει, η κατάσταση προόδου εμφανίζεται στα αριστερά 
της μουσικής που αναλύονται στη συνέχεια σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η ανά-
λυση.
Υπάρχουν 2 λειτουργίες ανάλυσης της κυματομορφής της μουσικής:
[Normal] και [Dynamic].

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα αρχεία και τους φακέλους μουσικής, επιλέ-
γοντας το μενού [File]> [Import].
Όταν ένα αρχείο WAV προστίθεται στην συλλογή, ενδέχεται να μην εμφανίζονται 
πληροφορίες της ετικέτας του. Οι πληροφορίες της ετικέτας της μουσικής που 
μπορεί να διαβάσει είναι ID 3 tag (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, και v2.4.0) των MP3 
και AIFF αρχείvn, τα μετά-tags αρχείων M4A, και πληροφορίες RIFF των
αρχείων WAVE και τα σχόλια Vorbis των αρχείων FLAC.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή [On] ή [Off] της αυτόματης ανάλυσης στο
[Auto Analysis] στο μενού [Track].
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Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των πληροφοριών κυματομορφής της μουσικής, οι 

θέσεις beat και τέμπο (BPM) μπορούν να ελεγχθούν στον πίνακα player. Επίσης, η 

κυματομορφή εμφανίζεται στη στήλη [Preview] του πίνακα περιήγησης.

Για την ανιχνεύστε τις νότες της μουσικής, επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής και 

επιλέξτε [Analyse Key] στο μενού του δεξιού κλικ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα Memory Cues στο πρώτο beat των κομματιών και 

να τα αποθηκεύσετε. Επιλέξτε το [Set Memory Cue at the first beat of track when 

analyzing] στην καρτέλα [Preferences] του παράθυρου [Analyse]. Τα cues θα 

ρυθμιστούν αυτόματα κατά την εισαγωγή και την εκ νέου ανάλυση.

Για να αφαιρέσετε αρχεία μουσικής από τη Συλλογή, επιλέξτε το αρχείο μουσικής 

στο [Collection] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Delete] στο πληκτρολόγιο 

του υπολογιστή. Το αρχείο μουσικής έχει αφαιρεθεί από τη συλλογή, αλλά το ίδιο

το αρχείο μουσικής δεν διαγράφεται από τον υπολογιστή.

 

3.1.2 Επεξεργασία πληροφοριών σε ένα αρχείο μουσικής

 
1 Κάντε κλικ στο [Collection] στην δενδροειδή προβολή.
Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών.
 

Κάντε κλικ . 

Το παράθυρο [Information] εμφανίζεται στα δεξιά της λίστας
κομματιών.

3 Κάντε κλικ στο αρχείο μουσικής στο [Collection], που θέλετε να 
επεξεργαστείτε..
Το [Summary] εμφανίζεται στο παράθυρο [Information].

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Information] στο παράθυρο [Information].
Το [Info] εμφανίζεται στο παράθυρο [Information].

5 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
Οι πληροφορίες της μουσικής έχουν αλλάξει.
 

 

3.1.3 Προσθέτοντας ένα artwork σε ένα αρχείο μουσικής
  

Οι μορφές artwork που μπορούν να προστεθούν σε ένα αρχείο μουσικής είναι JPEG

και PNG (επεκτάσεις: “jpg”, “JPEG”, “png”).

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Artwork] στο παράθυρο [Information].

2 Ανοίξτε το Finder / Εξερεύνηση των Windows.

3 Σύρετε ένα αρχείο εικόνας από το Finder / Εξερεύνηση των Windows στο 

[Artwork].
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Το artwork προστίθεται στο αρχείο μουσικής.

 3.1.4 Επαναφόρτωση πληροφοριών tag ενός αρχείου μουσικής 

Όταν χρησιμοποιείται λογισμικό για να ενημερώσετε τις πληροφορίες της ετικέτας της 

μουσικής, θα πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες της ετικέτας επαναφορτώνοντας

τες στο rekordbox.

 

Κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου [Information].
 

Οι πληροφορίες ετικέτας ενός αρχείου μουσικής επαναφορτώνονται.

Μπορείτε να φορτώσετε εκ νέου τις ετικέτες, επιλέγοντας το κομμάτι που θέλετε να 

φορτώσετε εκ νέου τις ετικέτες και κάνοντας κλικ στο [Reload Tag] στο μενού (μενού 

στο δεξί κλικ).

 Όταν επαναφορτώνονται οι ετικέτες της μουσικής, τα προηγουμένως επεξεργασμένα 

περιεχόμενα στις καρτέλες [Information] και Artwork] θα αντικατασταθούν από τις

επαναφορτωμένες ετικέτεςς.
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3.2 Ψάχνοντας για αρχεία μουσικής
  Χρησιμοποιήστε τον πίνακα του προγράμματος περιήγησης για να περιηγηθείτε και να 
αναζητήσετε τις πληροφορίες της μουσικής
 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες ώστε να βελτιώσετε την αναζήτησή των

αρχείων μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.5.4

(Προσαρμοσμένη περιήγηση με τη χρήση My Tag).

3.2.1 Ψάχνοντας για τα αρχεία μουσικής με φίλτρο αναζήτησης

1 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή.

 Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών.

 

2         Κλικ  αριστερά της αναζήτησης . 

Εμφανίζεται μια λίστα με αναζητήσιμες στήλες. 

3 Επιλέξτε και κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να αναζητήσετε από το αναπτυσσόμενο

μενού.

4 Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες στο φίλτρο αναζήτησης με το πληκτρολόγιο του 
υπολογιστή. 
Μόνο τα αρχεία μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της σειράς χαρακτήρων που έχετε εισάγει 
εμφανίζονται στη λίστα κομματιών, με τις στήλες που επιλέξατε στο βήμα 3 ως περιοχή αναζή-
τησης.Αυτή η οθόνη θα επανέλθει όταν οι χαρακτήρες διαγραφούν ή κάνοντας κλικ στο κουμπί. 

3.2.2 Ψάχνοντας για ένα αρχείο μουσικής με τη χρήση του φίλτρου 
κατηγορίας  

1 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή. 

Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών.

2 Κλικ   στην κορυφή της λίστας κομματιών.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις στήλες κατηγορίας ([Genre], [Artist], [Album]). 



32 

3 Επιλέξτε και κάντε κλικ στο στοιχείο της στήλης που θέλετε να αναζητήσετε 

από το αναπτυσσόμενο μενού.

3.2.3 Ταξινόμηση των πληροφοριών για να αναζητήσετε τα αρχεία μουσικής

1 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή. 

Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 

2 Κλικ η επικεφαλίδα της στήλης με την οποία θέλετε να αλλάξετε τη σειρά.

Η διάταξη της μουσικής έχει αλλάξει.

Κάθε φορά που κάνετε κλικ, η διάταξη εναλλάσεται μεταξύ αύξουσας και φθίνουσας σειράς 

3 Εισαγωγή γραμμάτων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. 
(Αλφαβητική Αναζήτηση)
Τα κομμάτια που αρχίζουν με το γράμμα που θέλουμε,μπαίνουν σε λίστα και το πρώτο
τονίζεται.
Εισάγεται άλλο γράμμα για να φτιάξετε λίστα μέ τα κομμάτια που ξεκινούν με το 
γράμμα που θέλετε. Η αλφαβητική αναζήτηση δεν θα ενεργοποιηθεί σε λειτουργία 
PERFORMANCE / TRIAL. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συντόμευσης πληκτρο-
λογίου.

3.2.4 Αλλαγή στήλες εμφανίζονται στη λίστα κομματιών και η σειρά τους 

1 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή. 

Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 

2 Κάντε δεξί κλικ στην κεφαλίδα της στήλης. 

Μια λίστα με τα ονόματα των στηλών που μπορούν να εμφανιστούν εμφανίζονται. 

3 Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τα ονόματα των στηλών που 
θέλετε να εμφανίσετε.

Οι στήλες άλλαξαν. 

4 Σύρετε την κεφαλίδα της στήλης προς τα αριστερά ή δεξιά.

Η σειρά των στηλών αλλάζει. 
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3.3 Οργάνωση της μουσικής με τη χρήση λιστών αναπαραγωγής 

Μπορείτε να οργανώσετε τη μουσική συλλογή στο rekordbox δημιουργώντας λίστες 

αναπαραγωγής πριν από την performance του DJ.

3.3.1 Δημιουργώντας μια νέα λίστα αναπαραγωγής

1 Κλικ  στη δεξιά πλευρά του λίστα αναπαραγωγής ή σε ένα φάκελο λίστα 
αναπαραγωγής.

Νέα λίστα αναπαραγωγής ([Untitled Playlist]) δημιουργείται κάτω από το [Playlists]. 

2 Εισαγωγή ονόματος λίστας αναπαραγωγής από το πληκτρολόγιο του 

υπολογιστή, και στη συνέχεια, πατήστε [Enter]. 

Το όνομα της λίστας αναπαραγωγής αλλάζει. 

3 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή. 

Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 

4 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε 
στην δενδροειδή προβολή. 

Το αρχείο μουσικής προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής.
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Τα αρχεία μουσικής μπορούν επίσης να προστεθούν στη λίστα αναπαραγωγής μεταφέροντάς 

τα από το [iTunes], [Tag List] ή άλλες λίστες αναπαραγωγής.

Για να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής και στη συνέχεια 

πατήστε το κουμπί [Delete] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο μουσικής από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το αρχείο 

μουσικής, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Delete] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

3.3.2 Προσθέτοντας λίστες αναπαραγωγής με την εισαγωγή ενός εξωτερικού αρχείου 

Οι μορφές αρχείων λίστας αναπαραγωγής που μπορούν να εισαχθούν είναι M3U και M3U8 
(επεκτάσεις: «m3u”, “m3u8”). 

1 Επιλέξτε μενού [File]> [Import]> [Import Playlist]. 

Ανοίγει το παράθυρο [Import Playlist] . 

2 Επιλέξτε το φάκελο του αρχείου λίστας αναπαραγωγής ή το όνομα του αρχείου, 
και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Open]. 

Η λίστα αναπαραγωγής προστίθεται στο [Playlists]. 

3 Όταν οι πληροφορίες της ετικέτας για τα αρχεία μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής 

είναι φορτωμένες και εμφανίζονται και όταν το [Auto Analysis] στο μενού [Track] είναι 

[On], η ανάλυση της μουσικής αρχίζει. 

3.3.3 Οργανώνοντας τις λίστες αναπαραγωγής με τη χρήση φακέλων 

1 Κάντε δεξί κλικ στο [Playlists] και επιλέξτε [Create New Folder].

[Untitled Folder] έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του [Playlists]. 

2       Εισάγεται το όνομα του φακέλου από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].

3        Σύρετε την λίστα αναπαραγωγής στο νέο φάκελο που δημιουργήσατε.

Η λίστα αναπαραγωγής κινείται κάτω από το φάκελο που μόλις δημιουργήσατε.

Για να διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε το 

κουμπί [Delete] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ο φάκελος και όλες οι λίστα 

αναπαραγωγής 

που περιέχονται στον φάκελο διαγράφονται. 
3.3.4 Προσθέτοντας ένα artwork σε λίστα αναπαραγωγής  

Οι μορφές αρχείων artwork που μπορούν να προστεθούν είναι JPEG ή PNG (επεκτάσεις: “jpg”, 

“JPEG”, “png”).
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1 Κάντε δεξί κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε [Add
Artwork]. 

Το παράθυρο [Select an artwork] ανοίγει . 

2 Επιλέξτε το φάκελο του αρχείου εικόνας και το όνομα του αρχείου,
και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Open]. 
Το artwork προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής. 

Τα artworks που προσθέσατε εμφανίζονται όταν κάνετε δεξί κλικ στη λίστα

αναπαραγωγής.

3.4 Περιήγηση εξωτερικής βιβλιοθήκης 

Η βιβλιοθήκη iTunes και τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για rekordbox. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 

βιβλιοθήκη xml του rekordbox.  

3.4.1 Περιήγηση της βιβλιοθήκης του iTunes 

Αν είναι εγκατεστημένο το iTunes στον υπολογιστή σας, η βιβλιοθήκη του iTunes μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο rekordbox. 

Εάν η βιβλιοθήκη του iTunes δεν εμφανίζεται, κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
- Ανοίξτε το [Preferences]> [View] και επιλέξτε [iTunes] στην ενότητα [Tree View] στη σειρά
[Layout].
- Ανοίξτε το [Preferences]> [Advanced]> καρτέλα [Database]  και καθορίστε ένα αρχείο της 
βιβλιοθήκης στην ενότητα [iTunes].  

     Κλικ  στη δεξιά πλευρά του [iTunes] στην δενδροειδή προβολή της οθόνης για να 
ενημερώσετε την βιβλιοθήκη [iTunes] του rekordbox.
Εάν η βιβλιοθήκη του iTunes έχει ενημερωθεί όσο το rekordbox τρέχει, η ενημέρωση δεν θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέχρι να γίνει κλικ στο

Προσθέτοντας αρχεία μουσικής iTunes στο rekordbox 

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία μουσικής iTunes για τη συλλογή rekordbox. 

1 Κλικ στα αριστερά του [iTunes] στην δενδροειδή προβολή. Στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [All Tracks]. 

Μια λίστα της μουσικής iTunes εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 

2 Σύρετε τα αρχεία μουσικής iTunes στη λίστα κομματιών στο 
[Collection].

Τα αρχεία μουσικής προστίθενται στο [Collection].



Εμφανίζεται για τα αρχεία μουσικής που εισάγονται σε φακέλους στο [iTunes].Οι κυματο-

μορφές, artwork, BPM και τα κλειδιά που αναλύθηκαν από το rekordbox εμφανίζονται.

Προσθέτοντας μια λίστα αναπαραγωγής από την βιβλιοθήκη iTunes στο rekordbox λίστες 
αναπαραγωγής

Μπορείτε να εισαγάγετε λίστες αναπαραγωγής στη βιβλιοθήκη iTunes στις λίστες αναπαραγωγής
του rekordbox.  

1 Κλικ στην    αριστερή πλευρά του [iTunes] στην δενδροειδή προβολή και κκκάντε 

κλικ       στην αριστερή πλευρά του [Playlists]. 
Μια λίστα των λίστών αναπαραγωγής iTunes εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή. 

2 Σύρετε την λίστα αναπαραγωγής iTunes στο [Playlists]. 

Η λίστα αναπαραγωγής iTunes προστίθεται στο [Playlists] ως λίστα αναπαραγωγής rekordbox. 

Επαναφόρτωση των πληροφοριών βιβλιοθήκης iTunes   

Μπορείτε να φορτώσετε εκ νέου τα ενημερωμένα στοιχεία βιβλιοθήκης iTunes ώστε να 
αντικατοπτρίζονται στο rekordbox. 

1 Κλικ [Collection] στην δενδροειδή προβολή. 

Τα αρχεία μουσικής στο [Collection] εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 

2 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο μουσικής και επιλέξτε [Get Info from iTunes]. 

Οι πληροφορίες βιβλιοθήκης του iTunes,επαναφορτώνονται. 
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Όταν επανατοποθετήσετε τις πληροφορίες βιβλιοθήκης iTunes, οι πληροφορίες που έχουν υπο-
στεί επεξεργασία στην καρτέλα [Information] του παραθύρου [Information] αντικαθίστανται με τις 
νέες πληροφορίες. 

3.4.2 Χρησιμοποιήστε τους φακέλους και τα αρχεία μουσικής στον υπολογιστή
 και στο USB flash drive σας  

1 Κλικ  στην αριστερή πλευρά του [Explorer] στην δενδροειδή προβολή. 
Οι φάκελοι στον υπολογιστή σας και τις εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα flash USB εμφανίζονται
στην δενδροειδή προβολή.

Εάν το [Explorer] δεν εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή, ανοίξτε το [Preferences]> [View] και επιλέξτε 
[Explorer] στην ενότητα [Tree View].στην σειρά [Layout]. 

2 Επιλέξτε ένα φάκελο στο [Explorer]. 

Τα μουσικά αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 
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Προσθήκη της μουσικής στον υπολογιστή για χρήση με το rekordbox 

1 Επιλέξτε ένα φάκελο στο [Explorer]. 

Τα μουσικά αρχεία στον φάκελο εμφανίζενται στην λίστα κομματιών.
Εάν το [Explorer] δεν εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή, ανοίξτε το [Preferences]> 
[View] και επιλέξτε [Explorer] στην ενότητα [Tree View] στη σειρά [Layout].

2 Σύρετε τα αρχεία μουσικής στη λίστα κομματιών στο [Collection]. 
Τα αρχεία μουσικής προστίθενται στο [Collection]. 
   
      εμφανίζεται για τα αρχεία μουσικής που εισάγονται σε φακέλους στο [Explorer]. 
Εμφανίζονται οι κυματομορφές, artwork, BPM και οι νότες,που αναλύονται από το 
rekordbox.  

Προσθέτοντας ένα φάκελο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή και σε μια 

εξωτερική συσκευή, όπως μια μονάδα flash USB, ως λίστα αναπαραγωγής

Σύρετε ένα φάκελο του [Explorer] στο [Playlists] στην δενδροειδή προβολή. 

Μια λίστα αναπαραγωγής θα δημιουργηθεί με το όνομα του φακέλου.  

3.4.3  rekordbox xml 

Μπορούμε να εισάγουμε αρχεία γραμμένα σε μορφή xml ώστε να τα χρησιμοποιήσετε στην βιβλιοθήκη rekordbox

1 Επιλέγω rekordbox xml. 

Ανοίξτε το [Preferences]> [Advanced]> καρτέλα [Database] ,και κάντε κλικ στο κουμπί                                        
στο [Imported Library] στο τμήμα [rekordbox xml], και να καθορίσετε ένα αρχείο xml.

2 Προβολή του rekordbox xml στην δενδροειδή προβολή.

Ανοίξτε το [Preferences]> [View] και επιλέξτε [rekordbox xml] στην ενότητα [Tree View] στη 

σειρά [Layout].Το rekordbox xml εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή. 

Προσθήκη της μουσικής από το rekordbox xml 

1 Κλικ  στην αριστερή πλευρά του [rekordbox xml] στην δενδροειδή 

προβολή   και κάντε κλικ στο [All Tracks].

Μια λίστα της μουσικής rekordbox xml εμφανίζεται στη λίστα κομματιών.



2 Σύρετε τα αρχεία μουσικής rekordbox xml στη λίστα κομματιών στο 
[Collection]. 

Τα αρχεία μουσικής προστίθενται στο [Collection]. 

Προσθέστε μια λίστα αναπαραγωγής από το rekordbox xml  

Μπορείτε να εισαγάγετε λίστες αναπαραγωγής στη βιβλιοθήκη rekordbox xml και να τα 
προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. 

1 Κλικ  στην αριστερή πλευρά του [rekordbox xml] στην δενδροειδή 

προβολή   και κάντε κλικ     στην αριστερή πλευρά του [Playlists]. Μια λίστα 

αναπαραγωγής rekordbox xml εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή. 
Μια λίστα αναπαραγωγής rekordbox xml εμφανίζεται στην δενδροειδή προβολή. 

2 Σύρετε λίστα αναπαραγωγής rekordbox xml στο [Playlists].

Προστίθεται λίστα αναπαραγωγής rekordbox xml στο [Playlists].
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3.5 Εύκολη προετοιμασία DJ set χρησιμοποιώντας διάφορα 

χαρακτηριστικά του rekordbox  

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τα

χαρακτηριστικά για την προετοιμασία της performance.  

3.5.1 Συντομεύσεις για την άμεση πλοήγησή σας στην δενδροειδή προβολή 

Εάν δημιουργήσετε μια συντόμευση ενός φακέλου ή μιας λίστας αναπαραγωγής στην 

δενδροειδή προβολή και κάνετε κλικ σε αυτή,εμφανίζεται ο φάκελος ή τη λίστα αναπαραγωγής  

και τόνισε αμέσως.

Μέχρι οκτώ συντομεύσεις μπορούν να 

δημιουργηθούν εκεί. 

Η συντόμευση είναι κρυμμένη από

προεπιλογή. 
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1 Κλικ  στην  δενδροειδή προβολή. 

Η στήλη συντόμευσης εμφανίζεται.

2 Σύρετε ένα φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής στην δενδροειδή προβολή σε 
ένα κενό πεδίο της στήλης συντόμευσης.
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Μια συντόμευση για ένα φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται εκεί.

Εάν σύρετε ένα φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής σε μια συντόμευση που έχει ήδη 

δημιουργηθεί, η συντόμευση θα αντικατασταθεί με την νέα που σύραμε. 

3 Κλικ σε μια συντόμευση που έχετε δημιουργήσει. 

Ο φάκελος ή η λίστα αναπαραγωγής στην δενδροειδή προβολή, εμφανίζεται και τόνιζεται.

Εάν μια συντόμευση σύρεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω και την αφήσουμε, η σειρά 

των συντομεύσεων μπορεί να κανονιστεί.

Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και επιλέξτε [Delete Shortcut] για να αφαιρέσετε τη 

συντόμευση. (Ακόμη και αν η συντόμευση έχει αφαιρεθεί, ο αρχικός φακελος ή τ\η λίστα 

αναπαραγωγής δεν θα διαγράφονται.)

Εάν σύρετε μια διαδρομή στη συντόμευση λίστας αναπαραγωγής, η διαδρομή μπορεί να 

προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής. 
3.5.2 Παλέτα λίστας αναπαραγωγής για να εμφανίσετε πολλαπλές λίστες 
αναπαραγωγής για ευκολότερη επιλογή κομματιού 

Μπορείτε εύκολα να περιορίσετε τις επιλογές και να επιλέξτε κομμάτια χρησιμοποιώντας 

παλέτα λίστας αναπαραγωγής.

Αναθέστε λίστες αναπαραγωγής σε μια παλέτα. Μέγιστο 4 λίστες αναπαραγωγής μπορούν 

να εμφανιστούν ταυτόχρονα στην παλέτα και οι λίστες αναπαραγωγής μπορούν να επεξε-

ργαστούν εκεί.

Οι λίστες αναπαραγωγής στις παλέτες θα παραμείνουν ως έχουν, ακόμη και μετά την έξοδο

από το rekordbox . 
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Επιλέγοντας μια παλέτα 

Οι τριες δεξιές παλέτες από τις τέσσερις είναι οι Παλέτες λίστας 

αναπαραγωγής. Η άκρα αριστερή παλέτα       χρησιμοποιείται ως 

Λίστα ετικετών.

Κλικ . 

Οι τέσσερις λίστες αναπαραγωγής εμφανίζονται σε μια παλέτα.

Κλικ           για να ανοίξετε και να κλείσετε λίστες 
κομματιών της Παλέτας.

Αντιστοίχιση λίστας αναπαραγωγής σε μια παλέτα

Σύρετε μια λίστα αναπαραγωγής στην δενδροειδή 
προβολή σε μια παλέτα. 

Η λίστα αναπαραγωγής έχει μπει στην παλέτα. 

Η προηγούμενη λίστα αναπαραγωγής θα αντικατασταθεί με τη

νέα

Προσθήκη κομματιών στην παλέτα

Σύρετε ένα κομμάτι της λίστας κομματιών σε μια λίστα αναπαραγωγής της 
παλέτας. 

Το κομμάτι προστίθεται σε μια λίστα αναπαραγωγής της Παλέτας. Όταν ένα κομμάτι σέρνεται σε 

[Blank List],η [Untitled Playlist] δημιουργείται. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας

αναπαραγωγής με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

Τώρα, μια νέα λίστα αναπαραγωγής προστίθεται στο [Playlists].
Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της λίστας αναπαραγωγής στην παλέτα για 
να επεξεργαστείτε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
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Προσθέτοντας ένα κομμάτι της Παλέτας σε άλλη λίστα αναπαραγωγής

Σύρετε ένα κομμάτι σε μια λίστα αναπαραγωγής της παλέτας σε άλλη λίστα 
αναπαραγωγής.

Στην παλέτα, ένα κομμάτι σε μια λίστα αναπαραγωγής μπορεί να προστεθεί σε μια άλλη λίστα 
αναπαραγωγής σύροντας το.

Φορτώνοντας ένα κομμάτι της Παλέτας, στον πίνακα της συσκευής 
αναπαραγωγής / deck.

Σύρετε ένα κομμάτι της Παλέτας και αφήστε το σε έναν πίνακα player.

Το κομμάτι στην παλέτα φορτώνεται στον player / deck.

Διαλογή κομματιών της Παλέτας 

1 Κλικ  στη δεξιά πλευρά του ονόματος της λίστας αναπαραγωγής της παλέτας.

Θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στη γραμμή ονό-

ματος της λίστας αναπαραγωγής για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού. 

2 Βάλτε το δείκτη του ποντικιού στο [Sort] και επιλέξτε [Track Order] ή [Title]
όπως εσείς επιθυμείτε.

Βάλτε το δείκτη του ποντικιού στο [Sort] και επιλέξτε [Track Order] ή [Title] όπως εσείς 

επιθυμείτε.

   εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του ονόματος της λίστας αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια 
της διαλογής.
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3 Κλικ . 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ αύξουσας και φθίνουσας ταξινόμησης.       

σημαίνει  ότι  η  λίστα  είναι  σε  αύξουσα  σειρά  και        σε  φθίνουσα  σειρά. 

Αλλαγή της σειράς των τραγουδιών της Παλέτας

Σύρετε ένα κομμάτι προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το 

κομμάτι μέσα σε μια λίστα αναπαραγωγής της παλέτας.

Η σειρά των κομματιών της Παλέτας μπορεί να αλλάξει.

Αυτή η μέθοδος ενεργοποιείται μόνο όταν τα κομμάτια κατατάσσονται σύμφωνα με το

[Track Order] στο [Sort] στο μενού δεξιού κλικ. Αν είναι ταξινομημένο κατά [Title], είναι 

απενεργοποιημένη. 

Αφαίρεση της λίστας αναπαραγωγής από την παλέτα 

1 Κλικ  στη δεξιά πλευρά του ονόματος της λίστας αναπαραγωγής. Ένα

αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται. 
2 Κλικ [Remove from Palette]. 

Η λίστα αναπαραγωγής στην παλέτα έχει αφαιρεθεί, και η παλέτα έχει αδειάσει. 

Αλλαγή της σειράς της λίστας αναπαραγωγής στην παλέτα 

Σύρετε το όνομα της λίστας της παλέτας σε άλλη στήλη στην παλέτα.

Η σειρά των 4 λιστών αναπαραγωγής στην παλέτα μπορεί να αλλάξει.

Υπογραμμίζοντας τη λίστα αναπαραγωγής στη δενδροειδή 
προβολή 

Κλικ σε ένα όνομα λίστας αναπαραγωγής της παλέτας. 

Το ίδιο το όνομα της λίστας αναπαραγωγής στην δενδροειδή προβολή τονίζεται.
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3.5.3 Οργάνωση της μουσικής με χρήση ευφυής λίστες αναπαραγωγής 

Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής της μουσικής από 
στένεμα κάτω από την αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα φίλτρα.

Δημιουργώντας μια ευφυή λίστα αναπαραγωγής 

1 Κάντε δεξί κλικ στο [Playlists] και επιλέξτε [Create New Intelligent

Playlist]  από το αναπτυσσόμενο μενού. 

Ανοίγει το παράθυρο Ρύθμιση για τα ευφυή λίστα αναπαραγωγής.

2 Επιλέξτε τα φίλτρα για να περιορίσετε την αναζήτηση. 

Επιλέξτε ένα φίλτρο.
Επιλέξτε τον τρόπο για να περιορίσετε την αναζήτησή σας.
[=]: Τα αρχεία μουσικής που ταιριάζουν απόλυτα με το κείμενο ή την αξία που εισαγάγατε 
εμφανίζονται στη λίστα. 
[≠]: Τα αρχεία μουσικής, που δεν ταιριάζουν με το κείμενο ή την αξία που εισαγάγατε 
εμφανίζονται στη λίστα. 
[>]: Τα αρχεία μουσικής των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από αυτή που εισήλθε 
εμφανίζονται στη λίστα. 
[<]: Τα αρχεία μουσικής των οποίων η αξία είναι μικρότερη από αυτή που εισήλθε 
εμφανίζονται στη λίστα. 
[contains]: Τα μουσικά αρχεία που περιέχουν το κείμενο που πληκτρολογήσατε 
εμφανίζονται στη λίστα. 
[does not contain]: Τα μουσικά αρχεία που δεν περιέχουν το κείμενο που πληκτρολογήσατε 
εμφανίζονται στη λίστα.
[starts with]: Τα μουσικά αρχεία που ξεκινούν με το κείμενο που έχετε εισάγει εμφανίζεται 
στη λίστα. 
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[ends with]: Τα μουσικά αρχεία που τελειώνουν με το κείμενο που δώσατε εμφανίζονται στη 

λίστα. 

[is in the range] : Τα αρχεία μουσικής των οποίων η αξία είναι της τάξεως των 2 τιμών που 

έχετε εισάγει είναι εμφανίζονται στη λίστα.

[is in the last] : Τα αρχεία μουσικής ημερομηνία των οποίων είναι εντός των ημερών ή 

μηνών πριν από την τρέχουσα ημερομηνία που τέθηκε εμφανίζονται στη λίστα.

[is not in the last] : Τα αρχεία μουσικής ημερομηνία των οποίων δεν είναι εντός των ημερών 

ή μηνών πριν από την τρέχουσα ημερομηνία που τέθηκε εμφανίζονται στη λίστα.

Καθορίστε την κατάσταση για το φίλτρο που επιλέξατε. 
Πληκτρολογήστε ένα κείμενο ή μια τιμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή 
σας, εάν το αναπτυσσόμενο μενού δεν εμφανίζεται. Κλικ στο κουμπί [+] για να προσθέσετε 
ένα άλλο φίλτρο.

Ένα νέο φίλτρο προστίθεται σε αυτό που έχετε ορίσει.

Κλικ για να επιλέξετε τα φίλτρα [Match all of the following conditions] ή [Match any of the 

following conditions]. 

Διαγραφή ενός φίλτρου.
Κλικ στο κουμπί - για να διαγράψετε ένα φίλτρο που δεν χρειάζεστε [].
Πληκτρολογήστε το όνομα της ευφυούς λίστας αναπαραγωγής
Πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.
Κλικ [OK] ή [Ακύρωση] για να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε τα φίλτρα.

3 Κλικ στο κουμπί [OK]. 

Μια ευφυής λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται κάτω από [Playlists] στην δενδροειδή 
προβολή φακέλου. 

Κάντε δεξί κλικ στο ευφυή λίστας αναπαραγωγής στην δενδροειδή προβολή και επιλέξτε 
[Editing Intelligent Playlist] για να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε τα φίλτρα για να 
περιορίσετε την αναζήτηση.
Κάντε δεξί κλικ σε μια ευφυή λίστα αναπαραγωγής στην δενδροειδή προβολή και επιλέξτε 
[Delete Playlist] για να την διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια ευφυή λίστα 
αναπαραγωγής πατώντας το κουμπί [Delete] στον υπολογιστή σας μετά την επιλογή της 
ευφυούς λίστας αναπαραγωγής.
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3.5.4 Προσαρμοσμένη περιήγηση με τη χρήση My Tag 

Μπορείτε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας με τη δημιουργία ετικετών για αρχεία μουσικής.
Η περιήγηση μπορεί να προσαρμοστεί με τη δημιουργία ετικετών με συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά των κομματιών για την καλύτερη χρήση όταν παίζετε.
Ορίσμένα από το χρήστη My Tag μπορούν να συνδεθούν με ένα αρχείο μουσικής από τη
λίστα κομματιών.
Τα My Tag που συνδέονται με τα αρχεία μουσικής εμφανίζονται στη στήλη My Tag.
Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας με τη χρήση του φίλτρου My Tag θέτοντας My Tag
ως κριτήρια αναζήτησης.

Επεξεργασία   My Tag  

1 Κλικ  στη δεξιά άκρη της οθόνης.

)ο αναπτυσσόμενο μενού Tag εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της λίστας
κομματιών.

Κατηγορία: Μπορείτε να προσθέσετε τα ονόματα των κατηγοριών που επιθυμείτε.
Το My Tag έχει 4 κατηγορίες και το όνομα της κάθε κατηγορίας μπορεί να αλλάξει, όπως 
εσείς επιθυμείτε.
My Tag: Μπορείτε να επισυνάψετε ετικέτες σε αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε τα 
ονόματα tag όπως εσείς επιθυμείτε.
Πλαίσιο ελέγχου My Tag: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επισυνάψετε ή να 
αφαιρέσετε μια ετικέτα στο αρχείο μουσικής από λίστα κομματιών.

Δημιουργήστε ένα νέο κουμπί ετικέτας: Κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα 

ετικέτα My Tag.
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2 Αλλαγή του ονόματος της κατηγορίας 

Κλικ σε ένα όνομα κατηγορίας και πληκρολογείστε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του 

υπολογιστή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter]. Το όνομα της κατηγορίας έχει αλλάξει
3 Αλλαγή του ονόματος ετικέτας 

Κλικ σε μια ετικέτα για το My Tag και πληκρολογείστε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του 

υπολογιστή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter]. Το όνομα της ετικέτας έχει αλλάξει. 

Τοποθέτηση My Tag σε ένα αρχείο μουσικής 

1 Κλικ σε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε να επισυνάψετε το My Tag στα 

αρχεία μουσικής στη λίστα κομματιών.

Το επιλεγμένο μουσικό αρχείο. 

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μπροστά από την ετικέτα που θέλετε να επισυνά-
ψετε. 

Η επιλεγμένη ετικέτα επισυνάπτεται στο αρχείο μουσικής. 

Σημειώστε τα πλαίσια ελέγχου των ετικετών που θέλετε να επισυνάπσεται.

Ανοίξτε την καρτέλα [Preferences]> [Advanced]> [Browse] καρτέλα και επιλέξτε ένα πλαίσιο 

ελέγχου των [ [Add “My Tag” to the “Comments”] για να δείξει το My Tag στην στήλη

σχολίων της λίστας κομματιών.
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Εξεζητημένη αναζήτηση χρήσιμοποιώντας My Tag 

1 Κλικ  στην αριστερή πλευρά του φίλτρου αναζήτησης.

Εμφανίζεται το Φίλτρο My Tag. 

2 Επιλέξτε BPM. 

Τα μουσικά αρχεία των οποίων BPM είναι εντός της επιλεγμένης περιοχής BPM 
εμφααανίζονταααι στη λίστα κομματιών. 

3 Κλικ My Tag που θέλετε να αναζητήσετε. 

Μόνο τα αρχεία μουσικής με το οποίο συνδέεται το επιλεγμένο My Tag εμφανίζονται στη 

λίστα κομματιών. Πολλαπλές ετικέτες μπορούν να επιλεγούν.

Όταν επιλέγονται πολλαπλές ετικέτες, τα μουσικά αρχεία που περιέχουν όλες τις 

επιλεγμένες ετικέτες εμφανίζονται στη λίστα κομματιών.

Κλικ [RST] (Reset Selection) ώστε να ακυρωθούν όλες τις ετικέτες που επιλέχθηκαν στο

Φίλτρο My Tag. 

Διαγραφή My Tag 

1 Κλικ  στη δεξιά άκρη της οθόνης. 

Το αναπτυσσόμενο μενού My Tag εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της λίστας κομματιών. 

2 Κάντε δεξί κλικ σε μια ετικέτα σε [My Tag] και κάντε κλικ στο [Delete]. 

Η ετικέτα διαγράφεται. 
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3.5.5 Προβολή σχετικών κομματιών 

Τα κομμάτια που σχετίζονται με το τρέχον κομμάτι, αναφέρονται αυτόματα και εμφανίζονται 
στο παράθυρο [Related Tracks]. Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο που σχετίζονται, όπως 
εσείς επιθυμείτε, με βάση τα κριτήρια των πληροφοριών κομματιών όπως BPM, Key, 
Χρώμα, Αξιολόγηση και My Tag, κ.λπ.
Μπορείτε να ορίσετε άμεσα καλούς συνδυασμούς κομματιών σε λειτουργία 2 players / Deck 
στη λειτουργία EXPORT / performance και ο συνδυασμός αποθηκεύεται και εμφανίζεται.
Στη λειτουργία PERFORMANCE, επιλέξτε τη λειτουργία 2Deck και τοποθετήστε το δείκτη 
του ποντικιού προς τα δεξιά (Οριζόντια) / κάτω (κάθετα) άκρα των κυματομορφών για να δείξει 
το κουμπί Σχετικότητας 

. 

1 Κλικ . 

Εμφανίζεται το παράθυρο [Related Tracks] . 

2 Κλικ . 

Εμφανίζεται το παράθυρο για να προσαρμόσετε τα κριτήρια. 

3 Επιλέξτε τα κριτήρια για να καθορίσετε τον τρόπο που σχετίζονται τα κομμάτια . 
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Τρέχουσα διαδρομή: Καθορίστε ένα κομμάτι που θέλετε να ξέρετε τα κομμάτια που 
ταιριάζουν 

Λειτουργία EXPORT
 PLAYER A: Κομμάτι φορτωμένο στο [PLAYER Α] καθορίζεται. 
 PLAYER B: Κομμάτι φορτωμένο στο [PLAYER Β] καθορίζεται. 
 MASTER PLAYER: Κομμάτι φορτωμένο στο [MASTER PLAYER] έχει 
οριστεί. 
 LIST: Παρακολουθήστε μπορείτε να επιλέξετε στο παράθυρο λίστα 
κομματιών (φωτισμένο) έχει καθοριστεί.

Λειτουργία PERFORMANCE:  

 Deck1: Κομμάτι φορτωμένο στο [Deck1] καθορίζεται. 
 Deck2: Κομμάτι φορτωμένο στο [Deck2] καθορίζεται 
 Deck3: Κομμάτι φορτωμένο στο [Deck3] καθορίζεται. 
 Deck4: Κομμάτι φορτωμένο στο [Deck4] καθορίζεται. 
 MASTER DECK: Κομμάτι φορτωμένο στο [MASTER PLAYER] έχει 
οριστεί. 
 LIST: Το κομμάτι που επιλέξατε στο παράθυρο λίστας κομματιών 
(φωτισμένο) έχει καθοριστεί.

Στοχευμένη Αναζήτηση : Επιλέξτε τον στόχο της αναζήτησης  

Tracks in the Collection: Αναζήτηση όλων των κομματιών στη Συλλογή. 
Tracks in the selected playlist: Αναζήτηση όλων των κομματιών στη λίστα αναπαρα-
γωγής που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή στην επιλεγμένη λίστα κομματιών
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   Κριτήρια: Επιλέξτε κριτήρια αναζήτησης 

 BPM/Key, κλπ .: Εμφανίζονται τα κομμάτια παρόμοια με το τρέχον κομμάτι από την 

άποψη του BPM, νότας, κλπ.

 History: Οι προτεινόμενες διαδρομές εμφανίζονται με βάση το ιστορικό αναπαρα

γωγής σας σε CDJ, αποθηκευμένο στο rekordbox. 

 Matching: Εμφανίζονται τα προηγουμένως επιλεγμένα κομμάτια κάνοντας κλικ 

στο εικονίδιο      ,ως ένας καλός συνδυασμός σε λειτουργία 2players. 

Όταν τα [BPM / Key, κ.λπ.] έχουν επιλεγεί, μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες 
παράμετροι. 

 Range of BPM: Μέσα σε εύρος 0% -  30% από το τρέχον κομμάτι. 

 Key: Επιλέξτε μεταξύ  [Same key], [Related key 1] και [Related key 2]. 

 Date Added: Πληκτρολογήστε το πόσο καιρό ώστε να ορίσετε το χρονικό 

διάστημα (εντός 180 ημερών).

 Κομμάτια στο ίδιο ύφος: Επιλέξτε τα κομμάτια στο ίδιο ύφος. 

 Κομμάτια με το ίδιο χρώμα: Επιλέξτε τα κομμάτια με το ίδιο χρώμα. 

 Βαθμολογία: Επιλέξτε κομμάτια με τις βαθμολογίες που καθορίσατε. 

 My Tag: Επιλέξτε  [Match all of the items] ή  [Match any of the items]. 

4 Επιλέξτε τα κριτήρια και κάντε κλικ στο [OK]. 

Τα κριτήρια είναι τώρα με λεπτομέρειες. 

3.5.6 Υπο-πρόγραμμα περιήγησης 

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να ανοίξετε το υπο πρόγραμμα 

περιήγησης που δείχνει την δενδροειδή προβολή για να εμφανίσετε την Συλλογή και την 

λίστα αναπαραγωγής.  Αυτό ονομάζεται Υπο-Παράθυρο περιήγησης.

Σε δενδροειδή προβολή, με εξαίρεση τον Explorer, μπορούν να προβληθούν τα πάντα,σε 

Υπο-Παράθυρο περιήγησης.

Δύο προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να μεταφέρετε και να αποθέσετε κομμάτια και 

λίστες αναπαραγωγής από το ένα στο άλλο. Κλικ στο κουμπί       [Sub Browser Window] 

στην άκρη δεξιά για να ανοίξει και να κλείσει το υπο πρόγραμμα περιήγησης. 
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4 Λειτουργία EXPORT 

4.1 Χρησιμοποιώντας rekordbox για προετοιμασία performance
 

1 Εισάγετε αρχεία μουσικής στον υπολογιστή σας. 

�ποθηκεύστε την μουσική στον υπολογιστή σας. 
Το rekordbox δεν σας επιτρέπει να εισάγετε αρχεία μουσικής από CD ή να αγοράσετε μου-
σικά αρχεία μέσω του διαδικτύου. Συνιστάται να έχετε τα αρχεία μουσικής έτοιμα στον 
υπολογιστή σας, τα οποία έχουν εισαχθεί από άλλες εφαρμογές. 

2 Προσθήκη μουσικών αρχείων στη Συλλογή για rekordbox. 

Αναλύστε και να μετρήστε το beat και το τέμπο (BPM) της μουσικής. 
Μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες ετικέτας της μουσικής (π.χ. MP3, AAC, WAV, AIFF), 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία μουσικής από τη βιβλιοθήκη του iTunes.

3 Κάντε τις προετοιμασίες για performance χρησιμοποιώντας rekordbox. 
Ρύθμιστε και αποθήκευστε διάφόρες πληροφοριες σημείων (για cueing, looping και hot
cueing). Δημιουργήστε λίστες που θα χρησιμοποιηθούν για performance (λίστες 
αναπαραγωγής και hot cue bank lists). 

 Μπορείτε να εισαγάγετε λίστες αναπαραγωγής (M3U, M3U8) που δημιουργήθηκαν από 
άλλο λογισμικό, καθώς και από το [ITunes] και [rekordbox xml]. 

4 Performance με τον εξοπλισμό. 
Απολαύστε την performance στον εξοπλισμό της Pioneer DJ χρησιμοποιώντας τις 
πληροφορίες σημείων και τις λίστες αναπαραγωγής που προετοιμάζονται με το rekordbox. 
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Το ιστορικό της performance με τον εξοπλισμό της Pioneer DJ, αποθηκεύεται και μπορεί 

να εμφανιστεί στο rekordbox. 

Χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές για να προετοιμαστείτε για την 
performance 

Τα αρχεία μουσικής που έχουν αναλυθεί με το rekordbox, λίστες αναπαραγωγής, ρυθμίσεις και 

άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται με το rekordbox μπορούν να μεταφερθούν σε κινητές 

συσκευές (π.χ. συσκευές iPhone και Android ™). Επίσης, τα δεδομένα μουσικής που έχουν υποστεί 

επεξεργασία σε κινητές συσκευές μπορούν να εμφανιστούν στο rekordbox. 

 )ο rekordbox πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στην κινητή συσκευή. Η φορητή έκδοση του

rekordbox μπορεί να μεταφορτωθεί στην κινητή συσκευή από την online αγορά λογισμικού, 

όπως το App Store και το Google Play.

 Για τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φορητές συσκευές, ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο χρήστη του rekordbox.

 Για οδηγίες σχετικά με την πραγματοποίηση ασύρματων συνδέσεων LAN, ανατρέξτε στις 

οδηγίες λειτουργίας της κινητής συσκευής, υπολογιστή ή συσκευή ασύρματου LAN. 
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4.2 Χρησιμοποιώντας rekordbox με τον εξοπλισμό

Να διαβάσετε τις πληροφορίες για “Προφυλάξεις Ασφαλείας” και “Συνδέσεις” στις οδηγίες 
λειτουργίας για τον εξοπλισμό Pioneer DJ πριν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
Για να ελέγξετε τη συμβατότητα των καρτών μνήμης SD και συσκευές USB (μνήμη flash ή 
σκληρό δίσκο) με τον εξοπλισμό της Pioneer DJ , ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας κάθε 
συσκευής.
Οι τελευταίες πληροφορίες για τον εξοπλισμό που υποστηρίζει το rekordbox, είναι διαθέσιμες
στην ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης rekordbox.

Performance με μια συσκευή USB (USB EXPORT) 

XDJ-RX XDJ-1000 

Μπορείτε να φορτώσετε τα αρχεία μουσικής και τα δεδομένα που προετοιμάζονται με το 

rekordbox στον εξοπλισμό DJ μέσω συσκευών USB (μνήμη flash ή σκληρό δίσκο).

 Εκτός από τις συσκευές USB, κάρτες μνήμης SD μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
κάποιο εξοπλισμό (π.χ.CDJ-2000nexus και CDJ-2000). 
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performance με σύνδεση στοπικό δίκτυο (LINK EXPORT)

XDJ-RX XDJ-1000 

Μπορείτε να φορτώσετε τα αρχεία μουσικής ή δεδομένων από το rekordbox σε εξοπλισμό, σε 
πραγματικό χρόνο εάν συνδέσετε τον υπολογιστή με τον εξοπλισμό με ένα καλώδιο LAN ή 
ασύρματου LAN. 

 Για οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε 
εξοπλισμό και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

performance με πολλαπλές μονάδες DJ (PRO DJ LINK) 

XDJ-1000 

Όταν ένας PRO DJ LINK-συμβατό μίκτες και τον εξοπλισμό είναι συνδεδεμένα μέσω 

LAN, αρχεία rekordbox μουσική και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή 

USB μπορεί να μεταφερθεί σε έως και τέσσερις τον εξοπλισμό. 

 κάρτες μνήμης SD μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κάποιο εξοπλισμό 
(e.g.CDJ-2000nexus ή CDJ-2000). 

 Ένας κόμβος μεταγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση ενός μίκτη. 

 Για οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε 

ειδικό εξοπλισμό.
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Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με το rekordbox μέσω PRO DJ LINK ενσύρματο LAN, τα αρχεία 

μουσικής και τα δεδομένα μπορούν να φορτωθούν σε πραγματικό χρόνο σε έως τέσσερις 

κομμάτια εξοπλισμού.

Επίσης, όταν ένας μίκτης με υποστήριξη PRO DJ LINK και ένας υπολογιστής με rekordbox,

συνδέονται μέσω LAN, τα αρχεία μουσικής μπορούν να παρακολουθούνται από τα ακουστικά,

συνδεδεμένα με τον μίκτη. 

 Ένας κόμβος μεταγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση ενός μίκτη για τη σύνδεση μέσω 
LAN. 

 Μέχρι δύο υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μέσω PRO DJ LINK. 

 Για οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε 

αντίστοιχη μονάδα DJ και τον υπολογιστή.
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4.3 Ονόματα εξαρτημάτων 

4.3.1 Πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής 

1 Λειτουργία αναπαραγωγής 

1 

 Κλικ  για να μεταβείτε προς τα εμπρός από την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής. 

 Κλικ για να μεταβείτε προς τα πίσω από την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής. 

2 

Μεταβαίνει στην αρχή του κομματιού (αναζήτηση track). 

 Κλικ  για να μετακινηθείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού. 

Κλικ  για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Κλικ  δύο  φορές 
για  να  μεταβείτε  πίσω  στο  προηγούμενο  κομμάτι.

3 QUANTIZE 

Ορίζει cue και cue loops στο πλησιέστερο σημείο beatgrid. 
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4 Artwork 

Εμφανίζει το artwork της μουσικής. 

5  

Ζουμ in / out και επαναφορά της διευρυμένης 
κυματομορφής.

6 Παρακολουθήστε οθόνη πληροφοριών 

Εμφανίζει τον τίτλο, τον καλλιτέχνη και τη νότα της φορτωμένης μουσικής.
7 Κουμπί διακόπτη λειτουργίας 

Επιλέξτε τη λειτουργία EXPORT / PERFORMANCE.  

8 Διευρυμένη οθόνη κυματομορφής 
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Η θέση αναπαραγωγής μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω ή προς τα εμπρός με 
το σύρσιμο της κυματομορφής αριστερά και δεξιά.
Οι θέσεις beat ανιχνεύονται με την ανάλυση της μουσικής και εμφανίζονται ως 
κάθετες γραμμές. 

9 Παίζοντας τη θέση και την πλήρη απεικόνιση της κυματομορφής 

Η τρέχουσα θέση αναπαραγωγής υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας μια λεπτή κάθετη 
γραμμή που εμφανίζεται πάνω από την κυματομορφή και μια οριζόντια μπάρα που 
εμφανίζεται κάτω από την κυματομορφή και εκπροσωπεί την πρόοδο της πίστας. 

Η οριζόντια γραμμή ανάβει από την αριστερή πλευρά, όταν είναι σε λειτουργία του 
χρόνου που έχει περάσει.

Η οριζόντια γραμμή σβήνει από την αριστερή πλευρά, όόταν είναι σε λειτουργία του
χρόνου που έχει απομείνει. 

10 Συνολικός Χρόνος 

Εμφανίζει το συνολικό χρόνο του κομματιού τώρα παίζει. 

11 Ενδειξη ώρας σε λεπτά (Μ) και δευτερόλεπτα (S) 

Κλικ στην οθόνη του χρόνου για εναλλαγή μεταξύ χρόνος που πέρασε και [-] 
χρόνου που απέμεινε. 

12 Οθόνη BPM 

Εμφανίζει BPM (Beats Per Minute) του κομματιού που παίζει. 

13 Κουμπιά προβολής πίνακα για την συσκευή αναπαραγωγής 

       

Κλικ στην οθόνη πίνακα της συσκευής αναπαραγωγής. 

 : Μία συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται στον πίνακα Player. 

 : Οι δύο συσκευές αναπαραγωγής εμφανίζονται στον πίνακα Player.

 : Μία συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται στον πίνακα Player.

 : Αποκρύπτει τον πίνακα Player.
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14 Κουμπί μενού

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού για να επιλέξετε το χρώμα της 

διευρυμένης κυματομορφής, για την ανάλυση της τρέχουσας αναπαραγωγής, και να 

τα  εξάγετε σε μια συσκευή. 

15 Σίγαση 

Κλικ για σίγαση του ήχου. Κλικ ξανά για να ακυρώσετε τη σίγαση. 

16 Ένταση 

Σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

17 Προτιμήσεις 

Ανοίγει την οθόνη [Preferences].

18 Τρέχουσα ένδειξη της ώρας

Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στο ρολόι του υπολογιστή σας. 

19 Μέτρο πτώσης ήχου 
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Θα έχουμε πτώση του ήχου αν η μπάρα φτάσει στο 100%.

20 Η υπο-ομάδα για τη φορτωμένη διαδρομή 

Εμφανίζει πληροφορίες του κομματιού που έχει φορτωθεί στον player και σχόλια για

[MEMORY] και [HOT CUE]. 

21 Πίνακας λειτουργίας 

Κλικ τα κουμπιά για να αλλάξετε τον πίνακα λειτουργίας μεταξύ [CUE/LOOP] και
[GRID]. 

22 CUE 

Ορίζει σημεία cues.



23  

Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.

24 

Επιλέξτε το μήκος του beat για να μεταβείτε από την τρέχουσα θέση, όταν 
κάνετε κλικ και 

2 Λειτουργία αναπαραγωγής

     Παρακαλώ δείτε [1 λειτουργία Player] για το περιεχόμενο που δεν εξηγείται
εδώ. 
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Απόκρυψη / Εμφάνισει κουμπιού πίνακα
λειτουργίας.

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε ή να 
αποκρύψετε τον πίνακα λειτουργίας. 

ΜΝΗΜΗ 

Αποθηκεύει cue και cue loops που έχουν τεθεί.

BEAT SYNC MASTER 

[MASTER] εμφανίζεται στο Master Player για Beat Sync.

Προσαρμογή TEMPO 

Ρυθμίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής κομμάτι.

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο αν τα δύο κομμάτια σε player Α και Β 
ταιριάζουν.

BEAT SYNC 

Ενεργοποιεί τη λειτουργία συγχρονισμού beat.
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Pitch bend 

Συνεχίστε να πατάτε αυτά τα κουμπιά για το Pitch Bend, ενώ παίζει το κομμάτι.Κρατήστε

           για την επιτάχυνση και κρατήστε             πατημένο για να επιβραδύνει.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ TEMPO 

Επαναφέρει το beat στο αρχικό BPM. 

MASTER TEMPO 

Πατήστε αυτό για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία master τέμπο.
Crossfader 

Ρυθμίζει την ισορροπία μίξης μεταξύ player Α και Β 
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4.3.2 Η υπο-ομάδα για το φορτωμένο κομμάτι 

MEMORY panel 

Απαριθμεί όλα τα αποθηκευμένα cue και cue loops.

Όταν αποθηκεύετε ένα σημείο loop, εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ορίσετε ένα ενεργό loop (4.6.1 Αποθήκευση cues ή loops) 
Στη συνέχεια, το εικονίδιο γίνεται κόκκινο. 

MEMORY 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφανιστεί ο πίνακας [MEMORY] στον υπο-πίνακα. 

Κουμπί Cue / Loop Call 

Εμφανίζει (λεπτά / δευτερόλεπτα / χιλιοστά του δευτερολέπτου), όπου βρίσκεται ένα cue ή 

σημείο loop. Κλικ στο χρόνο για να μεταβείτε σε κάθε cue ή σημείο loop.

Κουμπί διαγραφής Cue / Loop  

Διαγράφει αποθηκευμένα cue ή cue loops.

Σχόλιο 

Δείχνει τα σχόλια των αποθηκευμένων cues ή loops. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε. 

Κάντε δεξί κλικ για να αλλάξετε το χρώμα του δείκτη cue.
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Πίνακας HOT CUE 

Όλα τα αποθηκευμένα hot cues αναγράφονται.

[A], [B], [C] 

Εμφανίζει HOT CUE [Α], [Β] και [Γ]. Εάν το εικονίδιο είναι πράσινο, ένα cue αποθηκεύεται 

εκεί, αν το εικονίδιο είναι πορτοκαλί, ένα loop αποθηκεύεται και αν το εικονίδιο είναι γκρί,

είναι άδειο. 

 Όταν ο αριθμός των Hot Cues έχει οριστεί ως τέσσερα σε [Preferences], εμφανίζεται η 

ένδειξη [D]. 

Κουμπί αποθήκευσης / κλήσης Hot Cue  
Εμφανίζει (λεπτά / δευτερόλεπτα / χιλιοστά του δευτερολέπτου), όπου βρίσκεται ένα σημείο
hot cue. Κλικ στο χρόνο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο hot σημείο cue.

Αν είναι άδειο, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί, και το Hot Cue θα σωθεί. 

Κουμπί DELETE HOT CUE 

Διαγράφει το αποθηκευμένο hot cue. 

HOT CUE 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να δείξει τον πίνακα hot cue στην υπο-ομάδα για το φορτωμένο 
cue. 

Σχόλιο 

Εμφανίζει ένα σχόλιο του αποθηκευμένου hot cue. Μπορείτε να τo επεξεργαστείτε. 



Κλικ στα κουμπιά για να αλλάξετε τον πίνακα λειτουργίας μεταξύ [CUE / LOOP] 
και [GRID]. 

Πίνακας CUE / LOOP

Θέτει και σώζει Hot Cues Loops και Cues
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Πίνακας INFO

Εμφανίζει τις πληροφορίες ενός φορτωμένουκομματιού φορτωθεί στον player

Οθόνη πληροφοριών κομματιού

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες του κομματιού που φορτώθηκε στον player. 

INFO 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να δείξει τον πίνακα INFO στην υπο-ομάδα για το φορτωμένο 
cue. 

4.3.3 Πίνακας λειτουργία

CUE/LOOP 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα CUE / LOOP 
στον πίνακα λειτουργίας.

HOT CUE DELETE 

Διαγράφει το αποθηκευμένο hot cue.

HOT CUE (A, B, C) 

Τα Hot cues αποθηκεύονται εδώ. 
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LOOP IN/LOOP OUT 

Ορίζει cues και loop in / out cues σε πραγματικό χρόνο.

RELOOP/EXIT 

Ακυρώνει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή του loop.

Auto Beat Loop (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 8, 16, 32) 

Ορίζει το μήκος του loop από τον καθορισμένο αριθμό των beats. 

 /2 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να μειώσει κατά το ήμισυ το μήκος του τρέχοντος 
loop. 

x2 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να διπλασιάσει τη διάρκεια του τρέχοντος loop.

MEMORY 

Αποθηκεύει cue και cue loops που έχουν τεθεί.

Μεταβαίνει σε ένα αποθηκευμένο cue ή σημείο loop.

 Κλικ  για να μεταβείτε στο επόμενο Cue ή loop.

 Κλικ  για να μεταβείτε στο προηγούμενο Cue ή loop. 

Κουμπί διαγραφής Cue/Loop 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο Cue ή loop. 

Πίνακας GRID  

Ρυθμίζει το beat grid. 

GRID 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα [GRID] . 
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Ο μετρονόμος ακούγεται με το κομμάτι, σε συγχρονισμό με το beatgrid. 

Κλικ σε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση του μετρονόμου σε τρία 

επίπεδα.  

Αναιρεί τι κάνατε τελευταία στον πίνακα GRID. 

Μικραίνει την απόσταση beatgrid κατά 1 msec.

Διευρύνει την απόσταση του beat grid κατά 1 msec.

Μετακινεί το beat grid 1 msec προς τα αριστερά.
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Το σύνολο του beatgrid ολισθαίνει για να ταιριάζει με την πλησιέστερη θέση beat με την 
τρέχουσα θέση αναπαραγωγής, εμφανιζόμενη με μία λευκή κατακόρυφη γραμμή στο κέντρο 
της κυματομορφής.

Μετακινεί το beat grid 1 msec προς τα δεξιά. 

Διπλασιάζει τα BPM. (Το μήκος κάθε απόστασης beatgrid στενεύει κατά το ήμισυ.) 

Μειώνει στο μισό τα BPM. (Το μήκος κάθε απόστασης beatgrid διπλασιάζεται.)

Ακυρώνει την προσωρινή μαρκαρισμένη θέση για τη ρύθμιση του beatgrid. 

Προσωρινά σηματοδοτεί τη θέση βάσης για την προσαρμογή των σημείων beatgrid από τη θέση. 

Εισάγετε τιμή BPM με το χέρι για να αλλάξετε την απόσταση του beat grid. 



Συντόμευση 

Σύρετε έναν φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής στη δενδροειδή προβολή, και ρίξτε το σε ένα 
slot για να δημιουργηθεί μια συντόμευση.

Μονοπάτι λίστας αναπαραγωγής 
Αυτό το εικονίδιο θα εμφανιστεί αν το τονισμένο κομμάτι στην λίστα κομματιών είναι 
αποθηκευμένο σε λίστα αναπαραγωγής. Κλικ      για να εμφανιστεί μια λίστα διαδρομής 
της λίστας αναπαραγωγής.

Παλέτα λίστας αναπαραγωγής 

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο         , θα εμφανιστεί μια λίστα με ετικέτες ή τέσσερις 
λίστες αναπαραγωγής.

 Τρεις παλέτες στα δεξιά, ανάμεσα στις 4 παλέτες, είναι λίστες αναπαραγωγής. Η άκρα 
αριστερή παλέτα χρησιμοποιείται ως Λίστα ετικετών.

Αλλαγή artwork

      Κλικ σε ένα από τα παρακάτω κουμπιά για να επιλέξετε τη λειτουργία artwork . 
      : Δείχνει το πάνω μέρος του artwork.

       : Δείχνει το σύνολο του artwork. 

Φίλτρο κατηγορίας

Ψάχνει για αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας το φίλτρο κατηγορίας.
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Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα BPM. 

4.3.4 Πίνακας περιήγησης 
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Φίλτρο My Tag 

Κλικ για να δείξει το φίλτρο My Tag και να αναζητήσετε τα κομμάτια χρησιμοποιώντας τις 
πληροφορίες που προσθέσατε στο My Tag.

Φίλτρο αναζήτησης

Ψάχνει για αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο αναζήτησης.

Κεφαλίδα στήλης

Ταξινομεί και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών της μουσικής.
Η οθόνη της κεφαλίδας στήλης μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί και η σειρά της να
αλλάξει.

My Tag 

Κλικ στο εικονίδιο για να εμφανίσετε το παράθυρο ρυθμίσεων My Tag στη δεξιά πλευρά της 
λίστας κομματιών. 

Σχετικά κομμάτια

Κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστούν τα προτεινόμενα κομμάτια που θα παίξουν μετά, στη 
δεξιά πλευρά της λίστας κομματιών.

Info 

Κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο πληροφοριών στη δεξιά πλευρά της λίστας κομματιών 

για να δείξει το τρέχον επιλεγμένο αρχείο μουσικής. 
Λίστα κομματιών 

Εμφανίζει αρχεία μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής που επιλέγεται στην δενδροειδή 
προβολή. 
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Δενδροειδής προβολή 

Επιλέξτε ένα στοιχείο για να εμφανιστεί στη λίστα κομματιών. 

Collection Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής που εισάγονται στο rekordbox. 

Playlists 
Μπορείτε να οργανώσετε τη μουσική συλλογή στο rekordbox με τη 

δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής πριν από την performance.

Hot Cue Bank 

Lists 

Τα σημεία Hot cues που έχετε ρυθμίσει ακόμη και σε διαφορετικά κομ-

μάτια μπορούν να αποθηκευτούν σε Α, Β και Γ του cue hot bank. 

iTunes Η βιβλιοθήκη iTunes μπορεί να αναφερθεί και να εμφανιστεί. 

rekordbox xml Το rekordbox XML για ματ μπορεί να αναφερθεί και να εμφανιστεί.

Explorer 
Εμφανίζει την δομή των φακέλων του υπολογιστή σας και των εξωτερικών

συσκευών, όπως μια μονάδα flash USB.

Devices Εμφανίζει τις συσκευές USB, κάρτες SD και τις κινητές συσκευές. 

Histories Εμφανίζει το ιστορικό αναπαραγωγής στον εξοπλισμό.

Είτε εμφανίζονται τα[Hot Cue Bank Lists], [iTunes], [rekordbox xml] και [Explorer] , είτε

αποκρύπτονται, μπορείτε να τα επιλέξετε στο [View]> [Layout] στην οθόνη [Preferences].

Sync Manager 

Κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα Sync Manager για να συγχρονίσετε το
rekordbox με εξωτερικές βιβλιοθήκες. 

LINK 

Επιτρέπει την επικοινωνία με τις μονάδες DJ (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, 

CDJ-900nexus, CDJ-900, CDJ-900, XDJ-1000, XDJ-RX, XDJ-AERO) που συνδέονται με 

καλώδιο LAN ή ασύρματου LAN.

 Το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν το rekordbox είναι συνδεδεμένο με μονάδες DJ μέσω 

LAN.  
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4.3.5 Πίνακα κατάστασης link 

Όταν το rekordbox είναι συνδεδεμένο με μονάδες DJ μέσω LAN, εμφανίζεται ο πίνακας κατάστασης link .   

LINK 

Τερματίζει την επικοινωνία με τις μονάδες DJ (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, 

CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-1000, XDJ-RX, XDJ-AERO) που συνδέονται με 

καλώδιο LAN ή ασύρματου LAN. 

Sync master 

Συγχρονίζει χρησιμοποιώντας το Master BPM (tempo) που καθορίζεται όταν το 

rekordbox χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus) χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία συγχρονισμού beat. 

Master BPM 

Καθορίζει το beat (BPM) που χρησιμοποιείται για το master deck.

Κατάσταση link 

Εμφανίζει την κατάσταση του εξοπλισμού (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, 

CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-AERO) που συνδέονται με καλώδιο LAN ή ασύρματου LAN 

στο κάτω μέρος του πλαισίου του browser.



Συνδεθείτε ως ο χρήστης που ορίστηκε ως διαχειριστής του υπολογιστή πριν από τη χρήση του 
rekordbox.

Για Mac OS X 

Ανοίξτε το φάκελο [Application] με τον Finder και κάντε διπλό κλικ στο [rekordbox]. 

Για Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [rekordbox] στην επιφάνεια εργασίας. 
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4.4 Εκκίνηση του rekordbox 



Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Πηδώντας από την τρέχουσα θέση

1 Κλικ
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4.5 Ακούγοντας μουσικά αρχεία

Αναπαράγετε την μουσική στον πίνακα player και ελέγξτε το beat και το τέμπο (BPM).

4.5.1 Αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής 

1 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής στον player από τη λίστα κομματιών.

Το κομμάτι είναι τώρα φορτωμένο στην συσκευή αναπαραγωγής.

2 Κλικ [ ]. 

. 

Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται για να επιλέξετε πόσα beats θα μεταβείτε. 

2 Επιλέξτε τον αριθμό των beats. 

)ο πόσα beats ή bar θα μεταβείτε είναι τώρα επιλέξιμο κάνοντας κλικ

. 

3 Κλικ . 

Έγινε άλμα από την τρέχουσα θέση



Όταν κάνετε κλικ               κατά τη διάρκεια της κατάστασης LOOP, όχι μόνο η 
τρέχουσα θέση, αλλά και τα cues LOOP IN και LOOP OUT  θα προσπεραστούν

Ακούγοντας μουσικά αρχεία απευθείας στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης

Αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής πατώντας την κυματομορφή στην στήλη
[Preview] 

Κλικ στην κυματομορφή για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη θέση που πατήσατε. Κλικ 

στο κουμπί stop προς τα αριστερά της κυματομορφής για να την σταματήσετε. 

Όταν η αναπαραγωγή ξεκινά στην στήλη [Preview], ενώ ένα άλλο κομμάτι αναπαράγεται στον 

πίνακα αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή στον πίνακα αναπαραγωγής διακόπτεται.

Αναπαράγετε ένα αρχείο μουσικής πατώντας το artwork στη στήλη [Artwork].Κλικ στο artwork 
για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή του κομματιού.
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 Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού από το Artwork για να σταματήσει.
Κλικ στο Artwork κατά την αναπαραγωγή ώστε να προχωρήσετε με αυξήσεις 30 
δευτερολέπτων. 

Όταν η αναπαραγωγή ξεκινά από την στήλη [Artwork] , ενώ ένα άλλο κομμάτι αναπαράγεται 

στον πίνακα αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή στον πίνακα αναπαραγωγής διακόπτεται.

Εμφάνιση Cue Marker στην κυματομορφή προεπισκόπησης

Τα Cues και Hot Cue Markers μπορούν να εμφανίζονται στην κυματομορφή προεπισκόπησης 

στη λίστα κομματιών, που σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση Cue του κομματιού στο 

παράθυρο λίστασ κομματιών χωρίς να φορτώσετε το κομμάτι στον player 



 

*Στη λειτουργία PERFORMANCE, Ανοίξτε [Preferences]> [View]> [Wave] και επιλέξτε 
Μπλε / RGB.

Αλλαγή οθόνης καταμέτρησης beat 

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του μετρητή beat, στο κέντρο της 
διευρυμένης κυματομορφής

Κλικ  στο κουμπί στη δεξιά πλευρά της διευρυμένης κυματομορφής και επιλέξτε 
ένα από τα παρακάτω στο [Beat Count Display]

*Στη λειτουργία PERFORMANCE, Ανοίξτε [Preferences]> [View]> [ Click on the waveform for 

PLAY and CUE] και επιλέξτε On / Off.

Αλλάζοντας το χρώμα της κυματομορφής                            
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Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε [Preferences]> [View], στη συνέχεια, επιλέξτε [ Display Cue 

Markers on Preview]. Κλικ στην περιοχή του Cue Marker στην προεπισκόπηση κυματο-

μορφής και στη συνέχεια η αναπαραγωγή του κομματιού θα πρέπει να ξεκινήσει από το

σημείο Cue της προεπισκόπησης.
Πυροδότηση Αναπαραγωγής / Παύσης και CUE στη διευρυμένη κυματομορφή 

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι στη διευρυμένη κυματομορφή θα προκαλέσει την ίδια συμπερι-
φορά με την επιλογή του[ ] και τα κουμπιά [CUE].

 Κλικ οπουδήποτε εντός της διευρυμένης κυματομορφής για να προκαλέσετετην ίδια 

συμπεριφορά όπως κάνοντας κλικ στο κουμπί [      .]. 
 Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εντός της διευρυμένης κυματομορφής για

να προκαλέσετε την ίδια συμπεριφορά όπως κάνοντας κλικ στο κουμπί [CUE].

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί         
στη δεξιά πλευρά της διευρυμένης κυματομορφής και επιλέξτε [On / Off] σε [ Click on the 
waveform for PLAY and CUE] στο αναπτυσσόμενο μενού.   

Κλικ          στο κουμπί στη δεξιά πλευρά της διευρυμένης κυματομορφής και επιλέξτε Μπλε 
/RGB στο [Change waveform color] 

 Τρέχουσα θέση (Bars) 

Εμφανίζει τον αριθμό των bars από την αρχή μεχρι την τρέχουσα θέση αναπαρα-

γωγής.
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 Μετρήστε μέχρι το επόμενο Memory Cue (Bars). 

Εμφανίζει τον αριθμό των bars από την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής έως το επόμενο 

Memory Cue. Εάν το επόμενο Memory Cue δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται τίποτα. 

 Μετρήστε μέχρι το επόμενο Memory Cue (Beats).

Εμφανίζει τον αριθμό των beats από την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής έως το επόμενο 

Memory Cue. Εάν το πλησιέστερο Memory Cue δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται τίποτα.

* Στην λειτουργία PERFORMANCE, ανοίξτε [Preferences]> [View] και επιλέξτε μία από τις 

τρεις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω στο [Beat Count Display].

4.5.2 Έλεγχος του beat (beat grid) 

1 Κλικ  αναμεταξύ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Ένας player παρουσιάζεται στον πίνακα Player. 

2 Σύρετε το αρχείο μουσικής από τον πίνακα του προγράμματος περιήγησης στον 
πίνακα αναπαραγωγής.

Το αρχείο μουσικής είναι φορτωμένο στον πίνακα αναπαραγωγής. 

3 Κλικ [ ]. 

Η αναπαραγωγή ξεκινά. 

 Η οθόνη BPM δείχνει το τέμπο που μετρήθηκε όταν προστέθηκε το αρχείο μουσικής. 

 Η διευρυμένη οθόνη κυματομορφής δείχνει το beat grid σε μια λευκή γραμμή η οποία 

παράγεται όταν το αρχείο μουσικής προστίθεται (beat grid).

Στην οθόνη διευρυμένης κυματομορφής, τα beats στην αρχή των μέτρων που 

αναφέρονται στο beat grid ως κόκκινη γραμμή, κάθε τέσσερα beats, από την αρχή μέχρι 

το τέλος της διαδρομής. 



Εμφανίζεται σε ένα αρχείο μουσικής που είχε προηγουμένως αναλυθεί από 

παλαιότερη έκδοση του rekordbox. Αυτό σημαίνει πως οι πληροφορίες της μουσικής

είναι ανεπαρκής ή παλαιές. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο μουσικής και κάντε 

κλικ στο [Analyze Missing Data], ώστε η πληροφορία να ενημερώθεί και το    να 

εξαφανιστεί

Ρύθμιση του beat grid 

Η διευρυμένη κυματομορφή εμφανίζει το beat grid με λευκές γραμμές. Το beat grid μπορεί να 

ρυθμιστεί με την ακόλουθη διαδικασία.
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1 Κλικ [ ] κατά την αναπαραγωγή. 

Η αναπαραγωγή παύει. 
2 Σύρετε την οθόνη διευρυμένης κυματομορφής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 
Ρυθμίστε έτσι ώστε το beat να ταιριάζει με την κάθετη λευκή γραμμή στο κέντρο της οθόνης 
διευρυμένης κυματομορφής.
3 Κλικ [GRID]. Τα εικονίδια μενού ρύθμισης beat grid εμφανίζονται στον πίνακα 
λειτουργίας.Οι λευκές γραμμές που δείχνουν τα beatgrids θα γίνουν μπλε, και η επεξερ-
γασία γίνεται εφικτή.
4 Κλικ

. 

Η τρέχουσα θέση μετακινείται προς την πλησιέστερη θέση beat στο κέντρο της κυματο-

μορφής, η οποία είναι μία λευκή κάθετη γραμμή. Το σύνολο του beat grid ολισθαίνει με την 

κίνηση αυτή.Το beat στο κέντρο γίνεται το πρώτο beat του bar και εμφανίζεται ως κόκκινη 

γραμμή. 

 Αν θέλετε να σύρετε το beat grid πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, κάντε κλικ στο

Τα σημεία του beat grid που έχουν περάσει από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή (ήδη 

έχει παιχτεί μέρος του κομματιού) είναι κλειδωμένα, και μόνο τα σημεία του beat grid 

που έρχονται στο κέντρο κάθετη γραμμή θα κυλήσουν. 

5 Κλικ [GRID]. 

Το μενού ρύθμισης beat grid κλείνει.
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Άλλα εικονίδια (μενού ρύθμισης beat grid) 

Μετακινεί το beat grid 1 msec προς τα αριστερά． 

Μετακινεί το beat grid 1 msec προς τα δεξιά

Μειώνει τα διαστήματα beat grid κατά 1 msec.

Διευρύνει τα διαστήματα beat grid κατά 1 msec.

Διπλασιάζει την τιμή BPM. (Το μήκος του κάθε διαστήματος beat grid μειώνεται κατά το ήμισυ.)

Μειώνει στο μισό την τιμή BMP. (Το μήκος του κάθε διαστήματος beat grid διπλασιάζεται.)

Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να κάνει προσαρμογές από την τρέχουσα 
θέση. Σηματοδοτεί προσωρινά τη θέση βάσης για την προσαρμογή των σημείων 
beatgrid. Μόνο τα σημεία beatgrid που έρχονται με το σήμα (τοποθέτηση δεξιά, 
σε ένα κομμάτι που θα παίξει) είναι σε θέση να κυλήσουν με βάση τη μαρκαρι-
σμένη θέση. Τα σημεία beatgrid που έχουν περάσει περάσει από το σημείο 
μαρκαρίσματος (τοποθέτηση δεξιά, έχει ήδη παίξει το κομμάτι), εμφανίζονται ως 
λευκά στίγματα, ενώ τα σημεια beatgrid που έρχονται προς το σημείο 
μαρκαρίσματος εμφανίζονται ως μπλε γραμμές. Οι μπλε γραμμές δείχνουν ότι τα
beats έχουν προσαρμοστεί και κυλήσει.
Μέχρι να σβηστεί το σημείο, οι εργασίες που εκτελούνται στο μενού ρύθμισης 
beat grid, αποτυπώνονται μόνο στα σημεία beatgrid και εμφανίζονται ως 
μπλε γραμμές μετά το σήμα. 

Ακυρώνει την προσωρινή μαρκαρισμένη θέση για τη ρύθμιση του beatgrid. 
Όταν ακυρωθεί, όλα τα σημεία beatgrid εμφανίζονται ως μπλε 
γραμμές. Οι εργασίες που εκτελούνται στο μενού ρύθμισης beat grid, θα
εμφανιστούν σε ολόκληρο το κομμάτι.

Αναιρεί εργασίες που εκτελούνται στο μενού beat grid. 

Παίζει το κομμάτι με ένα μετρονόμο σε συγχρονισμό με το beatgrid. Ενεργοποιεί 
ή απενεργοποιεί τον ήχο του μετρονόμου και ελέγχει την ένταση (υψηλής, μέση
και χαμηλή).

Εισάγετε τον αριθμό για να αλλάξετε την τιμή BPM. Η απόσταση του beatgrid αλλάζει. 



 Εναλλαγή κουμπιού       ή το κουμπί [Analysis Lock], στον πίνακα 
GRID σε λειτουργία 1-Player. Το εικονίδιο      αλλάζει και η λειτουργία 
κλειδώματος ανάλυσης είναι ενεργή.

Πιέστε το κουμπί και πάλι, και η λειτουργία κλειδώματος ανάλυσης είναι 

απενεργοποιημένη.

Μπορείτε να περιορίσετε την εκ νέου ανάλυση και επεξεργασία των beatgrids για την αποφυγή

αντικατάστασης σωστά προσαρμοσμένων beatgrids.  

Η εφέ του κλειδώματος ανάλυσης
Στη λειτουργία κλειδώματος ανάλυσης, οι ακόλουθες λειτουργίες δεν θα είναι ενεργές. 

 Ανάλυση κομματιού 

 Ανάλυση Κλειδιού 

 Επεξεργασία Grid  

Όταν μια σειρά από κομμάτια επιλέγονται να αναλυθούν σε μια λίστα κομματιών, τα 

κλειδωμένα κομμάτια παραλείπονται. 

Πώς να κλειδώσετε / ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος ανάλυσης

Οι παρακάτω δύο τρόποι δείχνουν πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλειδώματος ανάλυσης. 

 

Καινούρια ανάλυση τραγουδιών για τον εντοπισμό θέσεων beat και BPM
1 Ανοίξτε [Preferences]> [Analyse], στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία για την 
ανάλυση κυματομορφής
Πληροφορίες της μουσικής: [Κανονική] ή [Dynamic].

2 Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο μουσικής, στη συνέχεια, επιλέξτε [Analyze Track].

Τα δεδομένα κυματομορφής της μουσικής αναλύονται. Η εντοπισμένη θέση beat και το 

μετρούμεντα BPM είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή. 
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Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [TAP] αρκετές φορές για να ρυθμίσετε 
χειροκίνητα τα BPM. 

Όταν τα αρχεία μουσικής αναλύονται εκ νέου, το επεξεργασμένο beatgrid  αντικαθίσταται με το 

beatgrid που αναλύθηκε στην λειτουργία [Analyze Track] .

4.5.3 Κλείδωμα ανάλυσης



Χρησιμοποιώντας beatgrids (Quantize) 

Κατά τη ρύθμιση cues και loops στον πίνακα αναπαραγωγής, τα σημεία cue και loop μπορούν

εύκολα να ρυθμιστούν στο beat.

1 Κλικ στο κουμπί [Quantize] στον πίνακα αναπαραγωγής.

Το κουμπί [Quantize] ανάβει στον πίνακα αναπαραγωγής.

2 Ρυθμίστε σημεία Cue ή loop 

Παίζοντας σε DJ players και μίκτες με την λειτουργία quantize

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα beatgrids της μουσικής που εντοπίστηκαν και να τα
προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας το rekordbox και να εκμεταλλευτείτε την λειτουργία quantize
όταν παίζετε, χρησιμοποιώντας cues, loops σε συγκεκριμένο εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus, 
CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ- 1000, XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1). Αν ο DJ player
(π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-1000) και ένας μίκτη (π.χ. 
DJM-2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus) συνδέονται με LAN καλώδιο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε beatgrids με την λειτουργία quantize κατά την αναπαραγωγή FX’s.
 Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας quantize στον εξοπλισμό, δείτε τις οδηγίες για 
κάθε εξοπλισμό.
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 Κάντε δεξί κλικ στο κομμάτι, επιλέξτε [Analysis Lock]> [On].

Στη λειτουργία ανάλυσης, 

αριστερά στήλη του κομματιου)

το εικονίδιο εμφανίζεται στη στήλη κατάστασης (άκρα 

4.5.4 Ανιχνεύοντας τη νότα

Κάντε δεξί κλικ (Για Mac, Ctrl + κλικ) στο αρχείο μουσικής, και στη συνέχεια, 
επιλέξτε [Detect Key]. 

Τα δεδομένα κυματομορφής της μουσικής αναλύονται. Η ανιχνεύμένη νότα μπορεί να 

ελεγχθεί στο παράθυρο [Collection], [Information], κ.λπ.. 

Η νότα μπορεί να ανιχνευθεί ταυτόχρονα κατά την προσθήκη της μουσικής σε συλλογές. 

Ανοίξτε [Preferences]> [Analysis] και επιλέξτε [Enable Key Analysis on import].



Όταν ένα νέο σημείο cue έχει οριστεί, το προηγούμενο σημείο Cue διαγράφεται.
Όταν φορτώνεται ένα διαφορετικό μουσικό αρχείο, το προηγούμενο σημείο Cue 

ακυρώνεται. 
 Είναι επίσης δυνατό να αποθηκεύσετε σημεία cue.

Επιστρέφοντας στο σημείο Cue (Back Cue) 

Κλικ [CUE] κατά την αναπαραγωγή. 
Το κομμάτι επιστρέφει στο σημείο Cue και διακόπτεται. Το κουμπί [CUE] φωτίζει.
 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το σημείο Cue, κάντε κλικ στην επιλογή [       ]]

Ρύθμιση σημείων Cue 

1Κλικ [
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4.6 Ρύθμιση σημείων Cue ή loop  

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ρυθμίσετε σημεία cue και loop.

] κατά την αναπαραγωγή. 

Η αναπαραγωγή παύει.

2 Κλικ [CUE]. 

Το σημείο cue έχει οριστεί. Το κουμπί [CUE] ανάβει.
 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το σημείο Cue, κάντε κλικ στην 
επιλογή [        ]

Έλεγχος σημείου Cue (Cue Point Sampler)

Μετά την επιστροφή στο σημείο Cue, κάντε παρατεταμένο κλικ στο κουμπί 
[CUE].

Η αναπαραγωγή ξεκινά από το σημείο Cue.
Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ενώ το [CUE] είναι πατημένο. Όταν αποδεσμεύεται, η 
αναπαραγωγή επιστρέφει στο σημείο Cue και διακόπτεται. 

Ρύθμιση σημείου Cue κατά την αναπαραγωγή (Real Time Cue)

Κλικ στο κουμπί [IN] (κουμπί Loop-in) κατά την αναπαραγωγή στη θέση όπου 

θέλετε να ορίσετε το σημείο έναρξης. 
Το σημείο έχει οριστεί ως σημείο Cue.
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Όταν το κουμπί [Quantize] έχει πατηθεί, ανάβει το κουμπί.Όταν ένα cue πραγματικού χρόνου 
έχει οριστεί μετά την ενεργοποίηση του [Quantize], το σημείο Cue ορίζεται αυτόματα στο 
πλησιέστερο beat grid όταν το [IN] έχει πατηθεί.

Έναρξη της αναπαραγωγής loop 

1 Κλικ στο κουμπί [IN] για loop-in κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στη 

θέση (Loop in point ) όπου θέλετε να αρχίσει η αναπαραγωγή loop. 

Το σημείο έχει οριστεί ως το Loop In Point. 

 Η λειτουργία αυτή δεν είναι απαραίτητη εάν θέλετε να ορίσετε το τρέχον σημείο cue, 

ως το Loop In Point. 

2 Κλικ [OUT] στη θέση (Loop Out Point) όπου θέλετε να τελειώσει η 

αναπαραγωγή Loop. 

Το σημείο αναπαραγωγής έχει οριστεί ως σημείο loop-out, το κομμάτι επιστρέφει στο 

σημείο loop-in και ξεκινά η αναπαραγωγή loop. 

 Όταν το σημείο loop έχει οριστεί, το προηγούμενο σημείο loop διαγράφεται. 

 Όταν φορτώνεται ένα διαφορετικό αρχείο μουσικής, τα προηγούμενα σημεία loop

ακυρώνονται. Είναι επίσης είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε σημεία loop.

Όταν το [Quantize] έχει πατηθεί, το κουμπί ανάβει.Όταν ένα loop έχει οριστεί μετά την ενεργοποίηση 
[Quantize], το σημείο loop ορίζεται αυτόματα σε κάθε πλησιέστερο beat grid όταν το [IN] ή [OUT] 
έχει πατηθεί. 



Ακυρώνοντας την αναπαραγωγή loop (Loop Exit) 

Κλικ [EXIT] κατά την αναπαραγωγή loop. 

Η αναπαραγωγή εξέρχεται από το loop και συνεχίζει κανονικά.

Συνέχιση της αναπαραγωγής loop (Reloop) 

Κλικ [RELOOP] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αφού το loop έχει ήδη 
εξέλθει. 

Η αναπαραγωγή επιστρέφει στο προηγούμενο loop και ξεκινά η αναπαραγωγή loop. 

Καθορισμός του χρόνου loop σε αριθμό beats (Auto Beat Loop) 

Μπορείτε να παίξετε ένα loop με το μήκος του loop μεταξύ 1/32 και 32 beats, σύμφωνα με 
τα BPM του μουσικού αρχείου που παίζει. 

Κλικ στον αριθμό των beats ως το μήκος loop που θέλετε να παίξετε κατά τη 
διάρκεια αναπαραγωγής ενός κομματιού.

Τα σημεία loop-in και loop-out ορίζονται σύμφωνα με τον επιλεγμένο αριθμό των beats. 
 Όταν το Auto Beat Loop (ο αριθμός των beats) έχει οριστεί κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής loop, το τωρινο σημείο loop-in διατηρείται, και μόνο το σημείο loop-out 
κινείται.
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Όταν το κουμπί [Quantize] έχει πατηθεί, το κουμπί ανάβει.Όταν το Auto Beat Loop έχει 
οριστεί μετά την ενεργοποίηση του κουμπιού [Quantize], τα σημεία loop ρυθμίζονται αυτόματα 
στο πλησιέστερο σημείο beat grid.

Εξαγωγή loops και αποθήκευση ως αρχεία WAV  

Για την εξαγωγή loops και την αποθήκεύση ως αρχεία WAV, κάντε κλικ στα 

δεξιά της διευρυμένης κυματομορφής στην οθόνη αναπαραγωγής, ενώ το loop 

παίζει και επιλέξτε [Export Loop as Wav]. 

Τα εξαγόμενα loops αποθηκεύονται ως αρχεία WAV (48 kHz συχνότητα δειγματοληψίας, 16-

bit quantization) και προστίθενται στη μουσική συλλογή του rekordbox . Το καθορισμένο 

όνομα αρχείου όταν αποθηκεύονται εμφανίζεται στον τίτλο [Collection]. 

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση αποθηκεύμένων loops (αρχεία WAV), ανατρέξτε στις 

οδηγίες χρήσης του κάθε εξοπλισμού (π.χ. RMX-1000, XDJ-AERO).
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4.6.1 Αποθήκευση cues ή loops 

Μπορείτε να ρυθμίσετε, να αποθηκεύσετε και να καλέσετε σημεία cue και loop. Έως 10 

σημεία cue και loop μπορούν να αποθηκευτούν ανά αρχείο μουσικής.Αποθηκεύμένα σημεία 

cue και loop μπορούν να κληθούν και να παίξουν σε εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus, 

CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900, CDJ-850, XDJ-1000, XDJ-RX και MEP-4000). 

Ρύθμιση και αποθήκευση σημείων cue και loop

1 Ορίστε το σημείο cue ή loop. 

2 Κλικ [MEMORY]. 

Η ώρα των αποθηκευμένων σημείο cue / loop (λεπτό / δευτερόλεπτο / χιλιοστό του 

δευτερολέπτου) εμφανίζεται στην υπο-ομάδα για το φορτωμένο κομμάτι. 

 Κλικ [MEMORY] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής loop για να αποθηκεύσετε ένα 

σημείο loop. Ο χρόνος των σημείων loop (Λεπτά / δευτερόλεπτα / χιλιοστό του δευτερο-

λέπτου) φαίνονται στον υπο-πίνακα για το φορτωμένο κομμάτι.



Κλικ  [       ]

Έναρξη της αναπαραγωγής ή της αναπαραγωγής loop. 

 Για να διαγράψετε το σημείο Cue ή το σημείο loop, κάντε κλικ στο [    ] στη δεξιά 

πλευρά του κουμπιού κλήσης Cue / Loop. 

Ρύθμιση ενός αποθηκευμένου loop ως ενεργό loop 

Όταν ένα σημείο loop αποθηκεύεται, ένα εικονίδιο loop       εμφανίζεται στην αριστερή 

πλευρά του κουμπιού κλήσης Cue / Loop . Για να ρυθμίσετε την loop ως ενεργού loop, κάντε 

κλικ στην επιλογή

Κλικ στο κουμπί κλήσης cue / loop για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το σημείο cue / 
Loop. 

Κλικ  για να μεταβείτε προς τα εμπρός σε ένα αποθηκευμένο cPe ή loop από την 
τρέχουσα θέση.

Κλικ  για να μεταβείτε προς τα πίσω σε ένα αποθηκευμένο cue ή loop από την 
τρέχουσα θέση.

Όταν το loop έχει οριστεί ως ενεργό loop,το       ,μετατρέπεται σε 

Κάλεσμα αποθηκευμένων σημείων cue ή loop

1 Φορτώστε το αρχείο μουσικής που περιέχει το σημείο cue ή loop που 

θέλετε να καλέσετε στον πίνακα αναπαραγωγής. 

Φορτώστε το αρχείο μουσικής που περιέχει το σημείο cue ή loop που θέλετε να 

καλέσετε στον πίνακα αναπαραγωγής. 

2 Κλικ στο κουμπί κλήσης cue / loop για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το 
σημείο cue / Loop. 
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Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί μενού δεξιά της διευρυμένης κυματομορφής του πίνακα της 

συσκευής αναπαραγωγής και επιλέξτε [On] στο [Active Loop Playback], η αναπαραγωγή 

loop ξεκινά αυτόματα στο σημείο του ενεργού loop, όταν παίζετε ένα κομμάτι για players 

που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενεργού loop. Χρησιμοποιώντας



rekordbox, μπορείτε να ελέγξετε πως εκτελούνται τα ενεργά loops σε CDJs και XDJs.Για 
οδηγίες σχετικά με τo ενεργό loops, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κάθε εξοπλισμού (π.χ. 
CDJ-2000nexus). 

Προσθέτοντας σχόλια για σημεία cue και loop 

Το σχόλιό σας μπορεί να προστεθεί στη στήλη στη δεξιά πλευρά του κουμπιού πρόσκλησης 
Cue / Loop στην υπο-ομάδα για το φορτωμένο cue.

Κλικ στη στήλη σχολίων για να εισάγετε το σχόλιό σας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 

[Enter].
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Αλλάζοντας το χρώμα του δεικτών cue που εμφανίζονται πάνω από την κυματομορφή 

Το χρώμα των δεικτών cue που εμφανίζεται πάνω στην κυματομορφή, μπορεί να αλλάξει.
Κάντε δεξί κλικ στη στήλη σχολίων στα δεξιά του κουμπιού πρόσκλησης Cue / Loop στην υπο-
ομάδα για το φορτωμένο κομμάτι και επιλέξτε ένα χρώμα από το αναπτυσσόμενο μενού 
χρώματος. 

 Τα σχόλια και τα χρώματα προστίθενται στα cues μπορούν να προβληθούν σε ορισμένο

εξοπλισμό (XDJ-1000, και XDJ-RX).



Χρήση Hot Cues

Όταν τα σημεία cue και loop είναι αποθηκευμένα ως hot cues,μπορούν να παιχτούν
στιγμιαία.Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των hot cues ανά μουσικό αρχείο στο [View] από 
τις [Preferences].Τα hot cues μπορούν να καλεσθούν και να παιχτούν στον εξοπλισμό
(CDJ-2000 Nexus, CDJ-2000, XDJ-1000, XDJ-RX ,XDJ-R1).Ο αριθμός των αποθηκευμένων 
hot cues εξαρτάται από τον εξοπλισμό

Αποθήκευση σημείων cue και loops ως Hot Cues

Κατά την λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης,κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά 
Hot Cue στην θέση που θέλετε να αποθηκευτεί ως Hot Cue.

Το αναπαραγώμενο (ή σταματημένο) σημείο,όταν το κουμπί πατήθηκε,αποθηκεύεται ως hot cue.Τα
αποθηκευμένα cues προβάλλονται ως [HOT CUE].

Όταν ένα κουμπί [HOT CUE], πάνω στον πίνακα αναπαραγωγής,έχει πατηθεί,το κουμπί 
φωτίζεται.Όταν ένα hot cue έχει οριστεί αφού έχει πατηθεί το κουμπί [QUANTIZE],το hot cue ορίζεται 
αυτόματα στο κοντινότερο σημείο beat grid.

Όταν το κουμπί [QUANTIZE], πάνω στον πίνακα αναπαραγωγής,έχει πατηθεί,το κουμπί 
φωτίζεται.Όταν ένα hot cue έχει οριστεί αφού έχει πατηθεί το κουμπί [QUANTIZE],το hot cue ορίζεται 
αυτόματα στο κοντινότερο σημείο beat grid.



Κλήση και αναπαραγωγή αποθηκευμένων hot cues

Κλικ στο κουμπί κλήσης Hot Cue

= αναπαραγωγή ξεκινά από το σημείο που έχει 
εγγραφεί στο κουμπί

Για να διαγράψετε το αποθη-
κευμένο σημείο,κάντε κλικ στο

Προσθήκη σχολίων στα hot cues

Μπορείς να προσθέσεις το σχόλιο σου στην στήλη Comment του πίνακα HOT CUE,στον υπο-πίνακα.Κάντε 
κλικ στην στήλη Comment για να εισάγετε το σχόλιο και πατήστε [EKTER]



Δημιουργία νέας λίστας Hot Cue Bank 

1 Κλικ  προς τα δεξιά του φάκελου [Hot Cue Bank Lists].
)ο [Untitled λίστα Hot Cue Bank] έχει δημιουργηθεί κάτω από τον φάκελο [Hot Cue Bank Lists].

2 Κλικ στο όνομα (“Untitled λίστα Hot Cue Bank”) στην δενδροειδή προβολή,
πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας και πατήστε το κουμπί [Enter]. 
Το όνομα του Hot List Cue Bank έχει αλλάξει. 
Για να διαγράψετε μία λίστα Hot Cue Bank, επιλέξτε τη λίστα Hot Cue Bank, και στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί [Delete]. 

Αποθήκευση cues και τα σημεία loop,ως Hot Cue Banks 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναπαραγωγής ή παύσης, κάντε κλικ σε ένα 
από τα κουμπιά Hot Cue Bank (Α, Β ή C) στη λίστα Hot Cue Bank στη θέση που 
θέλετε να αποθηκεύσετε.
Το σημείο έναρξης αποθηκεύεται σε ένα Hot Cue Bank. Οι πληροφορίες του αποθηκευμένου 
cue (τίτλος, καλλιτέχνης και το χρόνο) εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί Hot Cue Bank (A, B ή C).
 Όταν ένα κουμπί Hot Cue Bank έχει πατηθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής loop, το 
σημείο loop θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα Hot Cue Bank. 
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4.8 Οργανώνοντας hot cue, χρησιμοποιώντας Hot Cue Bank 

XDJ-1000 

Οι πληροφορίες σημείο cue / loop για διαφορετικά μουσικά αρχεία μπορούν 
να αποθηκευτούν σε Hot Cue Banks. Ο συνδυασμός των τριών hot cue banks(A, B, 
C) ονομάζεται Hot Cue Bank List. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές λίστες Hot Cue Bank, 
μπορείτε να ανεβάσετε τον πήχη στις performance σας με μια ποικιλία από συνδυασμούς 
hot cue. 

 Η λίστα Hot Cue Bank δεν μπορεί να φορτωθεί σε κάποιο εξοπλισμό (π.χ. cdj-900nexus, 
CDJ-900, CDJ-850, CDJ-350, MEP-4000, XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1).

 Στη λειτουργία 2-player, τα πλήκτρα Hot Cue Bank και τα πλήκτρα διαγραφής δεν 
εμφανίζονται
     Στη λειτουργία PERFORMANCE, οι λίστες Hot Cue Bank δεν εμφανίζονται. 



4 Κλικ σε ένα από τα κουμπιά Hot Cue Bank (Α, Β ή Γ)

Το σημείο  hot cue αποθηκεύεται στο Hot Cue Bank. 

Οργάνωση Hot Cue Bank Lists με τη χρήση φακέλων 

1 Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο [Hot Cue Bank Lists]  και επιλέξτε [Create New Folder]. Ένας 
[Untitled Folder] έχει συσταθεί σύμφωνα με τον φάκελο [Hot Cue Bank Lists] .

2 Κλικ στο όνομα (αρχικά “Untitled Folder”), εισάγετε το όνομα του φακέλου και 
πατήστε το κουμπί [Enter] . 
3 Σύρετε τις λίστες Hot Cue Bank στον φάκελο που μόλις δημιουργήσατε. 

Η λίστα Hot Cue Bank κινήθηκε κάτω από το φάκελο που μόλις δημιουργήσατε. 

 Για να διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
[Delete]. Όλες οι λίστες Hot Cue Bank και οι φάκελοι που περιέχονται σε αυτόν το φάκελο 
διαγράφονται. 

Προσθέτοντας ένα artwork σε λίστα Hot Cue Bank

Οι μορφές αρχείων artwork που μπορούν να προστεθούν είναι JPEG ή PNG (επεκτάσεις: “jpg”, 
“JPEG”, “png”).

Έλεγχος αποθηκευμένων Hot Cue Banks 

Κλικ στο κουμπί Hot Cue Bank του αποθηκευμένου σημείου cue / loop. Η 
αναπαραγωγή ξεκινά από το αποθηκευμένο σημείο loop / cue.
Για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο σημείο cue / loop από την λίστα Hot Cue Bank, κάντε 
κλικ στο [     ] στο Hot Cue Bank. 

Παίρνοντας ήδη αποθηκεύμένα hot cues και αποθήκευση τους σε Hot Cue Bank 

1 Φορτώστε ένα αρχείο μουσικής που περιέχει σημείο hot cue στον πίνακα 
player. 
Κλικ [HOT CUE] στην υπο-ομάδα για το φορτωμένο cue. Τα σημεία cue ή loop 
αποθηκεύοοονται στη διαδρομή που εμφανίζεται. 

2 Κλικ [        ] αν παίζει το κομμάτι για να γίνει παύση. 

3 Κλικ στο [HOT CUE] που θέλετε για να το αποθηκεύσετε σε Hot Cue Bank. 

Η θέση της αναπαραγωγής μετακινείται στο επιλεγμένο σημείο και η αναπαραγωγή παύει.
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1 Κάντε δεξί κλικ σε μια λίστα Hot Cue Bank και επιλέξτε [Add Artwork].

Το [Choose artwork] ανοίγει την οθόνη. 

2 Επιλέξτε το φάκελο και το αρχείο εικόνας που θέλετε να προσθέσετε στη συνέχεια, 

κάντε κλικ στο [Open].

Το artwork προστίθεται σε λίστα Hot Cue Bank.

Το artwork εμφανίζεται όταν κάνουμε δεξί κλικ στη λίστα Hot Bank Cue.

4.9 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 2-Player για να προετοιμάστούμε για το
μιξάρισμα

Ένας καλός συνδυασμός κομματιών μπορεί να αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως σχετίζόμενα κομμάτια κατά την επιλογή του επόμενου κομματιού για να παίξει. 

Μιξάροντας 2 κομμάτια στους players Α και Β 

1 Κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Ο πίνακας αναπαραγωγής έχει τεθεί σε λειτουργία 2-Player. 
2 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής στον Player A. 

Το αρχείο μουσικής είναι τώρα φορτωμένο στον Player A. 

3 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής στον Player Β

Το αρχείο μουσικής είναι τώρα φορτωμένο στον Player B. 

4 Κλικ [ ] στον Player A και Player B. 

Ξεκινάει η αναπαραγωγή των κομματιών. 



5 Ρύθμιση της ανάμειξης έντασης του ήχου του player Α και Β Player

Μπορείτε να δοκιμάσετε την ανάμειξη με ένα crossfader.
Μετακινήστε το crossfader μεταξύ παίκτης Α και Β να αναμιχθούν τον ήχο. 

Εμφάνιση του πίνακα λειτουργίας 

Κλικ  στην αριστερή πλευρά του player για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τον πίνακα λειτουργίας για 
να αποθηκεύσετε σημείο cue,για να χρησιμοποιήσετε loops και να προσαρμοσετε τις θέσεις των 
beat.Κλικ  ξανά    για να κρύψετε τον   πίνακα   λειτουργίας. 

Κλικ στο κουμπί ρύθμισης TEMPO. 

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής της μουσικής στον 

πίνακα αναπαραγωγής. 

 Κλικ , και η ταχύτητα αναπαραγωγής θα γίνει γρηγορότερη.

 Κλικ , και η ταχύτητα αναπαραγωγής θα γίνει πιο αργή. 

 Κλικ [RST], και η ταχύτητα αναπαραγωγής θα επαναφερθεί στην αρχική 

ταχύτητα.

  Κλικ στο πεδίτα BPM να αλλάξει άμεσα τα BPM. 
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Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής της μουσικής (έλεγχος Tempo)

Μπορείτε να ταιριάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής,2 κομματιών.



Ρύθμιση της ταχύτητας παίζοντας χωρίς να αλλάξει το pitch (Master Tempo)

 1 Κλικ στο κουμπί [MT] (Master Tempo). 

Το κουμπί Master Tempo ανάβει. 

2 Κλικ στο κουμπί ρύθμισης TEMPO. 

 Το pitch του κομματιού δεν αλλάζει ακόμα και όταν αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής 
από το κουμπί ρύθμισης TEMPO.Η ποιότητα του ήχου μπορεί να διαφέρει, επειδή ο ήχος είναι 
ψηφιακά επανεπεξεργασμένος. 

Ρύθμιση των θέσεων beat των δύο κομματιών χειροκίνητα χρησιμοποιώντας Pitch Bend 

Κλικ  ή   κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής 

Κλικ  ενώ παίζει ένα κομμάτι, και  η ταχύτητα αναπαραγωγής συνεχίζει να 
επιβραδύνεται όσο είναι πατημένο.

Κλικ  ενώ παίζει ένα κομμάτι, και η ταχύτητα αναπαραγωγής συνεχίζει να επιταχύνει
όσο είναι πατημένο.
Συγχρονισμός τις θέσεις beat και τέμπο των δύο κομματιών χρησιμοποιώντας beat
Sync 

1 Παίξτε ένα κομμάτι στον player Α

Ο Player που ξεκινά για πρώτη φορά την αναπαραγωγή γίνεται το Sync Master. 

2 Παίξτε ένα κομμάτι στον player B. 

3 Κλικ [SYNC] στον player B. 

Το Tempo (BPM) και οι θέσεις beat του κομματιού στον player Β θα συγχρονιστούν με εκείνες 
που αφορούν τον player A. 

 Κλικ [SYNC] και πάλι, και η λειτουργία SYNC θα απενεργοποιηθεί. 
 Για να επιστρέψετε στο αρχικό BPM για κάθε player μετά την απενεργοποίηση του SYNC ,
κάντε κλικ στο [RST]. 

Ρύθμιση δύο κομματιών για έναν καλό συνδυασμό 

Αν τα δύο κομμάτια ταιριάζουν στο μιξάρισμα από άποψη αρμονίας και για άλλους λόγους, 
μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες αυτές στη βιβλιοθήκη.Οι αποθηκευμένες πληρο-
φορίες μπορούν να φαίνονται ως ένας καλός συνδυασμός. 
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Κλικ . 

Το εικονίδιο αλλάζει σε           και τα δύο κομμάτια αποθηκεύονται ως ένα καλός συνδυασμός για μιξάρισμα. 

 Εάν τα φορτωμένα αρχεία μουσικής στον player Α και Β, έχουν ήδη οριστεί ως ένα καλός
συνδυασμός, αυτόματα απεικονίζεται το εικονίδιο .

Για να βάλετε σε λίστα και να προβάλλετε τα κομμάτια που συνδυάζονται καλά με ένα συ-
γκεκριμένο κομμάτι, δείτε Προβολή σχετικών κομματιών 3.5.5 .Για να  εμφανιστεί η λίστα των
σχετικών κομματιών, επιλέξτε [Matching] στα [Criteria] στο [ Customize the criteria] (     ) στο 
σχετικό παράθυρο λίστας κομματιών (Matching)
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4.10 Συγχρονισμός βιβλιοθήκης iTunes και συσκευών με το 

rekordbox χρησιμοποιώντας Sync Manager

Το Sync Manager θα σας επιτρέψει να εξάγετε λίστες αναπαραγωγής του iTunes και του

rekordbox σε συσκευές USB σε μια ενημερωμένη κατάσταση.

Συγχρονισμός με τη βιβλιοθήκη του iTunes

Μόλις η βιβλιοθήκη του iTunes είναι συγχρονισμένη, οι πληροφορίες στη βιβλιοθήκη του iTunes 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν απρόσκοπτα στο rekordbox.

Οι συγχρονισμένες λίστες αναπαραγωγής του iTunes, ενημερώνονται και φαίνονται στο [iTunes] 

στην δενδροειδή προβολή. Όταν τα κομμάτια στις συγχρονισμένες λίστες αναπαραγωγής 

αναλύονται αυτόματα από το rekordbox, το artwork και η κυματομορφή τους θα εμφανίζονται. 

Συγχρονισμός με συσκευές (συσκευή USB ή κάρτα SD) 

Όταν μια συσκευή συγχρονίζεται, οι λίστες αναπαραγωγής που επιλέγονται, εξάγονται 

στη συσκευή με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες.Cues,θέσεις beat και οι βαθμολογίες,

ενημερώνονται στον εξοπλισμό, μπορούν να εισαχθούν πίσω στο rekordbox. 

Εκκίνηση Sync Manager

Κλικ στο κάτω μέρος της δενδροειδούς προβολής για να ξεκινήσει το Sync Manager. 
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Επιλέγοντας τις λίστες αναπαραγωγής iTunes για συγχρονισμό με το rekordbox 

1 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [Synchronize iTunes playlists]. 

Μπορείτε να επιλέξετε φακέλους iTunes ή λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό με το 
rekordbox. 

2 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου στη δεξιά πλευρά των φακέλων iTunes ή λίστες 
αναπαραγωγής. 

3 Κλικ  στη δεξιά πλευρά της λίστας αναπαραγωγής  iTunes  . 

Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής είναι συγχρονισμένη με το rekordbox.
Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι συγχρονισμένες λίστες αναπαραγωγής 
εμφανίζονται στην δενδροειδή προβολή του rekordbox του Sync Manager.
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Συγχρονισμός λίστες αναπαραγωγής στο rekordbox ή στο iTunes με μια συσκευή 

1 Τοποθετήστε μια συσκευή USB ή μια κάρτα SD στον υπολογιστή σας.

 2 Κλικ  για να  επιλέξετε μια συσκευή από το αναπτυσσόμενο μενού.

 Οι λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή που επιλέξατε εμφανίζονται τώρα. 
3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [ Synchronize playlists with a device]. 

Μπορείτε να επιλέξετε φακέλους rekordbox ή λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό με 
τη συσκευή. 

4 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου στη δεξιά πλευρά των φακέλων rekordbox ή 

λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό με τη συσκευή.

5 Κλικ  στην αριστερή πλευρά του [Device]. 

Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής είναι συγχρονισμένη με το rekordbox.
Όταν μια συσκευή συγχρονίζεται, οι λίστες αναπαραγωγής που επιλέξατε εξάγονται στην 
συσκευή με τις ενημερωμένες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες κομματιών στη λίστα αναπαραγωγής επίσης ενημερώνονται .



 

Προβάλλοντας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων cues,  θέσεις beats και  
βαθμολογίες που ενημερώθηκαν στον εξοπλισμό, στο rekordbox

1   Συνδέστε μια συσκευή που συγχρονίζεται με το rekordbox στον υπολογιστή 
σας και να ξεκινήσει ο Sync Manager.

2   Κλικ     για να επιλέξετε μια συσκευή από η αναπτυσσόμενο μενού.

3   Κλικ          στην αριστερή πλευρά του [Device].
Οι πληροφορίες της συσκευής θα εμφανιστούν στο rekordbox.
Τα ίδια αποτελέσματα αναμένονται αν επιλέξετε μια συσκευή στην δενδροειδή προβολή
και επιλέξτε [Update Collection].
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Ούτε οι πληροφορίες του κομματιών που εξάγονται από ένα διαφορετικό υπολογιστή, ούτε ότι 

κομμάτια διαγραφονται από τη Συλλογή σας στο rekordbox, μπορούν να εμφανιστούν.
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4.11 Αναπαραγωγή με μια συσκευή USB 

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα κομμάτια και να παρακολουθείτε τις αποθηκευμένες λίστες στη 
Συλλογή rekordbox, στον εξοπλισμό σας με τη χρήση συσκευών USB (μνήμη flash ή σκληρό 
δίσκο).
Για τα αρχεία μουσικής (μορφές αρχείων) που μπορούν να φορτωθούν και να παίξούν σε
εξοπλισμό της Pioneer DJ, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.
Εκτός από συσκευές USB, κάρτες μνήμης SD μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποιο 
εξοπλισμό (π.χ.CDJ-2000nexus και CDJ-2000).
Όταν χρησιμοποιείτε MEP-4000 ή XDJ-R1, ανοίξτε το [Preferences] → [CDJ & Devices] → 
[Device] → [Library] και επιλέξτε κάθε συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε. Όταν η συσκευή 
USB αφαιρεθεί μετά την επιλογή της συσκευής, τα απαραίτητα στοιχεία για την performance
του DJ θα φορτωθεί στο USB.



Σύνδεση της συσκευής USB στον υπολογιστή
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή.
2 Κλικ για τη συσκευή USB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 
την performance.
Οι ρυθμίσεις της συσκευής USB που εμφανίζεται στο [Devices]. 
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Συστήματα αρχείων όπως το NTFS και το exFAT δεν υποστηρίζονται από τον 

εξοπλισμό, και δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το FAT32 για τα Windows 

και το FAT32 ή HFS + για Mac. 

Σύνδεση κινητών συσκευών που υποστηρίζουν ασύρματο LAN (Wifi®) 

Τα αρχεία μουσικής μπορούν να μεταφερθούν όχι μόνο σε συσκευές USB και κάρτες 

μνήμης SD, αλλά και σε φορητές συσκευές (π.χ. iPhone, Android ™ συσκευές) που 

υποστηρίζουν ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wi-Fi®). Πρώτα ρυθμίστε την φορητή έκδοση του 

rekordbox στη φορητή συσκευή σε λειτουργία αναμονής επικοινωνιών και στη συνέχεια, 

κάντε κλικ στην επιλογή        στα δεξια του [Devices].

Όταν εντοπίζονται οι κινητές συσκευές και οι δεσμοί δημιουργούνται, τα ονόματα των 

κινητών συσκευών εμφανίζονται στο [Devices].

Λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με το rekordbox σε κινητές συσκευές και οι οδηγίες λειτουργίας τους παρέχονται από την 

ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης rekordbox.
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Όνομα συσκευής
Ορίζει το όνομα που θα εμφανίζεται όταν η συσκευή 

είναι συνδεδεμένη με τον εξοπλισμό.

Χρώμα 
φόντου

Ορίζει το χρώμα φόντου που θα εμφανίζεται όταν η 

συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον εξοπλισμό. 

Κατηγορία 

Καθορίζει τα στοιχεία της κατηγορίας για χρήση με τον εξοπλισμό και 

τη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με 

τη χρήση της λειτουργίας της Περιήγησης Βιβλιοθήκης του εξοπλισμού, 

ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

Ταξινόμηση 

Καθορίζει τα στοιχεία διαλογής για χρήση με τον εξοπλισμό και τη σειρά 
με την οποία εμφανίζονται. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της λειτουργίας της Περιήγησης Βιβλιοθήκης του εξοπλισμού, ανατρέξτε 
στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

Στήλη 

Καθορίζει μία ορισμένη από τον χρήστη κατηγορία που θα εμφανίζεται στα
δεξιά των τίτλων κατά την περιήγηση της μουσικής στην κύρια οθόνη της 
μονάδας του εξοπλισμού (π.χ. CDJ-2000nexus).

Χρώμα

Σχόλια σχετικά με τους κώδικες χρώματος που χρησιμοποιούνται για την 
ταξινόμηση των κατηγοριών της μουσικής στον εξοπλισμό σε 
οκτώ χρώματα μπορεί να τροποποιηθούν. Για περισσότερες οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας της Περιήγησης Βιβλιοθήκης του 
εξοπλισμού, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό. 

4.11.1 Μεταφορά της μουσικής σε συσκευές USB 

Σύρετε ένα αρχείο μουσικής από [Collection] σε ένα εικονίδιο    συσκευής στο 
[Devices]. 
Το αρχείο μουσικής και οι πληροφορίες που συνδέονται με αυτό μεταφέρονται στο 
USB.

Μουσικά αρχεία μπορούν επίσης να μεταφερθούν από το [iTunes] και τον [Explorer] 
σε ένα εικονίδιο συσκευής στο [Devices]. 
    Για να διαγράψετε το αρχείο μουσικής από τη συσκευή USB, επιλέξτε το αρχείο μουσικής
στο [Devices], και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Delete] στο πληκτρολόγιο του υπολο-
γιστή. (Τα αρχεία μουσικής, ενώ μεταφέρονται, δεν μπορούν να διαγραφούν.)
- Η γραμμή προόδου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, ενώ η συσκευή μεταφέρεται.
- Τα αρχεία μουσικής μπορούν να μεταφερθούν σε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.

Ρυθμίσεις συσκευών USB

Γενικά



Μεταφορά της μουσικής σε συσκευές USB 

1 Κλικ     στα αριστερά του    που θέλετε να μεταφέρετε τη λίστα αναπαρα-
γωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό    του φάκελου [Playlists].
2 Σύρετε μια λίστα αναπαραγωγής στο [Devices]. 

Η λίστα αναπαραγωγής και τα αρχεία μουσικής που περιέχονται σε αυτό μεταφέρονται στο
USB. 

 Μια λίστα αναπαραγωγής μπορεί να μεταφερθεί σύροντάς την από το [iTunes] στο
[Devices]. 
 Για να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής από τη συσκευή USB, επιλέξτε τη λίστα 
αναπαραγωγής στο [Devices], και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Delete] στο 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
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Για κάποιο εξοπλισμό (π.χ. MEP-4000, XDJ-R1) είναι απαραίτητο όχι μόνο να
μεταφέρετε τα αρχεία μουσικής στο USB, αλλά και να δημιουργήσετε μια
αποκλειστική βιβλιοθήκη (βάση δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ) 
στην USB συσκευή.Μία αποκλειστική βιβλιοθήκη θα δημιουργηθεί όταν η συσκευή αφαι-
ρεθεί.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη για αναπαραγωγή, 
ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τα ονόματα του λιστών αναπαραγωγής και τη
δομή των φακέλων στο USB. Για τους περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν 
όταν συνδέετε συσκευές USB για την αναπαραγωγή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του 
κάθε εξοπλισμού (π.χ. MEP-4000, XDJ-R1).

Μεταφορά Hot Cue Bank Lists σε μια συσκευή USB 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμούς hot cues (Α, Β και Γ) διαφόρων μουσικών αρχείων 
στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας λίστες Hot Cue Bank που δημιουργήθηκαν πριν από την 
performance. 

1 Κλικ    στα αριστερά του    που θέλετε να μεταφέρετε την λίστα Hot Cue Bank και, στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό    του φάκελου [Hot Cue Bank Lists].
2 Σύρετε την λίστα Hot Cue Bank στο [Devices].
Η λίστα Hot Cue Bank και τα αρχεία μουσικής που περιέχονται σε αυτή μεταφέρονται στο USB.

 Για να διαγράψετε τη λίστα Hot Cue Bank από τη συσκευή USB, επιλέξτε την λίστα Hot Cue 
Bank,στο [Devices], και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Delete].



Όταν το[Create library exclusively for] έχει ρυθμιστεί στην οθόνη [Προτιμήσεις],          

εμφανίζεται          αντί για    . στα δεξιά του   . Όταν κάνετε κλικ στο         ,ξεκινάει 

η δημιουργία βιβλιοθήκης αποκλειστικά για την MEP-4000 ή XDJ-R1. Περιμένετε 

μέχρι να τελειώσει πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή.

Αποσύνδεση μιας συσκευής USB από τον υπολογιστή
1 Κλικ  στα δεξιά του εικονιδίου    για να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή. 
2 Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή. 
 Η συσκευή USB δεν μπορεί να αποσυνδεθεί ενώ τα δεδομένα μεταφέρονται. Εάν 
επιθυμείτε να αποσυνδέστε τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί      στα δεξιά της γραμμής
προόδου για να ακυρώσετε τη μεταφορά δεδομένων. 
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4.11.2 DJ Performance χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη με τον 
εξοπλισμό 

Μπορείτε να πάρετε μια συσκευή USB (μνήμη flash ή σκληρό δίσκο) μέσα στο DJ Booth για να 
μεταφέρετε αρχεία μουσικής, λίστες αναπαραγωγής, σημείο cue και άλλα συναφή δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στο rekordbox,από και προς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. 
Η κάρτα μνήμης SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιο εξοπλισμό (π.χ. CCCDDDJJJ---222000000000nexus ή )
αντί για μια συσκευή USB.

Οι λίστες Hot Cue Bank δεν μπορούν να φορτωθούν σε κάποιο εξοπλισμό (π.χ. CDJ-900, 
CDJ-850, cdj-350, MEP-4000, XDJ-AERO και XDJ-R1).

Για κάποιο εξοπλισμό (MEP-4000, XDJ-R1), ο αριθμός των κομματιών που εμφανίζονται 
στους φακέλους και οι λίστες αναπαραγωγής στο USB είναι περιορισμένος. 

Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών USB με τον εξοπλισμό και τη χρήση της 
συσκευής USB για την performance, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

Performance χρησιμοποιώντας την λειτουργία quantize στον εξοπλισμό

Εάν έχετε εντοπιστεί και προσαρμόσει beatgrids της μουσικής με χρήση του rekordbox, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία quantize του εξοπλισμού κατά την εκτέλεση
cuew και loops με τον εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900 nexus, CDJ-900, 
XDJ -AERO και XDJ-R1). Επιπλέον, αν ο εξοπλισμός (π.χ. CDJ-2000 nexus, CDJ-2000, 
CDJ-900 nexus και CDJ-900) και μίκτες (π.χ. DDDJJJMMM---222000000000   nexus,  και DJM-900nexus) 
συνδέονται μέσω καλωδίου LAN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία quantize ενώ 
τα εφέ (FX) είναι ενεργά. 

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας quantize στον εξοπλισμού, δείτε τις οδηγίες
λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συγχρονισμού beat μεταξύ πολλών τον εξοπλισμό για 
τις performance 

Εάν έχετε εντοπιστεί και να προσαρμόζεται beatgrids της μουσικής με χρήση του rekordbox, 
μπορείτε να συγχρονίσετε tempos (BPM) και τα beats σε πολλαπλό εξοπλισμό (π.χ. 
CDJ-2000nexus, CDJ-900nexus) που συνδέεται μέσω PRO DJ LINK. Μπορείτε επίσης να 
συγχρονίσετε τα αριστερά και δεξιά decks των CDJ’s (π.χ. XDJ-AERO, XDJ-R1).
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Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισμού beat για τον εξοπλισμό, δείτε τις
οδηγίες λειτουργίας του κάθε εξοπλισμού.
Χρησιμοποιώντας hot cues σε εξοπλισμό

Οι πληροφορίες hot cues (Α, Β και Γ) από τα αρχεία μουσικής μπορούν να κληθούν και να 

χρησιμοποιηθούν στον εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus ή CDJ-2000).

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών hot cue (Α, Β και Γ)  στον εξοπλισμό, 

ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του εξοπλισμού.

Στην περίπτωση της μουσικής με το [Hot Cue Auto Load] ενεργοποιημένο από τις [Προτι-

μήσεις]> [CDJ & Devices]> καρτέλα [Hot Cue] , τα αποθηκευμένα hot cues (Α, Β και Γ) στα

αρχεία μουσικής θα φορτωθούν αυτόματα όταν το αρχείο μουσικής φορτώθεί σε ένα εξοπλι-

σμό DJ και θα αντικαταστήσει τα προηγούμενα hot cues (Α, Β και Γ).

Αποθήκευση του ιστορικού αναπαραγωγής σε εξοπλισμό με το rekordbox 

Συνδέστε τη συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την performance στον υπολογιστή. 

Το ιστορικό αναπαραγωγής των κομματιών στο αποθηκεύεται αυτόματα στο rekordbox. Το

αποθηκευμένο ιστορικό εμφανίζεται στον φάκελο [History] με την αποθηκευμένη ημερομηνία.

 Το αποθηκευμένο ιστορικό διαγράφεται από τη συσκευή USB. 
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Όταν το [ Import the play history automatically] είναι απενεργοποιημένο στις 
Προτιμήσεις: 

1 Ανοίξτε τον φάκελο [Histories] στο USB. 

Εμφανίζεται μια λίστα των ιστορικών

2 Κάντε δεξί κλικ στο ιστορικό αναπαραγωγής που θέλετε να αποθηκεύσετε και 
επιλέξτε [Import History].

Το επιλεγμένο ιστορικό αναπαραγωγής αποθηκεύεται στο rekordbox.

Το αποθηκευμένο ιστορικό αναπαραγωγής εμφανίζεται στον φάκελο [Histories] με την
αποθηκευμένη ημερομηνία. 

 Το αποθηκευμένο ιστορικό αναπαραγωγής διαγράφεται από τη συσκευή USB. 

Τα κομμάτια στο ιστορικό αναπαραγωγής πρέπει να είναι αυτά που εξάγονται από τη Συλλογή 
στο rekordbox. Τα κομμάτια που εξάγονται από διαφορετική έκδοση του rekordbox ή κομμάτια
που διαγράφονται  από το rekordbox  δεν μπορούν  να αποθηκευτούν στο ιστορικό αναπαραγωγής. 
Τέτοια κομμάτια αποκλείονται και τα υπόλοιπα κομμάτια φορτώνονται για να αντικαταστήσετε 
τα υπάρχοντα κομμάτια.
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Επικαιροποίηση των πληροφοριών της μουσικής που είναι 
αποθηκευμένα σε ένα τον εξοπλισμό

1 Συνδέστε τη συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την performance στον 

υπολογιστή.

2 Κάντε δεξί κλικ στο USB και επιλέξτε [Update Collection]. 

Η οθόνη [Update Collection with USB device] ανοίγει κατά την εκίνηση της ενημέρωσης

των πληροφοριών της  μουσικής , στη συνέχεια, κλείνει μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί. 

 Οι ακόλουθες πληροφορίες ενημερώνονται. 

- Σημείο Cue και σημείο Loop  

- Hot Cue 

- Beat Grid 

- Πληροφορίες κομματιού (χρώμα, Αξιολόγηση, Σχόλια) 

 Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί [Cancel] κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, το πα-

ράθυρο [Update Collection with USB device] είναι κλειστό. 
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Φόρτωση λιστών αναπαραγωγής που δημιουργήθηκαν με έναν εξοπλισμό

Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήθηκαν στον εξοπλισμό είναι αποθηκευμένες στο
USB. Ελέγξτε τη λίστα αναπαραγωγής στο [Devices], και στη συνέχεια, φορτώστε το στις
[Playlists]. 

1 Κλικ προς τα αριστερά του     που θέλετε να φορτώσετε τη λίστα 
αναπαραγωγής , και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο    αριστερά του φάκελου
[Playlists]. 
Μια λίστα των λιστών αναπαραγωγής είναι αποθηκευμένη στο USB και παρουσιάζεται στο 
[Devices]. 

2 Σύρετε το λίστα αναπαραγωγής στο [Playlists]. 
Η λίστα αναπαραγωγής προστίθεται στο [Playlists]. 
 Οι λίστες αναπαραγωγής μπορούν επίσης να φορτωθούν με δεξί κλικ στη λίστα αναπα-
ραγωγής που θέλετε να φορτώσετε στο [Devices] και, στη συνέχεια, επιλέγοντας [import
Playlist]. 
 Εάν υπάρχει ήδη μια λίστα αναπαραγωγής με το ίδιο όνομα στο [Playlists], ένας αριθμός 
προστίθεται στο τέλος του ονόματος της λίστας αναπαραγωγής. (Π.χ. λίστες αναπαραγωγής 
(1)) 

Τα κομμάτια στη λίστα αναπαραγωγής πρέπει να είναι αυτά που εξάγονται από τη Συλλογή στο 
rekordbox.Τα κομμάτια που εξάγονται από διαφορετική έκδοση του rekordbox ή κομμάτια που 
διαγράφονται από το rekordbox δεν μπορούν να αποθηκευτούν στη λίστα αναπαραγωγής. 
Τέτοια κομμάτια αποκλείονται και τα υπόλοιπα κομμάτια φορτώνονται στη λίστα αναπαραγωγής.
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4.12 Performance με τον εξοπλισμό συνδεδεμένο μέσω LAN 

Εάν συνδέσετε έναν υπολογιστή με τον εξοπλισμό, με ένα καλώδιο LAN ή από το ασύρματο 
LAN, μπορείτε να φορτώσετε απευθείας τα αρχεία μουσικής και δεδομένων και να τα 
χρησιμοποιήσετε με τον εξοπλισμό.
Δεν χρειάζεται να εξαγάγετε τα κομμάτια και τα δεδομένα στο USB. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του rekordbox (π.χ. περιήγηση κομμάτι), ενώ είστε 
performance.  

Όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε ένα μίκτη συμβατό με PRO DJ LINK, με ένα 
καλώδιο LAN, μπορείτε να παρακολουθείτε κομμάτια στο rekordbox μέσω ακουστικών
συνδεδεμένων με τον μίκτη.

Εδραίωση της σύνδεσης (εμφανίζοντας την κατάσταση σύνδεσης) 

Ανάλογα με το λογισμικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις 
λειτουργίας του συστήματος, μπορεί να μην είναι δυνατόν να δημιουργήσετε δεσμούς με μονάδες 
DJ.
Εάν συμβεί αυτό, θα είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τις ρυθμίσεις σας για οποιαδήποτε προγράμ-
ματα και θύρες επικοινωνίας έχουν αποκλειστεί.

1 Συνδέστε τις μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και DJ. 

Όταν μια μονάδα DJ, συνδεδεμένη με το δίκτυο, εντοπιστεί, εμφανίζεται στο κάτω 
αριστερό πλα ίσιο του browser. 
 Για οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε 
εξοπλισμό και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 Όταν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα κομβικό σημείο μεταγωγής ή μίκτη 
συμβατό με PRO DJ LINK, τα αρχεία μουσικής και τα δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με 
έως και τέσσερα μηχανήματα ταυτόχρονα. 

     Μπορεί να πάρει χρόνο για τη διεύθυνση δικτύου, να αποκτηθεί αυτόματα, ανάλογα με το 
περιβάλλον επικοινωνιών.

2 Κλικ

. 

Οι επικοινωνίες με τις μονάδες DJ που συνδέονται με καλώδιο LAN ή ασύρματο LAN είναι 
ενεργοποιημένες.
Ο πίνακας κατάσταση σύνδεσης (εικονίδια των συνδεδεμένων μονάδων DJ) εμφανίζεται στο 
κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης, και το                 αλλάζει σε



 Όταν το  εμφανίζεται στα αριστερά του πίνακα κατάστασηςς σύνδεσης, αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχουν δύο υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι και ότι υπάρχει ήδη ένας άλλος 
υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένο το rekordbox στο δίκτυο.

Όταν το  εμφανίζεται στο αριστερό μέρος του πίνακα κατάστασης σύνδεσης, αυτό 
δείχνει ότι η υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο με ασύρματο LAN.
Όταν το [MIDI / HID] εμφανίζεται στα δεξιά του εικονιδίου της μονάδας DJ, αυτό σημαίνει ότι η 
μονάδα DJ επικοινωνεί με άλλον υπολογιστή μέσω ελέγχου USB (MIDI ή HID).

Η αναδιάταξη εικονιδίων των μονάδων DJ »εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
σύνδεσης 

Η σειρά με την οποία τα εικονίδια μονάδων DJ, που εμφανίζονται στον πίνακα κατάστασηςς 
σύν-δεσης, μπορούν να αναδιαμορφωθούν για να αντικατοπτρίζουν την πραγματική φυσική διάταξη 
των μονάδων DJ σας σύροντάς τα αριστερά και δεξιά.

Παρακολούθηση κομματιών μέσω ακουστικών που συνδέονται με τον μίκτη 

Για την παρακολούθηση των αρχείων rekordbox μουσική μέσω ακουστικών που συνδέονται 
με τον μίκτη, ανοίξτε το [Preferences]> [Audio]> [LINK MONITOR] και επιλέξτε [Use “LINK 
MONITOR” of Pioneer DJ Mixers]. 

1 Σύρετε το αρχείο μουσικής από τον πίνακα του προγράμματος περιήγησης στον 
πίνακα player.

Το αρχείο μουσικής φορτώνεται στον πίνακα player. 

 αρχεία μουσικής μπορούν επίσης να φορτωθεί στον πίνακα παίκτης σύροντάς τα από τον πίνακα του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο            στον πίνακα κατάσταση σύνδεσης.
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. 

Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Ο ήχος στέλνεται στον μίκτη μέσω του καλωδίου LAN. 

3 Παρακολουθήστε τον ήχο από [LINK] κανάλι του μίκτη μέσω ακουστικών.

 Για οδηγίες σχετικά με την λειτουργία κάθε μίκτη, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας 
για κάθε μίκτη. 

2 Κλικ [         ] στον πίνακα αναπαραγωγής. 



Μεταφέρετε αρχεία μουσικής από [Collection]  στο       στον πίνακα        
κατάσταση σύνδεσης.  
Το μουσικό αρχείο φορτώνεται και ξεκινά την αναπαραγωγή. Τα αρχεία μουσικής μπορούν 
επίσης να φορτωθούν μεταφέροντάς τα από [Playlists], [iTunes], [Tag List], [Histories] ή 
[Explorer]. 
 Τα μουσικά αρχεία στο [Devices] δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον εξοπλισμό του DJ 
μέσω PRO DJ LINK.  

Performance χρησιμοποιώντας τη λειτουργία quantize στον εξοπλισμό

Εάν έχετε εντοπισει και προσαρμόσει τα beatgrids των αρχείων μουσικής με χρήση του 
rekordbox, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με την λειτουργία quantize του εξοπλισμού όταν 
χρησιμοποιείτε cues και loops με τον εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, 
CDJ-900nexus, CDJ-900 , XDJ-AERO, XDJ-R1). Επιπλέον, αν ο εξοπλισμός (π.χ. 
CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus και CDJ-900) και (π.χ. DJM-2000nexus, 
DJM-2000 και DJM-900nexus) συνδέονται μέσω ενός καλωδίου LAN, μπορείτε να 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία quantize ενώ ένα (FX) είναι ενεργό. 

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση λειτουργία quantize σε εξοπλισμό, δείτε τις οδηγίες 
λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συγχρονισμού beat μεταξύ πολλαπλού εξοπλισμού για 
την performance 

Εάν έχετε εντοπίσει και προσαρμόσει τα beatgrids των αρχείων μουσικής με χρήση του 
rekordbox, μπορείτε να συγχρονίσετε το τέμπο (BPM) και τα beats μεταξύ πολλαπλού
εξοπλισμού (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-900nexus) που συνδέονται μέσω PRO DJ LINK.
Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα αριστερά και δεξιά decks των ελεγκτών (π.χ. XDJ-
AERO, XDJ-R1). 
 Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισμού beat με τον εξοπλισμό, δείτε 
τις οδηγίες λειτουργίας του κάθε εξοπλισμού. 
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Φόρτωση της μουσικής στον εξοπλισμό

Όταν το [EJECT / LOAD LOCK] για τη λειτουργία του εξοπλισμού είναι ενεργό, τα αρχεία 

μουσικής δεν μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι η αναπαραγωγή να είναι σε παύση.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το τέμπο (BPM) και τα beats μεταξύ πολλαπλού εξοπλισμού (π.χ. 

CDJ-2000nexus, CDJ-900nexus) καθορίζοντας το τέμπο (BPM) για το rekordbox. 



Σύρετε την λίστα Hot Cue Bank από τις [Hot Cue Bank Lists] στον πίνακα         
κατάσταση σύνδεσης. 

Η αποθηκευμένη Hot Cue Bank (Α, Β και C) στις λίστες Hot Cue Bank φορτώνεται στα hot cues
(Α, Β και C) του εξοπλισμού. 

Κοινή χρήση της μουσικής με τη χρήση λίστας ετικετών

Η λίστα ετικετών είναι μια λίστα που σας επιτρέπει να εκτελέσετε περιήγηση σε πραγματικό 
χρόνο από κάθε εξοπλισμό που εμφανίζεται στον πίνακα κατάστασης σύνδεσης.Όταν τα
αρχεία μουσικής προστίθενται από το rekordbox στη λίστα ετικετών, τα μουσικά αρχεία στη 
λίστα ετικέτών μπορούν να φορτώνονται στον εξοπλισμό και να αναπαραχθούν με τη χρήση
του εξοπλισμού. 

1 Κλικ   πάνω από  την  δενδροειδή προβολή και  στη  συνέχεια κάντε  κλικ  

στα δεξιά. 

 Για να εμφανιστεί η λίστα ετικετών, θα πρέπει να τσεκάρετε [Playlist Palette] στο 
[Preferences]> [View]> [Layout]. 

Χρησιμοποιώντας hot cues με τον εξοπλισμό

Οι πληροφορίες hot cue (Α, Β και Γ) στα αρχεία μουσικής μπορούν να κληθούν και να 
χρησιμοποιηθουν με τον εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus ή CDJ-2000). 

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του hot cue (Α, Β και Γ) και πληροφορίες σχετικά με τον 
εξοπλισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του κάθε εξοπλισμού.

Όταν το [Hot Cue Auto Load] είναι ενεργοποιημένο στο [Preferences]> [CDJ & Devices]> 
καρτέλα [Hot Cue] , και τα φορτωμένα αρχεία μουσικής στον εξοπλισμό, hot cues (Α, Β και Γ) 
αποθηκεύονται στα αρχεια μουσικής και φορτώνονται αυτόματα αντικαταθιστώντας τα προηγού-
μένα hot cues (Α, Β και Γ) στον εξοπλισμό.

Φόρτωση των λιστών Hot Cue στον εξοπλισμό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμούς hot cues (Α, Β και Γ) διαφόρων αρχείων μουσι-
κής στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας λίστες Hot Cue Bank που δημιουργούνται πριν από την 
performance. 
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2 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής από [Collection] σε [Tag List]. 
Τα αρχεία μουσικής προστίθενται στο [Tag List]. 
 Ή, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο μουσικής και επιλέξτε  [Add to Tag List]. 
 Τα αρχεία μουσικής και οι λίστες αναπαραγωγής μπορούν επίσης να προστεθούν με το 
σύρσιμο τους από [Playlists] ή [iTunes].

 Μπορούν να προστεθούν μέχρι 100 αρχεία. 

Αλλάζοντας τη σειρά των κομματιών στη λίστα ετικετών 

1 Εναλλαγή στην επικεφαλίδα της στήλης που εμφανίζει τη σειρά των κομματιών.

Κάθε φορά που γίνεται εναλλαγή, η διάταξη εναλλάσεται μεταξύ αύξουσας και φθίνουσας 
ταξινόμησης. 

2 Σύρετε ένα αρχείο μουσικής για να αλλάξετε τη σειρά των κομματιών. 
Αν τα τραγούδια κατατάσσονται σύμφωνα με οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης, εκτός από αυτό 
που αντιπροσωπεύει τη σειρά των κομματιών, ένα αρχείο μουσικής δεν μπορεί να συρθεί και ο 
κατάλογος δεν μπορεί να ταξινομηθεί.

Αναπαραγωγή σε εξοπλισμό χρησιμοποιώντας Λίστα ετικετών 

Με τη χρήση του εξοπλισμού, τα αρχεία μουσικής στον κατάλογο ετικετών μπορούν να 
φορτωθούν και να παίξουν σε κάθε εξοπλισμό, καθώς και καταλόγους ετικετών που πράγ-
ματι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της performance μπορούν να αποθηκευτούν ως 
λίστες αναπαραγωγής rekordbox. 
 Για οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση στις λίστες της ετικέτας από τον εξοπλισμό, δείτε τις 
οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό. 

Έλεγχος του ιστορικού αναπαραγωγής 

Μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία μουσικής που παίζονται στον εξοπλισμό, συνδέδεμένο με 
καλώδιο LAN ή ασύρματο LAN και την σειρά αναπαραγωγής τους στο [Histories]. 

1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Histories] στην δενδροειδή προβολή. 

Το ιστορικό εμφανίζεται στους φακέλους με το έτος και τον μήνα.
Το ιστορικό της αναπαραγωγής μέσω PRO DJ LINK δημιουργείται με όνομα [LINK HISTORY
εεεε-μμ-ηη] σε ένα φάκελο ανά έτους και μήνα. 

2 Επιλέξτε [LINK HISTORY εεεε-μμ-ηη]. 

Μια λίστα με τα αρχεία μουσικής σε ένα ιστορικό,εμφανίζονται στη λίστα κομματιών. 
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Αποσυνδέοντας συνδέσεις

Κλικ . 

Η επικοινωνία με τις μονάδες DJ (π.χ. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, 
CDJ-900, DJM-2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus, XDJ-AERO) που συνδέονται με 
καλώδιο LAN ή ασύρματο LAN τερματίζεται. 

4.13  Ορισμός  προτιμήσεων 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις rekordbox, επιλέξτε [Preferences] από το μενού 

[File] για να ανοίξετε την οθόνη [Preferences].

Προτιμήσεις: Προβολή  

Γλώσσα Ρυθμίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στην οθόνη. 

Περιηγούμαι 

Μέγεθος γραμματοσειράς Ορίζει το μέγεθος των χαρακτήρων.

Διάστημα γραμμής Ορίζει το διάστημα γραμμής της λίστας κομματιών.

Artwork 

Επιλέγει το μέγεθος του artwork που εμφανίζονται στη λίστα 
κομματιών και τη λίστα ετικετών. (Ενεργό μόνο όταν ολόκληρο το 
artwork απεικονίζεται) 

Εμφάνιση 
του 
επιλεγμένου 
κομματιού 
στο κέντρο

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να εμφανιστεί το 

επιλεγμένο κομμάτι στο κέντρο. 

Διάταξη 

Δενδροειδής 
Προβολή      
π

Επιλέγει εάν ή όχι [λίστα Hot Cue Bank], [iTunes], 
[rekordbox xml] και [Explorer] εμφανίζονται στην δενδροειδή 
προβολή.

Παλέτα
λίστας 

αναπαραγωγής 
Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ή όχι,η παλέτα λίστας αναπαραγωγής .

Εμφανίζει 
τα Cue 
Markers σε 
προεπισκό-
πηση

Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται ή όχι, η μνήμη και τα hot cues  

στην κυματομορφή στη στήλη προεπισκόπησης. 

Επεξηγήσεις Ρυθμίζει εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι επεξηγήσεις .
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Κυματομορφή 

Ποσοστό 
Σχεδίου 
Κυματο-
μορφής 

Καθορίζει το ποσοστό σχεδίασης τηςκυματομορφής. Όσο 
υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της
κυματομορφής. Ωστόσο αυξάνεται το φορτίο στην CPU.

Χρώμα Επιλέξτε μπλε ή RGB.

Πλήρης / 
προεπισκόπηση 
Κυματομορφής 

Επιλέξτε Πλήρης / Μισή.

Player 
Αριθμός 

Hot Cues 
Επιλέξτε 3 ή 4 (Για XDJ-RX). 

Οθόνη 
καταμέτρησης 
beats 

Θέτει την οθόνη μέτρησης με την τρέχουσα θέση ή την οθόνη μέτρησης

μέχρι το επόμενο Memory Cue. 

Κλικ
κυματο-
μορφή για 
PLAY / 
CUE 

Καθορίζει εάν ή όχι ρυθμίστε το [Play], [Pause] [Current Cue] κάνοντας 
κλικ στην διευρυμένη κυματομορφή.
Αριστερό κλικ: αναπαραγωγή / παύση
Κάντε δεξί κλικ: Θέτει τρέχοντα cues, και ξεκινάει την αναπαραγωγή από 
τα σημεία cue 

Προτιμήσεις: Ήχου 

LINK ΟΘΟΝΗ Καθορίζει εάν πρέπει ή όχι να παρακολουθήσουμε τα αρχεία 
μουσικής από τα ακουστικά του μίκτη που συνδέονται μέσω 
PRO DJ LINK. 

Μετρονόμος 
Θέτει τον τόνο του μετρονόμου ενώ παρακολουθείτε τα beatgrids

της μουσικής.

Ήχος Ρυθμίζει τη συσκευή εξόδου ήχου.

Ρυθμός δειγματοληψίας

Ορίζει τη συχνότητα δειγματοληψίας των δεδομένων ήχου που 
αποστέλλονται σε μια συσκευή ήχου. Η υψηλότερη συχνότητα
δειγματοληψίας, επιτρέπει να επιτευχθεί μια ποιότητα 
αναπαραγωγής πιο κοντά σε εκείνη του αρχικού κομματιού. 
Ωστόσο, καθώς η ποσότητα του ήχου αυξάνεται, το φορτίο στον 
επεξεργαστή αυξάνει επίσης.

Μέγεθος του buffer

Ορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που αποστέλλονται σε μια 
συσκευή ήχου σε κάθε μετάδοση δεδομένων.
Ένα μεγάλο μέγεθος buffer μειώνει τα κενά ήχου (διακοπή ήχου). 
Ωστόσο, καθώς η καθυστέρηση μετάδοσης (latency) αυξάνει, η 
διαφορά χρόνου αυξάνει επίσης ανάμεσα στη θέση 
αναπαραγωγής της μουσικής που εμφανίζεται στην οθόνη και την 
πραγματική έξοδο ήχου.



118 

Κανάλια εξόδου 
Ορίζει τα κανάλια εξόδων ήχου όταν υπάρχουν πολλαπλές εξόδοι 

από μια συσκευή ήχου. 

Προτιμήσεις: Ανάλυση 

Ανάλυση 

κομματιού 

Λειτουργία 
Ανάλυσης 
Track

Καθορίζει την μορφή για την ανάλυση των πληροφοριών
κυματομορφών της μουσικής. 
Κανονική: Κατάλληλη για την ανάλυση των κομματιών 
που έχουν ένα σχετικά συνεπες τέμπο.
Εύρος BPM : Ορίζει το εύρος BPM που λαμβάνεται με 
την κανονική ανάλυση 

Δυναμική: Κατάλληλη για την ανάλυση των κομματιών τα 
οποία περιέχουν σημαντικές αλλαγές τέμπο 

Ορίζει Memory Cue

στο πρώτο beat 

κατά την ανάλυση 

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε.

”PIONEER” 
Φάκελος (αρχεία 
ανάλυσης) 

Ορίζει πού να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες 

κύματομορφής των αναλύμένων της μουσικής.

Ανάλυση 

νότας 

Ενεργοποίηση 
ανάλυσης νότας 
κατά την εισαγωγή 

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να ανιχνεύσει τα
κλειδιά κατά την προσθήκη της μουσικής στη Συλλογή.

Γράψτε την τιμή στην 

ετικέτα ID3 

Η εντοπισμένη νότα είναι αποθηκευμένη
 στην ετικέτα ID3. 

Διαδικασία 

ανάλυσης 

Ορίζει τη λειτουργία ταυτόχρονης διαδικασίας. Η λειτουργία “Performance” 

επιτρέπει την ανάλυση υψηλής ταχύτητας, αν και αυξάνεται το φορτίο της CPU.
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Προτιμήσεις: CDJ & Συσκευών 

Κατηγορία 
Καθορίζει τα στοιχεία της κατηγορίας για να χρησιμοποιηθεί με τον εξοπλισμό
και τη διάταξη της οθόνης. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της λειτουργίας Περιήγηση Βιβλιοθήκης του εξοπλισμού, ανατρέξτε στις 
οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό. 

Ταξινόμηση 

Καθορίζει τα στοιχεία διαλογής για χρήση με τον εξοπλισμό και τη διάταξη 
της οθόνης. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της Περιήγησης 
Βιβλιοθήκης λειτουργία του εξοπλισμού, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας 
για κάθε εξοπλισμό . 

Στήλη 

Καθορίζει μία καθορισμένη από τον χρήστη κατηγορία που θα εμφανίζεται 
στα δεξιά των τίτλων κατά την περιήγηση της μουσικής στην κύρια οθόνη 
της μονάδας του εξοπλισμού (π.χ. CDJ-2000nexus). 

Οι ρυθμίσεις
μου

Οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού μπορούν να αποθηκευτούν στο rekordbox και 
εμφανόζονται στον εξοπλισμό μέσω μιας συσκευής USB, μια κινητή συσκευή 
ή PRO DJ LINK. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες την άμεση εγκατάσταση του 
εξοπλισμού με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται ώστε να μπορούν να 
αφιερώνουν όλη την προσοχή τους στην performance τους. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με τα στοιχεία της ρύθμισης που μπορούν να αποθηκευτούν και κλη-
θούν στο «My Settings”, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του κάθε εξοπλισμού
(π.χ. CDJ-2000nexus). 

HOT CUE 
Ετοιμάστε τις ρυθμίσεις του Hot Cue 

Auto Load για χρήση με CDJ (κατά 

την εισαγωγή)

Αν το τσεκάρετε,το [Allow to auto load
HotCue on CDJ] στον πινακα
[Information], στο παράθυρο 
πληροφοριών,είναι αυτόματα 
επιλεγμένο. Όταν τα αρχεία μουσικής 
με τη ρύθμιση αυτή φορτώνονται στον
εξοπλισμό (π.χ. CDJ-2000nexus, XDJ-
R1), τα σημεία cue αποθηκεύονται 
στον εξοπλισμό του DJ θα αντικατα-
σταθούν από τα αποθηκευμένα σημεία 
cue στο φορτωμένο αρχείο μουσικής.

Συσκευή Βιβλιοθήκη 

Δημιουργία 
βιβλιοθήκης 
αποκλειστικά 
για μια 
επιλεγμένη 
συσκευή 

Ορίζει εάν πρέπει ή όχι να 
δημιουργήσει βιβλιοθήκες (βάσεις 
δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες 
αναπαραγωγής, κλπ) αποκλειστικά 
για ορισμένες συσκευές. Όταν η 
συσκευή έχει αποσυνδεθεί από τον 
υπολογιστή, η αποκλειστική 
βιβλιοθήκη δημιουργείται στη 
συσκευή. Όταν το [Create 320×320 
pixels size image] είναι επιλεγμένο, 
μπορείτε να εξάγετε πληροφορίες με 
320 x 320 pixel artwork σε μια 
συσκευή (μόνο για XDJ-R1).
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Διαγραφή 
κομματιών

Διαγραφή λίστας 
αναπαραγωγής 
τραγουδιών από 
τη συσκευή, αν η 
λίστα αναπαρα-
γωγής έχει δια-
γραφεί

Όταν μια λίστα αναπαραγωγής 
διαγράφεται στο [Devices], η λίστα 
αναπαραγωγής σε μια συσκευή USB 
ή μια κάρτα SD διαγράφεται. Μπο-
ρείτε να επιλέξετε αν τα αρχεία 
μουσικής στο USB ή μια κάρτα SD θα 
διαγραφούν ή όχι όταν η λίστα 
αναπαραγωγής διαγράφεται.
Τα μουσικά αρχεία διαγράφονται μόνο 
εφόσον δεν χρησιμοποιούνται από 
άλλες λίστες αναπαραγωγής.

Ιστορικό 

Εισάγετε το 
ιστορικό 
αναπαραγωγής 
αυτόματα 

Καθορίζει εάν ή όχι το ιστορικό των 
κομματιών που παίζονται στο CDJ 
προστίθεται αυτόματα στο [Histories]
όταν εισάγεται μια συσκευή.

Προτιμήσεις: Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο Εκχωρεί συντομεύσεις πληκτρολογίου σε κάθε κουμπί. 
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Προτιμήσεις: Σύνθετες 

Βάση δεδομένων 

iTunes 

Αρχείο βιβλιοθήκης iTunes 

Καθορίζει το αρχείο xml της 

βιβλιοθήκης του iTunes για να 

περιηγηθείτε στο [iTunes].

Μετατροπή της iTunes 
“Ομαδοποίησης” σε
rekordbox “Ετικέτα” 

Καθορίζει εάν πρέπει ή όχι να 
αποθηκεύσετε τις πληροφο-
ρίες ομάδας iTunes και τις
πληροφορίες ετικέτας
rekordbox κατά την εισαγωγή 
πληροφοριών της μουσικής
από τη βιβλιοθήκη του iTunes 
στη Συλλογή του rekordbox. 

rekordbox xml 

Εξαγωγή πληροφο-
ριών Beat Grid

Ορίζει εάν πρέπει ή όχι να 
εξάγετε τις πληροφορίες θέσης 
beat του rekordbox σε ένα 
αρχείο XML, όταν εξάγεται η
βιβλιοθήκη πληροφοριών
rekordbox .

Εισαγόμενη Βιβλιοθήκη

Καθορίζει τη βιβλιοθήκη λίστας
αναπαραγωγής (η θέση του 
αρχείου xml) για να περιηγηθείτε 
στο [rekordbox xml]. Για τις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με τις βιβλιοθήκες λίστας
αναπαραγωγής που μπορεί να 
εμφανιστούν από το rekordbox, 
δείτε την επίσημη ιστοσελίδα
υποστήριξης rekordbox.

Αυτόματη 
Εξαγωγή 

Ορίζει την αυτόματη ή όχι εξαγωγή κατά την εξαγωγή της

μουσικής από μια εξωτερική συσκευή. 

Διαχείριση 
Βάσεων 
Δεδομένων 

Επιλέξτε κύρια βάση δεδομένων για χρήση. Η κύρια βάση 
δεδομένων μπορεί να μεταφερθεί σε μια εξωτερική συσκευή. 
Όταν η κύρια βάση δεδομένων μεταφέρεται,τα αναλυμένα
αρχεία μεταφέρονται επίσης. Με τη μεταφορά της κύριας βάσης
δεδομένων σε μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης της
μουσικής, μπορείτε να διαχειριστείτε τα κομμάτια σε πολλούς 
υπολογιστές.

Περιήγηση 
My Tag 

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου “My Tag” με τα “Comments”, στη 
συνέχεια, το My Tag προστίθεται στην στήλη Comment στη 
λίστα κομματιών.
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Χρώμα 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρατηρήσεις όταν ταξινομείτε τα 
αρχεία μουσικής με οκτώ χρωματικούς κώδικες στον εξοπλισμό. 
Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας 
Περιήγησης Βιβλιοθήκης του εξοπλισμού, ανατρέξτε στις οδηγίες 
λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό. 

KUVO 
Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου για τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών κομματιών KUVO κατά την εισαγωγή της μουσικής. 

Προβολή 

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη μνήμη cache των λίστών
κομματιών. Ξεμαρκάρετε αν η μνήμη του υπολογιστή σας είναι 
ανεπαρκής. Όταν το καταργήστε, η ταχύτητα εμφάνισης της
βιβλιοθήκης του iTunes θα βελτιωθεί όταν επιλέξετε τη λίστα 
κομματιών στην δενδροειδή προβολή.

Άλλα 

Όνομα 

υπολογιστή

Ορίζει αν το όνομα αυτού του υπολογιστή θα εμφανίζεται στον 

εξοπλισμό (e.g.CDJ-2000nexus ή XDJ-AERO).

Αποστολή 

πληροφοριών 

Ορίζει αν συμφωνείτε / διαφωνείτε για την αποστολή πληροφοριών 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η χρηστικότητα των προϊόντων 
DJ της Pioneer.   

Τιμή 

Quantize 

Επιλέξτε την τιμή για να ορίσετε την ακρίβεια του quantize.   

Οι ρυθμίσεις του [CDJ & Device] (Category/Sort/Column) και [Advanced] (Browse > 
Color), που εφαρμόζονται για τον πολλαπλό εξοπλισμό, εμφανίζονται στον πίνακα κατά-
στασης σύνδεσης. 

Οι ρυθμίσεις [CDJ & Device] (Category/Sort/Column) και [Advanced] (Browse> Color) 

εφαρμόζονται επίσης στην προεπιλεγμένη τιμή στο [CDJ & Device]. Μπορείτε να αλλάξετε 

τη ρύθμιση από κάθε συσκευή USB.

Προτιμήσεις: Άδεια 

Αυτό είναι για την ενεργοποίηση της προστιθέμενης αίτησης rekordbox ή 
άδειας αγοράς. Έως και σε δύο υπολογιστές μπορεί να ενεργοποιηθεί με 
μία άδεια.Μπορείτε επίσης να το απενεργοποιήσετε μετά την ενεργο-
ποίηση.

Δείτε 2.5 Χρήση της λειτουργίας PERFORMANCE 
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4.14 Λίστα μενού 

[File] Μενού 

Εισαγωγή> Εισαγωγή 
κομματιού Προσθέτει αρχεία μουσικής στη συλλογή. 

Εισαγωγή> Εισαγωγή 
φακέλου

Καθορίστε ένα φάκελο και προσθέτει αρχεία μουσικής που περιέχονται 
σε αυτό,στη συλλογή. 

 Εισάγει λίστα αναπαραγωγής αρχείων (M3U και M3U8), όπως λίστες 
αναπαραγωγής rekordbox.   

Εμφανίζει την μουσική στη συλλογή που δεν μπορεί να αναπα-
ραχθεί, επειδή το αρχείο μουσικής έχει διαγραφεί, μετακινηθεί, κ.λπ. 

Βιβλιοθήκη> Δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας 
βιβλιοθήκη 

Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας της βιβλιοθήκης rekordbox (βάση 
δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ),πληροφο-
ριες ανάλυσης  και της μουσικής.
Τα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας μπορούν να αποθηκευτούν με 
την ημερομηνία που προστίθενται, στο όνομα του αρχείου. 

Βιβλιοθήκη> 
Επαναφορά 
Βιβλιοθήκης 

Επαναφέρει τη βιβλιοθήκη rekordbox (βάση δεδομένων, όπως 
συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ), πληροφορίες ανάλυσης  και 
της μουσικής.
Η βιβλιοθήκη αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να μεταφερθεί 
σε άλλο υπολογιστή και να αποκατασταθεί.  

Εξαγωγή Collection σε 

μορφή xml 

Εξάγει τις πληροφορίες για όλες τις λίστες αναπαραγωγής στη 
βιβλιοθήκη rekordbox (βάση δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες 
αναπαραγωγής, κλπ) και τις πληροφορίες για τα αρχεία μουσικής σε 
αυτές τις λίστες αναπαραγωγής, σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή xml.

Προτιμήσεις Αλλάζει διάφορες ρυθμίσεις στο rekordbox. 

Εξοδος Έξοδος άπό το rekordbox.

Εμφάνιση όλων των
αρχείων που λείπουν

Εισαγωγή> Εισαγωγή 
λίστας αναπαραγωγής



124 

[View] Μενού 

Πλήρης οθόνη Εμφανίζει το παράθυρο rekordbox σε μέγεθος πλήρους οθόνης.

1 Player Εμφανίζει έναν μόνο player στον πίνακα Player. 

2 Players Εμφανίζει δύο players στον πίνακα Player.

Απλός Player 

Εμφανίζει μια απλοποιημένη εκδοχή του πίνακα της συσκευής 
αναπαραγωγής.
Μόνο οι λειτουργίες αναπαραγωγής και παύσης και η ρύθμιση της 
έντασης του μουσικού αρχείου μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

Πλήρης Browser

Απενεργοποιεί την εμφάνιση του πίνακα της συσκευής αναπαραγωγής.Τα 
αρχεία μουσικής παίζουν όταν είναι γίνεται διπλό κλικ στον πίνακα του 
προγράμματος περιήγησης.

παράθυρο
διαμόρφωσης

My Tag 

Εμφανίζει το παράθυρο διαμόρφωσης My Tag στα δεξιά της
λίστας κομματιών.

Παράθυρο λίστας 
σχετικών 
κομματιών

Εμφανίζει τη λίστα των σχετικών κομματιών ενός επιλεγμένου αρχείου 
μουσικής σε ένα πρόσθετο παράθυρο στη δεξιά πλευρά της λίστας
κομματιών.

Παράθυρο 
πληροφοριών

Εμφανίζει πληροφορίες για ένα επιλεγμένο αρχείο μουσικής στη δεξιά 
πλευρά της λίστας κομματιών. 

Παράθυρο 
Υποπεριήγησης

Εμφανίζει ένα άλλο παράθυρο για δενδροειδή προβολή και οι λίστες
κομματιών προστίθενται στην δεξιά πλευρά της λίστας κομματιών.   

Μενού [Κομμάτι] 

Analyze Track Αναλύει ένα επιλεγμένο κομμάτι για να δείξει μια πλήρη κυματομορφή, μια 
μεγενθυμένη κυματομορφή, BPM, τις θέσεις των beat και τις θέσεις bar. 

Ανάλυση νότας Ανιχνεύει τη νότα ενός επιλεγμένου κομματιού.

Κλείδωμα 
ανάλυσης 

Επιλέγει On / Off για την εκ νέου ανάλυση και την εκ νέου ανίχνευση 
της νότας ενός επιλεγμένου κομματιού.  

Αυτόματη 
Ανάλυση Επιλέγει On / Off για την αυτόματη ανάλυση των εισαγόμενων κομματιών.

Επαναφόρτωση 
Tag

Διαβάζει την τιμή της ετικέτας ID3 από ένα επιλεγμένο κομμάτι και την 
προσθέτει στις πληροφορίες του κομματιού στη βιβλιοθήκη rekordbox
(βάση δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ). 

Προσθήκη στην 
λίστα 
αναπαραγωγής 

Προσθέτει ένα επιλεγμένο κομμάτι σε μια λίστα αναπαραγωγής. 
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Εισαγωγή 
στη 
συλλογή 

Αναλύει και προσθέτει ένα επιλεγμένο κομμάτι στη συλλογή. 

Εξαγωγή 
κομματιού Εξάγει τα επιλεγμένα κομμάτια σε μια συσκευή.

Αφαιρέστε από 
τη Συλλογή 

Αφαιρεί το επιλεγμένο κομμάτι από τη συλλογή. 

 Το αρχείο μουσικής στον υπολογιστή σας δεν διαγράφεται. 

Εμφάνιση 

πληροφοριών 
Ανοίγει το [Information] και εμφανίζει τις πληροφορίες ενός επιλεγμένου κομματιού. 

Εμφάνιση 
στον 

Explorer

Εμφανίζει ένα φάκελο στον οποίο ένα επιλεγμένο κομμάτι αποθηκεύεται,
στον Finder ή την Εξερεύνηση. 

Μεταφέρει Μεταφέρει τη θέση ενός αρχείου μουσικής.
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Μενού [λίστα 
αναπαραγωγής] 
Εξαγωγή λίστα 
αναπαραγωγής Εξάγει την επιλεγμένη λίστα (ες) αναπαραγωγής σε μια συσκευή.

Εισαγωγή λίστα 
αναπαραγωγής 

Εισάγει την επιλεγμένη λίστα(ες) αναπαραγωγής 

[iTunes] ή [rekordbox xml] στο rekordbox. 

Δημιουργία νέας 
λίστας αναπαραγωγής Προσθέτει μια νέα λίστα αναπαραγωγής στην ίδια ιεραρχία μιας 

επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής ή ένός φακέλου.

Δημιουργία νέας 
έξυπνης λίστας 
αναπαραγωγής

Προσθέτει μια νέα έξυπνη λίστα αναπαραγωγής στην ίδια ιεραρχία 
μιας επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής ή ενός φακέλου.

Δημιουργία νέου 
φακέλου

Προσθέτει ένα νέο φάκελο στην ίδια ιεραρχία μιας επιλεγμένης 
λίστας αναπαραγωγής ή ενός φακέλου.

Διαγραφή λίστας 
αναπαραγωγής

Διαγράφει μια επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής ή έξυπνη λίστα 
αναπαραγωγής. 

Ταξινόμηση Ειδών

Ταξινομεί τις λίστες αναπαραγωγής σε έναν επιλεγμένο 
φάκελο με αύξουσα σειρά. 
[Playlists], [H. Cue Bank], [Playlists] και [H. Cue Bank] στο 
[Devices] μπορούν να ταξινομηθούν. 

Επαναρίθμηση σειράς 
κομματιού Επαναριθμεί κομμάτια όπως ταξινομούνται σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Αποθήκευση πληροφο-
ριών λίστας αναπαρα-
γωγής

Αποθηκεύστε τις πληροφορίες της επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής 
σε μορφή κειμένου ή M3U8.

Μενού [KUVO]  

Σχετικά με το
KUVO Εμφανίζει ιστοσελίδες σχετικες με το KUVO.com και πώς να χρησιμοποιούμε το KUVO

Επεξεργασία 
προφίλ Εμφανίζει την ιστοσελίδα προφίλ στο KUVO.

Βίντεο εκμάθησης Μεταπήδηση στο Βίντεο εκμάθησης

Ρυθμίσεις 
απορρήτου

Εμφανίζει τον δημοσιοποιημένο λογαριασμό σας στο KUVO.Μπορείτε να κάνετε τις 
πληροφορίες του κομματιού σας δημόσιες ή ιδιωτικές για όλα τα κομμάτια στη 
συλλογή

Μενού[Help] 

Εγχειρίδιο χρήστη
Ανοίγει τις οδηγίες λειτουργίας για αυτό το λογισμικό.

Διαδικτυακή υποστήριξη
Συνδέεται με την ιστοσελίδα διαδικτυακής υποστήριξης για 
αυτό το λογισμικό.

Διαχείριση 
Ενημέρωσης 
rekordbox  

Συνδέεται με την ιστοσελίδα ενημέρωσης λογισμικού.
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Ενεργοποίηση 
Εμφανίζει την αγορά των βασικών αδειών και το παράθυρο 
ενεργοποίησης.

Σχετικά με το rekordbox Εμφανίζει την έκδοση αυτού του λογισμικού.
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4.15 Διαχείριση της μουσικής 

4.15.1 Αποθήκευση δεδομένων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας 

Τακτικά back-up συνίστανται για την πρόληψη των δεδομένων από το να χάνονται λόγω 
κρασαρίσματος του υπολογιστή ή άλλες πιθανές καταστροφές.
Τα δεδομένα στο rekordbox όπως η συλλογή, λίστες αναπαραγωγής, δεδομένα ανάλυσης και 
αρχεία μουσικής μπορούν να υποστηριχθούν. Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μετεγκατάσταση δεδομένων από τον τρέχοντα υπολογι-
στή σε ένα νέο πριν από την αντικατάσταση του υπολογιστή σας με ένα νέο. Τα δεδομένα από
το Mac μπορούν να αποκαταστήσουν τα δεδομένα στα Windows και το αντίστροφο.  

Όταν εγκαθιστάτε το rekordbox σε ένα νέο υπολογιστή και χρησιμοποιείται την λειτουργία
PERFORMANCE, η ενεργοποίηση απαιτείται για το νέο υπολογιστή. Δείτε το κεφάλαιο  2.5.2 
Ενεργοποίηση για λεπτομέρειες.

1 Κλικ μενού [File]> [Library]> [Backup Library]. 

Ένα εικονίδιο προσοχής για αντίγραφα ασφαλείας, εμφανίζεται.Η δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας πολλών κομματιών που είναι αποθηκευμένα στο [Collection] μπορεί να πάρει καιρό 
ανάλογα με τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.

2 Κλικ [Yes].
Το παράθυρο διαλόγου [Do you wish to back up music files as well?] εμφανίζεται. 

3 Κλικ [Yes] ή [No].
Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μουσικής σας, συνιστάται όταν μετακινείτε τα 
δεδομένα από τον τρέχον υπολογιστή σε ένα νέο, ακόμη κι αν μπορεί να πάρει χρόνο. Τα 
αρχεία μουσικής θα αντιγραφούν στον φάκελο “rekordbox bak”  που θα δημιουργηθεί στον ίδιο 
χώρο, όπως και τα συγκεκριμένα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων.
Ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε τα αντίγραφα 
δεδομένων ασφαλείας.

4 Επιλέξτε μια θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας και 
κάντε κλικ στο [Save].
Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ξεκινά. Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία,εμφανίζεται το [Collection was backed up.]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [OK].
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4.15.2 Αντικατάσταση δεδομένων με τα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επαναφοράς 

Τα δεδομένα σας αντικαθίσταται με τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.

1 Κλικ στο μενού [File] και επιλέξτε [Library]> [Restore Library].
Η αποκατάσταση πολλών κομματιών που είναι αποθηκευμένα στα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας 
μπορεί να πάρει καιρό ανάλογα με τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.

2 Κλικ [Yes].
Ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται για να επιλέξετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων.

3 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων (***. Zip ή xxx.edb) και κάντε 
κλικ στο [Open].
Η διαδικασία της αντικατάστασης των σημερινών δεδομένων με τα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας 
αρχίζει. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία,εμφανίζεται το [Collection was restored.]. Στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί [OK].
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα σημερινά δεδομένα με τα αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας σε .edb 
αρχεία των παλαιών εκδόσεων rekordbox.

Αν επαναφέρετε μαζί με μουσικά αρχεία, αρχεία μουσικής που δημιουργήθηκαν στον ίδιο τόπο με τα 
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων (σε “rekordbox μπακ” φάκελο) είναι απαραίτητη. 

4.15.3 Επικαιροποίηση των διαδρομών των αρχείων που λείπουν 

Το rekordbox�'������(1�	����"
��*��(���%���	����/��(�������+
����-�� 	������(����������
�'��'���-��	#������(#��.����	�������	������(#������*��-"#�,έχουν��""!,��������	������(��
��οι�*ά�ελοι,έχουν���	����
+�(���'��%��*�(&�'��������(��"-�������(����'���	��
��������-
%#%��της μουσικής.��     ε�*��(1�	���	�����	��!�	ων�����(ων�������� που λείπουν�.
1�����	������/�[File]&����"-,	��[>8;@O5c�JOO�48;;89_�H8O�;].
Η οθόνη�[Missing File Manager]�����(%���������*��(1�	�������"(	���������(��������� ����
"�(�����.
b����"-,	��	��αρχείο μουσικής�	#�����(#��τ
�'��'�����+-"�	�����'���+$�	�&�	
���-����&�
�!�	���"���	��[Relocate].
�νοίγει η οθόνη�[LZ��;��5�9�:�APOO�@5\Z�A��].
3����"-,	��	��*!��"��	������(���(�������+
����-���	��αρχείο μουσικής�����	��������	���
����(������&�	
���-����&��!�	���"�� [Open].
 Οι πληροφορίες σχετικά με το πού είναι αποθηκευμένο το αρχείο μουσικής (διαδρομή 

αρχείου) διορθώνεται. 

 Οι διαδρομές των αρχείων μπορούν επίσης να διορθωθούν με δεξί κλικ σε ένα αρχείο 
μουσικής για το οποίο εμφανίζεται     στην [Collection] και στη συνέχεια επιλέγοντας 
[Relocate].
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 Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία μουσικής για να διορθώσετε την
διαδρομή του αρχείου. Στην περίπτωση αυτή, μετά την μεταφορά του πρώτου μουσικού
αρχείου, τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία.
Στην οθόνη [Choose a new full path for], προσέξτε να μην επιλέξετε το λάθος αρχείο 
μουσικής. 



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε rekordbox με τον εξοπλισμό (controllers και CDJ / XDJ), 
συνδέοντας τον με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.

Για τον υποστηριζόμενο εξοπλισμό από το rekordbox, ελέγξτε την ιστοσελίδα μας: 
http:// rekordbox.com/

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κάθε οδηγίες λειτουργίας του εξοπλισμού.

Όταν τα CDJ / XDJ συνδέονται μέσω LAN χρησιμοποιώντας PRO DJ LINK, 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία EXPORT.

Ανατρέξτε στην ενότητα «4.12 performance για τον εξοπλισμό που συνδέεται με LAN” σε 
“κατάσταση εξαγωγής” σε αυτό το εγχειρίδιο για λεπτομέρειες. .

 Μπορεί να μην είστε σε θέση να λειτουργήσετε σωστά τη συσκευή ανάλογα με την κατά-
σταση της σύνδεσης USB. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε εύρος ζώνης της θύρας USB και 
USB hub στον υπολογιστή σας. Αλλαγή διανομέα USB ή θύρας θα μπορούσε να λύσει το 
πρόβλημα.

5.1.1 Χρησιμοποιώντας rekordbox με έναν controller 

131 

5 Η λειτουργία PERFORMANCE  

5.1 Απολαύστε την performance με τον εξοπλισμό

Πρότυπες ρυθμίσεις με έναν controller

Ορίστε τις προτιμήσεις σύμφωνα με τον “Οδηγό εγκατάστασης rekordbox” στον controller που 

θέλετε να συνδέσετε.

Για οδηγίες λειτουργίας, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας ή “rekordbox Function Type Support 

List» στο δικτυακό τόπο υποστήριξης της Pioneer DJ（http:// www.pioneerdj.com/）. 
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Ελέγχοντας τέσσερα decks και προσθέτοντας CDJs σε έναν controller 

5.1.2 Χρησιμοποιώντας rekordbox με CDJ / XDJ

Λειτουργήστε το rekordbox με CDJs

 Ένας μίκτης απαιτείται να συνδεθεί με τα CDJ μέσω καλωδίων ήχου.  
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Για οδηγίες σύνδεσης και λειτουργίας για κάθε μονάδα DJ, ανατρέξτε στην ενότητα “rekordbox 
Connection Guide” στο site υποστήριξης της Pioneer DJ (http://www.pioneerdj.com/ja-jp/

support). 

Παράδειγμα σύνδεσης ενός υπολογιστή, 4 CDJs και DJM

 Χρησιμοποιώντας τους μίκτες DJM  της Pioneer DJ, ο υπολογιστής μπορεί να 
βγάλει άμεσα ήχο έξω προς τα DJM, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συνδέσετε 
CDJs / XDJs και DJM μέσω καλωδίων ήχου. 

5.2 Ονόματα και λειτουργίες 
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5.2.1 Γενική ενότητα 

Μενού για να αλλάξετε τη λειτουργία εφαρμογής 

Επιλέξτε τη λειτουργία EXPORT / PERFORMANCE. (Αν δεν ενεργοποιηθεί, αυτό το 

αναπτυσσόμενο μενού δεν εμφανίζεται.) 

Κουμπί επιλογής πίνακα 

Κλικ κάθε κουμπί για να εμφανίσετε / απόκρυψετε τους πίνακες για FX, CFX, sampler, 
μίκτη και καταγραφή. 

Μενού διάταξης Deck 

Επιλογή μορφής deck      (2deck / 4deck, οριζόντια / κάθετη ή την οθόνη περιήγηση). 

ΕΠΙΠΕΔΟ MASTER 

Ρύθμιση επιπέδου έντασης εξόδου από το MASTER OUT αυτής της εφαρμογής.

Κουμπί προτιμήσεων 

Κλικ για να ανοίξουν οι [Preferences]. 

Μετρητής dropout χρόνου και ήχου  

Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και τον μετρητή 

dropout. Ο ήχος θα χαλάσει αν φτάσει στο 

100% 

Μετρητής μπαταρίας

Δηλώνει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. (Εμφανίζεται μόνο όταν ο υπολογιστής
είναι αποσυνδεδεμένος). 
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Χωρισμένη οθόνη

Κουμπί διαίρεσης της οθόνης (το δεξί κάτω μέρος της οθόνης)

Ανοίξτε ένα άλλο παράθυρο για να εμφανιστεί το πλαισίο του browser.

Εναλλαγή ενεργού παραθύρου

Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διαίρεσης 
της οθόνης. 

Κουμπί φόρτωσης (για χωρισμένη οθόνη) 

Για να τοποθετήσετε ένα κομμάτι σε ένα deck:
1) Επιλέξτε ένα κομμάτι. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί 
DECK.

2) Σύρετε και αφήστε ένα κομμάτι στο κουμπί DECK. 

5.2.2 Διευρυμένη κυματομορφή 

Οθόνη (οριζόντια 2Deck) 
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ΜετρητήςBeat 

Δείχνει τον αριθμό των bars ή beats από την αρχή μέχρι την τρέχουσα θέση ή από την 

τρέχουσα θέση στο πλησιέστερο σημείο cue. Μπορείτε να επιλέξετε [Current Position] ή 

[Count to the next Memory Cue] στο [Preferences]> [View]. 

Ενότητα loop 

Κατά τη διάρκεια μίας loop, εμφανίζεται το τμήμα loop (φωτισμένο) στην διευρυμένη 
κυματομορφή. 

Memory cues/hot cues 

Όταν αποθηκεύονται memory cues και hot cues, τα cues εμφανίζονται ως 
σημάδια. 

Μεγέθυνση / Συρρίκνωση της κυματομορφής 

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το αριστερό άκρο της διευρυμένης κυματομορφής. Τα 

κουμπιά για μεγέθυνση / σμίκρυνση ή επαναφορά του μεγέθους της κυματομορφής εμ-

φανίζονται. 
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5.2.3  Εργασίες που ανατίθενται στην ενότητα Deck

Γύρω από το JOG 

Επιλογή λειτουργίας loop  

  

Κλικ στο      στα δεξιά της οθόνης μεγέθους beat της ενότητας [loop] (πάνω από το 

κουμπί CUE) για να επιλέξετε το αυτόματο / χειροκίνητο loop. 
Ρύθμιση Loop (αυτόματο loop) 

Κλικ στο κουμπί             για να επιλέξετε το μήκος του loop. Κλικ στην οθόνη 

μεγέθους beat για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το loop. 
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BPM 

Εμφανίζει το τρέχον BPM του κομματιού. 

Ταχύτητα αναπαραγωγής 

Οι ταχύτητες αναπαραγωγής αλλάζουν, σύμφωνα με το ρυθμιστικό Tempo.  

Κουμπί SLIP 

Κλικ   αυτό για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας slip. 

Η λειτουργία Slip επιτρέπει το scratching και άλλες performances χωρίς να χαλάσει το beat του 

κομματιού. 

Κουμπί QUANTIZE  

Κλικ           αυτό για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας quantize.  

Το quantize επιτρέπει στις θέσεις cue και loop να ρυθμίζονται αυτόματα ακριβώς στη θέση του 

beat.

Κουμπί MASTER TEMPO  

Πατήστε το κουμπί       MASTER TEMPO On / Off για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε 

την αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής χωρίς αλλαγή pitch)

Ρυθμιστικό TEMPO 

Ρυθμίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής κομματιού. 

Κουμπί CUE 

Κλικ στο κουμπί CUE κατά την παύση, ώστε να οριστεί ένα σημείο έναρξης έχει στην
τρέχουσα θέση. Κρατώντας πατημένο το κουμπί CUE, η αναπαραγωγή συνεχίζεται. 
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Cue, ενώ παίζει, η αναπαραγωγή σταματά και η θέση της 
αναπαραγωγής επιστρέφει στη θέση του σημείου cue.
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Κουμπί αναπαραγωγής

Κλικ σε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή / παύση. 

Τμήμα Πληροφοριών του κομματιού

Επιλογή της λειτουργίας Pad/ Memory Cue/GRID 

Κλικ στον αριθμό deck για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες PAD / Memory Cue / GRID 
από το μενού.  

Εικόνα Artwork 

Το Artwork εμφανίζεται εδώ. Μπορείτε να βγάλετε το κομμάτι, αν κάνετε κλικ στο Artwork. 
Όνομα / καλλιτέχνης Κομματιού 

Εμφανίζει το όνομα του κομματιού και το όνομα καλλιτέχνη 

Νότα  

Εμφανίζει τη νότα του κομματιού. Θα πρέπει να επιλέξετε το [Analyze key] στο 
αναπτυσσόμενο μενού του κομματιού.  
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Χρόνος που παρήλθε / Χρόνος που απομένει 

Κλικ στην ώρα για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του χρόνου (χρόνος που παρήλθε / 
χρόνου που απομένει). 

ΕΥΡΟΣ TEMPO (Ρυθμίζοντας το εύρος ταχύτητας) 

Εμφανίζει το εύρος ρύθμισης για την ταχύτητα του κομματιού. Κλικ σε αυτή την οθόνη για να 
αλλάξετε το εύρος.

Πλήρης κυματομορφή 

Εμφανίζει την πλήρη κυματομορφή, τα σημεία cue, memory cues και hot cues. Κλικ 
στην κυματομορφή και η τρέχουσα θέση αναπαραγωγής μετακινείται στη θέση που 
πατήσαμε. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της κυματομορφής από τις [Preferences], 
όπως σας αρέσει.  

Κουμπί SYNC 

Ενεργοποιεί τη λειτουργία SYNC.  

Κουμπί MASTER  

Κλικ για να ρυθμίσετε το deck ως κύριο για τη λειτουργία Beat Sync. 

5.2.4 Performance pad 

Με εναλλαγή της λειτουργίας, μπορείτε να εκτελέσετε 
διάφορες λειτουργίες. 

Λειτουργία HOT CUE 

Κλικ σε αυτό και τα pads είναι σε λειτουργία HOT 
CUE. 

Λειτουργία PAD FX 

Κλικ σε αυτό και τα pads είναι σε λειτουργία PAD FX. 



141 

Λειτουργία SLICER 

Κλικ σε αυτό και τα pads είναι σε λειτουργία SLICER. 

Λειτουργία BEAT JUMP

Κλικ σε αυτό και τα pads είναι σε λειτουργία BEAT JUMP . 

Μενού προβολής/ απόκρυψης των pads (εμφανίζεται μόνο για 4 DECK 
οριζόντιας διάταξη) 

Εμφάνιση / Απόκρυψη των κουμπιών για κάθε λειτουργία PAD. 

5.2.5 Λειτουργία HOT CUE 

Όταν αποθηκεύονται τα hot cues, μπορούν να παίξουν αμέσως και εμφανίζονται στην 
πλήρη / διευρυμένη κυματομορφή.

Πλήκτρο PAD 
Κλικ σε ένα pad που δεν έχει hot cue και το hot cue αποθηκεύεται στην τρέχουσα θέση 
του κομματιού.Κλικ σε ένα pad με αποθηκευμένο hot cue και η αναπαραγωγή 
μεταπηδά στο σημείο cue. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα και να σχολιάσετε τα hot 
cues από το αναπτυσσόμενο μενού (μενού στο δεξί κλικ) του pad, όπου αποθηκεύεται 
ένα hot cue. 

Κουμπί Διαγραφής

Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να διαγράψετε hot cues. 

Κουμπί Memory Cue 

Καλεί τα Memory Cues. 
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5.2.6 Λειτουργία PAD FX 

Κουμπί PAD 

Ενώ πατάτε το κουμπί, εφαρμόζεται το FX. Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ λειτουργίας (Η 
απελευθέρωση FX ενεργοποιείται / απενεργοποιείται κάθε φορά που το pad πιέζεται) μόνο με
την απελευθέρωση του κουμπιού FX .  

Εναλλαγή Ομάδων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό PAD FX’s ώστε να αλλάξετε τις ομάδες PAD FX. 

Κουμπί Επεξεργασίας 

Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους FXs και FX που έχουν ανατεθεί σε κάθε 
performance pad . Η παραμέτρος L / D σημαίνει LEVEL / DEPTH όπως σημαίνει και 
για τους μίκτες της Pioneer DJM.[Hold] το Release FX ώστε να αλλάξετε το στυλ 
λειτουργίας: 1) FX ανάβει όταν πιέζεται και σβήνει όταν απελευθερώνεται ή 2) FX 
ενεργοποιείται / απενεργοποιείται κάθε φορά που το pad πιέζεται. 

Κουμπί BEAT 

Κλικ σε αυτό το κουμπί ενώ πατάτε το pad, και μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον 
beat του FX.
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5.2.7 Λειτουργία SLICER 

Κουμπί PAD  
Εφ ‘όσον το pad είναι πατημένο, η λειτουργία Roll ενός συγκεκριμένου 
μέρους,ενεργοποιείται. (Αναπαραγωγή του τμήματος επαναλαμβάνεται μόνο όταν 
το pad είναι πατημένο.)   

Κουμπί SHIFT  

Το εύρος του Slicer κινείται με τη χρήση [shift]. 

Κουμπί Slicer loop  

Κλικ για να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή του slicer στο ίδιο τμήμα.  

Κουμπί LENGTH  

Αλλάξτε το μήκος του slicer. 

Κουμπί ROLL 

Αλλάξτε το μήκος του roll. 

5.2.8 BEAT JUMP 
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Κουμπί PAD 

Κλικ για να μετακινήσετε τη θέση αναπαραγωγής 

Κουμπί Εναλλαγής σελίδας 

Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να μεταβείτε σε άλλη σελίδα

5.2.9 Memory CUE 

Κουμπί Memory  

Αποθήκευση cues ή loops. 

Προβολή Memory Cue 

Κλικ στην οθόνη χρόνου για να εισάγετε σχόλια. Κλικ στην αριστερή γωνία της οθόνης 
χρόνου, ή κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο για να εμφανιστεί το μενού για την αλλαγή 
του χρώματος των cue markers. Επιλέξτε το χρώμα από το μενού όπως εσείς επιθυ-
μείτε. 

Κουμπί Διαγραφής 

Κλικ για να διαγράψετε το αντίστοιχο memory cue. 
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5.2.10 Επεξεργασία Grid  

Μετρονόμος ON/OFF 

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον μετρονόμο 

Ένταση ήχου μετρονόμου 

Ρυθμίστε την ένταση του μετρονόμου 

Κλείδωμα ανάλυσης

Όταν αυτό ενεργοποιηθεί,η επεξεργασία του grid και η ανάλυση των κομματιών, 

είναι απενεργοποιημένη. Αυτό είναι για την πρόληψη κατά λάθος επεξεργασίας

του grid και της ανάλυσης των κομματιών.  

Αναίρεση 

Κλικ για να αναιρέσετε την επεξεργασία. 

Ρυθμίστε (το beatgrid) στην τρέχουσα θέση αναπαραγωγής  

Ορίζει το πρώτο beatgrid στην τρέχουσα θέση αναπαραγωγής 

Μεταφορά Beatgrid

Μεταφορά beatgrid 1msec / 3 msec
Κάντε την απόσταση των beatgrid στενότερη / ευρύτερη 
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Κάντε την απόσταση του beatgrid μικρότερη / μεγαλύτερη κατά 1msec / 3 msec 

Δίπλασιάζει / μειωνεί κατά το ήμισυ,τον αριθμό του beatgrid

Χρησιμοποιήστε το για να διπλασιάσετε / μείωσετε κατά το ήμισυ τον αριθμο των beatgrid και BPM 

Ακύρωση αναφοράς προσαρμογής των beatgrid 

Ακύρωση προσωρινού σημείου αναφοράς για τη ρύθμιση beatgrid. 
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Ορίστε ένα σημείο αναφοράς για να ρυθμίσετε το beatgrid

Αυτό γίνεται για να σηματοδοτήσει προσωρινά ένα σημείο αναφοράς για τη 
ρύθμιση beatgrid. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τα κομμάτια των οποίων τα 
BPM έχει αλλάξει στη μέση του κομματιού.    

Χειροκίνητη εισαγωγή BPM  

Η απόσταση του beatgrid αλλάζει σύμφωνα με τα BPM που εισάγετε.   

TAP 

Κλικ αρκετές φορές στο beat, ώστε τα BPM να οριστεί σύμφωνα με την απόσταση μεταξύ των κλικ.

5.2.11 Μίκτης 

TRIM knob 

Ρυθμίζει το επίπεδο της εισόδου ήχου σε κάθε κανάλι.

Κουμπί διακόπτη TRIM / AutoGain 

Κλικ στο μπλε κουμπί δίπλα στο              TRIM, στη συνέχεια, το κουμπί αλλάζει 

σε πορτοκαλί και το όνομα αλλάζει σε A.GAIN (AutoGain). 
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EQ/ISO (HI, MID, LOW) knobs 

Ρυθμίστε την ένταση της κάθε ζώνης συχνοτήτων.  

Διακόπτης Kill 

Κλικ στο μπλε κουμπί δίπλα στο κουμπί EQ / ISOLATOR, και η παράμετρος θα 

μειωθεί στο ελάχιστο. 

Ένδειξη στάθμης καναλιού 

Εμφανίζει τον ήχο των αντίστοιχων καναλιών πριν περάσει μέσα από τα faders των
καναλιών. 

Κουμπί Monitor CUE  

Κλικ στο κουμπί [CUE] του καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε. 

Fader καναλιού

Ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου σε κάθε κανάλι. Ο ήχος προέρχεται σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά της καμπύλης που επιλέγεται από [Preferences]> [Controller]> 

[Crossfader Curve]) 

Πλήκτρο ανάθεσης crossfader 

Αναθέστε την εξόδο του καναλιού είτε αριστερά ή δεξιά του crossfader. 

Crossfader 

Η εξόδος ήχου που έχει ανατεθεί από το κουμπί ανάθεσης crossfader βγαίνει ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά της καμπύλης που επιλέχθηκε από [Preferences]> [Controller]> 

[Crossfader Curve])  

MIXING knob 

Ρυθμίζει την ισορροπία έντασης προακουστικής του καναλιού για την οποία κάνετε κλικ 

στο κουμπί [CUE] και τον ήχο του [MASTER] καναλιού. 

LEVEL knob 

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της εξόδου από τα ακουστικά.

5.2.12 Effector 
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Κουμπί ανάθεσης FX 
Αυτό γίνεται για να επιλέξετε το deck που θέλετε να εφαρμόσετε το εφέ. Κλικ S 
(Sampler) για να εφαρμόσετε το εφέ στον sampler. Κλικ Μ (Master) για να 
εφαρμόσετε το εφέ σε όλα τα decks. 

Εναλλαγή FX single-mode / multi-mode  

Χρησιμοποιήστε το για να μεταβείτε σε single-mode ή multi-mode.  

Μενού επιλογής FX 

Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε FX 

DRY/WET level knob 

Ρυθμίζει την ισορροπία έντασης μεταξύ του αρχικού ήχου και του ήχου με FX.   

Κουμπί ON / OFF FX

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε FX. 

Κουμπί ρύθμισης παραμέτρων 

Ρυθμίζει την παράμετρο για κάθε FX. 

Κουμπί FX BPM AUTO

Ανιχνεύει αυτόματα τα BPM. 

Πλήκτρο αλλαγής BEAT 

Αλλάζει τον αριθμό των beat για να συγχρονίσετε τους ήχους FX.  

Μενού επιλογής RELEASE FX 

Ρυθμίζει το RELEASE FX.  

Κουμπί αλλαγής BEAT RELEASE FX 

Αλλάξτε τον αριθμό των beats για να συγχρονίσετε τους ήχους Release FX. 

Κουμπί ON/OFF RELEASE FX  

Χρησιμοποιήστε το για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το RELEASE FX. 
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5.2.13 Εγγραφή 

Επιλογή της πηγής καταγραφής 

Επιλέγει μια πηγή ήχου που θέλετε να εγγράψετε.  

Προσαρμογή του επιπέδου εγγραφής

Ρυθμίζει το τη στάθμη εγγραφής. 

Μετρητής στάθμης εγγραφής 

Εμφανίζει το επίπεδο καταγραφής. 

REC button  

Ξεκινά / Διακόπτει την εγγραφή. 

Εμφάνιζει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον χρόνο που απομένει για την εγγραφή 

Εμφανίζει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον χρόνο που απομένει για τη συνεχή καταγραφή. 

5.2.14 Sampler 
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Κουμπί αναπαραγωγής Sampler  

Κλικ σε αυτό για να αρχίσει η αναπαραγωγή του 

sample. Shift και κλικ για να σταματήσετε την 

αναπαραγωγή. 
Ομάδες Sampler 

Κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά για να αλλάξετε ομάδα sampler.  

Output Channel selection 

Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε το κανάλι για την αναπαραγωγή του sample 
όταν βρίσκεται σε κατάσταση εξωτερικού μίκτη.  

Sampler deck Quantize 

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ρύθμιση quantize 

Sampler deck SYNC 

Εφαρμόστε SYNC στο sampler deck (Το SYNC εφαρμόζεται μόνο στα slots που 

το[SYNC] είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία loop). 

Sampler deck MASTER 

Ρυθμίστε το sampler deck ως Master σε λειτουργία Beat Sync. 

Sampler GAIN 

Ρυθμίσετε την ένταση του sampler deck. 

Sampler BPM 

Ρυθμίζει τα BPM για την αναπαραγωγή του sampler. Μπορείτε να αλλάξετε τα BPM 

πατώντας το κουμπί και σέρνοντας το.
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5.2.15 Sequencer 

Κουμπί εγγραφής sequence
Εγγραφή sequence του sampler

Κουμπί αναπαραγωγής sequence 

Αναπαραγωγή sampler sequence .
Κουμπί αποθήκευσης sequence 

Αποθηκεύει το sequence του sampler. 

Sequence Slot 

Δείχνει πώς το sequence  έχει αποθηκευτεί. Το όνομά του sequence σε λευκό δείχνει ότι 
το sequence αποθηκεύεται. Γκρι όνομά sequence δείχνει ότι το sequence  δεν αποθηκεύ-
εται. Γκρι όνομά sequence με κόκκινο κύκλο υποδεικνύει ότι το sequence  είναι 
προσωρινά αποθηκευμένη. Μέχρι οκτώ sequences μπορούν να αποθηκευτούν. 

Μετρητής Beat 

Δηλώνει το μήκος του sequence και των beats. Κατά την εγγραφή ή την 
αναπαραγωγή μιας sequence, ο δείκτης που δείχνει τη θέση αναπαραγωγής, 
κινείται. 

Αλλαγή του μήκους του sequence 

Αλλάξτε το μήκος του sequence 

Λειτουργία σίγασης του sequence 

Σίγαση του sampler sequence  ανά sampler slot. 
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Λειτουργία διαγραφής sequence 

Διαγράψει το sampler sequence  ανά sampler slot. 

Διακόπτης λειτουργίας Σίγασης / διαγραφής και Μετρονόμου 

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας σίγασης/διαγραφής και του μετρονόμου.

5.3 Βασική λειτουργία 

5.3.1 Εκκίνηση του rekordbox 

Για Windows 7 

Ανοίξτε το Windows [Έναρξη] μενού> [Όλα τα προγράμματα]> [Pioneer]> [rekordbox 4]> και 

κάντε κλικ στο εικονίδιο [rekordbox] . 

Για Windows 8.X 

Κλικ εικονίδιο [rekordbox] στην προβολή Apps.  

Για Mac OS X 

Ανοιξτε τον φάκελο [Applications] στο Finder και κάντε κλικ στο εικονίδιο [rekordbox]. 
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5.3.2 Φόρτωση κομματιών 

1 Επιλέξτε Συλλογή / Λίστα Αναπαραγωγής από την Δενδροειδή 
προβολή στην ενότητα του προγράμματος περιήγησης.

2 Επιλέξτε ένα κομμάτι από μια λίστα κομματιών ή την 
επιλεγμένη παλέτα λίστας αναπαραγωγής.  



1 Τοποθετήστε το κομμάτι που θέλετε να παίξετε σε ένα deck. (Βλέπε 5.3.2 
κομμάτια φόρτωσης) 
2 Κλικ στο κουμπί [(PLAY / PAUSE)] στο φορτωμένο deck. 
Η αναπαραγωγή του κομματιού αρχίζει. 

Παύση 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί [(PLAY / PAUSE)] για να το 

διακόψετε. Κλικ ξανά το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. 
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3 Σύρετε και αφήστε το επιλεγμένο κομμάτι σε οποιοδήποτε deck (1-4) που 
θέλετε να φορτώσετε. 

4 Το κομμάτι έχει τοποθετηθεί στο επιλεγμένo deck. 

5.3.3 Αναπαραγωγή 

5.3.4 Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής (Έλεγχος Tempo)

Μετακινήστε το ρυθμιστικό Tempo προς τα πάνω ή προς τα κάτω.Το tempo αυξάνεται όταν 
μετακινείτε το ρυθμιστικό προς τα κάτω (προς την κατεύθυνση [+] ) και μειώνεται όταν το 
μετακινήσετε προς τα πάνω (προς την κατεύθυνση [-]). Η μεταβολή ποσοστού υποδεικνύεται 
στην οθόνη. 



Κλικ στο κουμπί [TEMPO RANGE] δίπλα στο κουμπί Master.
Κλικ στο κουμπί για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής ([6%] / [10%] / [16%] / wide). 
・ Η αναλογία μπορεί να ρυθμίζεται με 0,02% στο [6%], στο 0,04% στο[10%] και [16%] και 
από 0,05% στο [wide].
・ Όταν έχει ρυθμιστεί στο [-100%], σταματάει η αναπαραγωγή. 

Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής χωρίς να αλλάξει το pitch (Master 

Tempo) 
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Εύρος ρύθμıσης της ταχύτητας αναπαραγωγής

Κλικ στο κουμπί [MT (Master Tempo)].Το κουμπί [MT] ανάβει. Το pitch του κομματιού δεν 
αλλάζει ακόμα και όταν αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής από το ρυθμιστικό Tempo.Η 
ποιότητα του ήχου μπορεί να διαφέρει, επειδή ο ήχος είναι ψηφιακά επανεπεξεργασμένος.  

5.3.5 Ρύθμιση τρέχοντος σημείου cue 

Το τρέχον σημείο cue είναι για να απομνημονεύσετε προσωρινά τη θέση αναπαραγωγής 
και μπορεί να ρυθμιστεί ανά deck. Όταν ένα νέο σημείο cue έχει οριστεί, το προηγούμενο 
σημείο cue ακυρώνεται και έτσι δεν αποθηκευεται.  

Για να αποθηκεύσετε το σημείο cue, δείτε 5.3.7 Ρύθμιση hot cue 

Η προακουστική από τα ακουστικά είναι για να ελέγξετε τον ήχο, και είναι μια 
διαφορετική λειτουργία από το σημείο cue.

Δείτε 5.3.14. Παρακολούθηση ήχου για λεπτομέρειες.    

1 Κλικ στο κουμπί [(PLAY / PAUSE)] κατά την αναπαραγωγή. 

Διακόπτεται η αναπαραγωγή. 



2 Κλικ στο κουμπί [CUE]. 

Το χρονικό σημείο όπου η αναπαραγωγή διακόπτεται έχει οριστεί ως σημείο Cue.Το κουμπί 
[(PLAY / PAUSE)] αρχίζει να αναβοσβήνει και ανάβει το κουμπί [CUE] επάνω. Δεν αναπαρά-
γεται ήχος αυτή τη στιγμή.  

Όταν το [Quantize] είναι ενεργοποιημένο, το σημείο Cue μπορεί να ρυθμιστεί σε μια 
ελαφρώς διαφορετική θέση από το σημείο που έχετε ορίσει χειροκίνητα. Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στην ενότητα 5.3.10 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quantize. 

Επιστρέφοντας στο σημείο cue (Back cue) 

Κλικ στο κουμπί [CUE] κατά την αναπαραγωγή. 

Το κομμάτι επιστρέφει στο παρόν σημείο cue και διακόπτεται.

Έλεγχος σημείου cue (Cue point sampler) 

1 Επιστροφή στο σημείο Cue χρησιμοποιώντας Επιστροφή Cue

 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί [CUE] μετά την επιστροφή του στο σημείο cue.
Η αναπαραγωγή ξεκινά στο σημείο cue. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [CUE], η 
αναπαραγωγή συνεχίζεται. Εάν αφήσετε το κουμπί, η θέση της αναπαραγωγής επιστρέφει στο 
σημείο cue. 

Ρύθμιση σημείου Cue κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (Real Time cue)  

Κλικ [LOOP IN] στο σημείο που θέλετε να ορίσετε ένα cue για να ορίσετε ένα cue κατά την 
αναπαραγωγή ενός κομματιού.  

157 

5.3.6 Ορισμός loop 

Μπορείτε να παίξετε επαναλαμβανόμενα ένα συγκεκριμένο τμήμα,ορίζοντας ένα loop. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα loop με δύο τρόπους:

1) Χειροκίνητο loop - Ορίζοντας την θέση εκκίνησης και την θέση τέλους 

2) Auto beat loop - Ορίζετε την θέση εκκίνησης και το μήκος του loop σε αριθμό των beats 

Όταν η λειτουργία [Quantize] είναι ενεργοποιημένη, το σημείο loop προσαρμόζεται 
αυτόματα ακριβώς στο beat. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 5.3.10 Χρήση της 
λειτουργίας Quantize

Όταν είναι συνδεδεμένος ένας υποστηριζόμενος controller, το κουμπί loop είναι 
κρυμμένο.  
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Ορίζοντας Auto Loop 

    

1 Κλικ στην ▼ στα δεξιά του κουμπιού [loop] στο τμήμα της οθόνης Loop (πάνω 

από το κουμπί CUE) για να επιλέξετε τo αυτόματo loop ή το χειροκίνητο loop. 

(Τοποθετήστε το δρομέα αν το ▼ είναι κρυφό.) 
Το αναπτυσσόμενο μενού ανοίγει 

2 Επιλέξτε λειτουργία [AUTO LOOP]  

Το τμήμα μεταβαίνει σε λειτουργία [Auto Loop] 

3 Επιλέξτε το μήκος του loop (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 beats) 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [◀] or [▶] . 

Αλλάζει η προβολή των αριθμών beat. 

4 Κλικ στο κουμπί [AUTO LOOP BEAT ON / OFF], όπου εμφανίζεται ο αριθμός 
beats, όταν θέλετε να ξεκινήσετε ένα αυτόματο loop. 
Ένα loop έχει οριστεί και η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται στο συγκεκριμένο τμήμα. 

5 Κλικ στο κουμπί [AUTO LOOP BEAT ON / OFF] ξανά για να ακυρώσετε το 
loop. 

Καθορισμός ενός χειροκίνητου loop 

  

1 Μετακινήστε το δρομέα προς τα δεξιά του κουμπιού [loop] (ή το κουμπί 

AutoBeat) στο τμήμα της οθόνης Loop (πάνω από το κουμπί CUE). Στη συνέχεια 

το κουμπί εμφανίζεται, ▼ . Κλικ ▼ για να επιλέξετε το αυτόματο loop ή το χειροκί-

νητο loop. 

Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού.  
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2 Επιλέξτε τη λειτουργία [MANUAL LOOP] . 

3 Κλικ στο κουμπί [IN] στη θέση που θέλετε να ξεκινήσετε ένα loop. 

Αυτό θέτει ένα σημείο εκκίνησης. 

Το σημείο Cue ορίζεται στην ίδια θέση. 

4 Κλικ στο κουμπί [OUT] στη θέση που θέλετε να τελειώσει το loop (στη θέση 

που θέλετε να μεταβείτε πίσω στο σημείο εκκίνησης του loop). 
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής loop, το κουμπί [RELOOP] αλλάζει στο 

κουμπί [EXIT]. 

5 Κλικ στο κουμπί [EXIT] για να ακυρώσετε τη λειτουργία loop.
6 Κλικ στο κουμπί [RELOOP] αν θέλετε να καλέσετε το loop.
 Η αναπαραγωγή επανέρχεται στη θέση loop που είχε οριστεί 
προηγουμένως.

5.3.7 Καθορισμός hot cues 

Τα hot cues χρησιμοποιούνται για να επισημάνετε διάφορα σημεία του κομματιού από τα οποία
θέλετε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Κάθε σημείο μπορεί να κληθεί, και το τραγούδι αρχίζει να 
παίζει αμέσως από εκεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 8 σημεία cue ανά τραγούδι.

Τα Hot cues χρησιμοποιούνται επίσης για διάφορα performances 

Αποθήκευση hot cue

1 Κλικ στο κουμπί λειτουργίας [HOT CUE].

Ο πίνακας έχει αλλάξει σε λειτουργία Hot Cue. 

2 Μετακινήστε την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής στο σημείο που θέλετε 
να ορίσετε ένα hot cue. 

3 Κλικ σε ένα performance pad όπου δεν έχει μπει ένα hot cue 

Ένα hot cue έχει μπει στο pad που κάνατε κλικ.



Κατά την αναπαραγωγή ενός loop, το loop έχει μπει και αποθηκευθεί ως ένα hot cue.Δεν 

μπορείτε να ορίσετε ένα νέο hot cue στο pad, όταν άλλο hot cue έχει ήδη ανατεθεί. Θα 

πρέπει να διαγράψετε το υπάρχον hot cue για να ορίσετε ένα νέο. Πώς να διαγράψετε ένα 

hot cue περιγράφεται παρακάτω.

Κλήση hot cue

1 Κλικ στο κουμπί λειτουργίας [HOT CUE].

2 Κλικ οποιοδήποτε performance pad , ενώ το deck παίζει ένα κομμάτι ή είναι σε 

παύση.Το αποθηκευμένο hot cue στο pad, καλείται και η αναπαραγωγή αρχίζει.

 Αφού καλέσετε το loop που έχει αντιστοιχιστεί στο performance pad , μπορείτε να 

ακυρώσετε την αναπαραγωγή loop ή να αλλάξετε το μήκος του loop.  

Διαγραφή hot cues

1 Κλικ στο κουμπί λειτουργίας [HOT CUE] για να αλλάξετε τη λειτουργία. 

2 Κλικ στο κουμπί [x] στην επάνω δεξιά του performance pad του hot cue που 

θέλετε να διαγράψετε.

Το hot cue διαγράφεται και το κουμπί pad αδειάσει.
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5.3.8 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία slip 

Όταν η λειτουργία slip είναι ενεργοποιημένη, ακόμα και κατά τη διάρκεια που εκτελείτε 

scratching, looping και αναπαραγωγή hot cue, το κομμάτι συνεχίζει να παίζει στο παρασκήνιο. 

Όταν τελειώσετε την performance σας, το κομμάτι συνεχίζει να παίζει στο προσκήνιο σαν να 

προσπερνάει το διάστημα κατά το οποίο έχει περάσει .Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, 

διάφορα performances μπορουν να επιτευχθούν χωρίς να σπάσει το αρχικό τέμπο και οι 

μουσικές διαδικασίες.Μπορείτε να εκτελέσετε τα παρακάτω στη λειτουργία slip:

1.Hot Cue 

2.Scratch (λειτουργία JOG) 

3.Αναπαραγωγή / Παύση 

4.Loop 

5.Αντίστροφη αναπαραγωγή (μόνο με τη χρήση ενός controller)



Slip hot cue 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία slip, τα hot cues συμπεριφέρονται ως εξής: 

1 Καθώς κάνετε κλικ σε ένα performance pad , η αναπαραγωγή ξεκινά από το αποθη-
κευμένο σημείο hot cue.(Αυτή είναι η ίδια συμπεριφορά όταν η λειτουργία slip είναι 
απενεργοποιημένη). 
2 Όταν το pad απελευθερώνεται, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το τελευταίο σημείο, 
καθώς το κομμάτι έπαιζε στο παρασκήνιο.    

Slip scratch (λειτουργία JOG) 

Όταν η λειτουργία slip είναι ενεργοποιημένη, το scratching συμπεριφέρεται ως εξής:

1 Κατά την αναπαραγωγή, κάντε scratching χρησιμοποιώντας το πάνω μέρος του
JOG στον controller 

Η αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο συνεχίζεται στο παρασκήνιο, ενώ γίνεται το scratching  

2 Αφήστε το πάνω μέρος του επιλογέα jog.

3 Η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το σημείο του κομματιού που έπαιζε στο 
παρασκήνιο.   
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Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία slip

Η λειτουργία slip μπορεί να ρυθμιστεί ανά deck.

Κλικ  κουμπί στο deck για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία slip. Το κουμπί αλλάζει σε. 

Κλικ  κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία slip. Το κουμπί επιστρέφει στο. 



2 Κλικ στο κουμπί [◀] ή [▶]  για να επιλέξετε το μήκος του auto loop. 

3 Κλικ στο κουμπί [AUTO LOOP]. 

Ένα loop συγκεκριμένου μήκους έχει οριστεί και η αναπαραγωγή loop αρχίζει. 

4 Κλικ ξανά το κουμπί [AUTO LOOP]  

Το loop ακυρώνεται και η αναπαραγωγή συνεχίζεται από την τελευταία θέση του 

κομματιού που έπαιζε στο στο παρασκήνιο. 

Slip χειροκίνητου Loop 

Όταν η λειτουργία slip είναι ενεργοποιημένη, το χειροκίνητο loop συμπεριφέρεται ως εξής.

1 Καλέστε τη λειτουργία χειροκίνητου Loop

2  

Παύση και Αναπαραγωγή σε λειτουργία slip

Ενώ η λειτουργία slip είναι ενεργοποιημένη, η παύση και η αναπαραγωγή συμπεριφέρονται 
ως εξής: 

1 Κλικ στο [PLAY / PAUSE] κατά την αναπαραγωγή

Διακόπτεται η αναπαραγωγή. 

Όταν η ταχύτητα παύσης ορίζεται σε [Preferences]> [Controller]> [Vinyl Pitch

Control], η αναπαραγωγή διακόπτεται αργά. 

2         Κλικ στο [PLAY / PAUSE] ξανά.

Η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο του κομματιού που έπαιζε στο παρασκήνιο.  

Slip Auto Loop 

Όταν η λειτουργία slip είναι ενεργοποιημένη, το αυτόματο loop συμπεριφέρεται ως εξής: 

1 Καλέστε τη λειτουργία Auto Loop 
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Όταν το beat Sync είναι ενεργοποιημένο, οι θέσεις BPM και τα beat των κομματιών που 

παίζουν, μπορούν να είναι αυτόματα σε συγχρονισμό με ένα κομμάτι που παίζει στο deck ή 

στο sampler που έχει οριστεί ως Master Deck. Σημείωση: Πριν από τη χρήση της λειτουργίας 

beat Sync , θα πρέπει να αναλύσουμε τα αρχεία μουσικής για την απόκτηση πληροφοριών του 

beatgrid .

Ρύθμιση συγχρονισμού σε ένα deck 

1 Κλικ στο κουμπί [MASTER] σε ένα deck ή ένα sampler deck που θέλετε να ορίσετε ως 
Sync Master 
2 Κλικ στο κουμπί [SYNC]
Οι θέσεις bpm και beat του τρέχοντος κομματιού είναι σε συγχρονισμό με εκείνες ενός 
κομματιού στο master deck. 
 Κλικ ξανά το κουμπί [SYNC] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε Beat Sync για να 
ακυρώσετε το συγχρονισμό. 

Ρύθμιση συγχρονισμού με ένα sampler deck 

Το SYNC μπορεί να ρυθμιστεί όχι μόνο για όλο το sampler deck αλλά και για κάθε slot.Για να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SYNC σε ένα slot, πρέπει να ενεργοποιήσετε τo SYNC, τόσο 
στο deck και στο slot. Επιπλέον,το SYNC εφαρμόζεται μόνο στην πηγή του sample loop-mode.
Το One-Shot sample δεν μπορεί να παίξει σε λειτουργία SYNC. 

1 Κλικ στο κουμπί [SAMPLER] στην παγκόσμια ενότητα για να εμφανίσετε το 
sampler deck.
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3 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή loop, κάντε κλικ στο κουμπί [LOOP IN] και στη 

συνέχεια το κουμπί [LOOP OUT].

4 Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή loop, κάντε κλικ στο κουμπί [RELOOP LOOP / 

EXIT].

5 Η αναπαραγωγή συνεχίζεται από την θέση το κομμάτι έπαιζε στο παρασκήνιο.

5.3.9 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συγχρονισμού beat 
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2 Κλικ στο κουμπί [SYNC] για να ενεργοποιήσετε το SYNC στον πίνακα sampler.  

3 

4       Κλικ στο κουμπί [Edit] του sampler slot που θέλετε να ενεργοποιήσετε το SYNC.

5 

6 Κλικ στο κουμπί [Το SYNC] στην οθόνη επεξεργασίας για να ενεργοποιήσετε το SYNC.  

7 

Αλλάζοντας deck ή sampler που θέλετε να ορίσετε ως Sync Master 

Μπορείτε να αλλάξετε το συγχρονισμό του Master Deck ή Sampler ως εξής:

Αλλάξτε τη θέση του κομματιού στο συγχρονισμένο master deck σε άλλο deck. Ή ρυθμίστε το 

deck σε παύση. 

 Κλικ στο κουμπί [MASTER] στο deck που ορίζεται ως sync master.  Κλικ στο κουμπί 

[MASTER] των decks ή sampler decks , εκτός από αυτό που έχει οριστεί ως sync master.  

5.3.10 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quantize  

Όταν το Quantize είναι ενεργοποιημένο, τα σημεία loop in / out και hot cues μπορούν να 

ρυθμιστούν αυτόματα στη θέση του πλησιέστερου beat από την τρέχουσα θέση αναπα-

ραγωγής.Μπορείτε να εκτελέσετε hot cues, loops, slip και slicer χωρίς να σπάσει το αρχικό 

τέμπο του κομματιού που παίζει.Η λειτουργία Quantize μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα στα 

decks. 
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Ρύθμιση λειτουργίας Quantize  

Κλικ στο κουμπί quantize  στο deck όπου επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία Quantize. 

Το κουμπί αλλάζει σε  και η λειτουργία Quantize είναι ενεργοποιημένη.

Ρύθμιση της λειτουργίας Quantize σε ένα sampler deck  

Κλικ στο κουμπί Quantize   στο sampler deck 

Κ λ ι κ  σ τ ο  κ ο υ μ π ί  Q u a n t i z e  και η λειτουργία Quantize είναι ενεργοποιημένη.

5.3.11 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Instant Double   

(Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας controller.)
Όταν καλέσετε την λειτουργία Instant Double σε έναν controller, το κομμάτι του ενός deck θα 
φορτωθεί σε ένα άλλο deck στην ίδια κατάσταση με το πρώτο deck όπως η θέση , το loop και 
την κατάσταση του On / Off,την λειτουργία Pad, και την κατάσταση λειτουργίας Slip σε On / Off, 
κλπ .; Στη συνέχεια, το κομμάτι αντιγράφεται στο deck και θα αρχίσει να παίζει από την ίδια 
θέση αναπαραγωγής του deck που αντιγράφηκε. 

 Πώς θα καλέσετε το λειτουργία Instant Double εξαρτάται από τον controller. δείτε τις οδηγίες 
λειτουργίας του κάθε controller. 
 Για παράδειγμα πατήστε 2 φορές το κουμπό φόρτωσης κομματιού για να καλέσετε την 
λειτουργία Instant Double
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5.3.12 Χρήση beat και beat jump  

Μπορείτε αμέσως να μεταβείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός από την τρέχουσα θέση 

αναπαραγωγής από ένα προκαθορισμένο αριθμό beats / bars

1 Κλικ στο κουμπί λειτουργίας [Beat Jump] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
beat jump. 
2 Ενεργοποιήστε τη σελίδα κάνοντας κλικ στο κουμπί [<] ή [>] για να επιλέξετε τα 
beats/ bar.

・Το εύρος έχει ως εξής: FINE (= 1/16 beat), 1/8 beat, 1/4 beat, 1/2 beat, 1 beat, 2 beats, 8 

beats, 16 beats, 8 bar, 16bars. 

3 Κλικ στο performance pad. 

Η τρέχουσα θέση αναπαραγωγής μεταπηδά στην νέα επιλεγμένη θέση ανάλογα με τον 

επιλεγμένο αριθμό beats/bars.  

5.3.13 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μίκτη 

Μπορείτε να εμφανίσετε / αποκρύψετε τον πίνακα μίκτη κάνοντας κλικ στο κουμπί [MIXER] 

στην παγκόσμια ενότητα. Σημείωση: Όταν συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε έναν 

controller , ο πίνακας μίκτη αυτόματα κρύβεται. 

Ρύθμιση επιπέδου συχνοτήτων ήχου

Γυρίστε το κουμπί που αντιστοιχεί [HI], [MID] ή [LOW] για να ρυθμίσετε τις συχνότητες ήχου 

του deck

Κατεύθυνση άλματος

Ποσότητα beats/bars

Αλλαγή σελίδας για εμφάνιση 
άλλων τιμών beat jump



Για να αλλάξετε την λειτουργία [EQ / ISO (HI, MID, LOW)] στα knobs

Μπορείτε να αλλάξετε [EQ] / [ISOLATOR] σε [Controller] -> [Μίκτης] -> [EQ] στο 
[Preferences].
 [EQ]: λειτουργία Equalizer

 [ISOLATOR]: λειτουργία Isolator 

167 

5.3.14 Παρακολούθηση του ήχου 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον ήχο από τα ακουστικά με δύο κουμπιά στον πίνακα μίκτες: 

το κουμπί cues των ακουστικών , και τον πίνακα των ακουστικών.Ρυθμίστε τις θέσεις των 

knobs και των άλλων ως εξής: 

 1 Ρυθμίστε το κουμπί mix          των ακουστικών στο κέντρο. 

Ο ήχος από το [MASTER OUT] και την έξοδο [HEADPHONE CUE] θα ακουστεί με 

την ίδια ένταση.

2 Γυρίστε το  κουμπί έντασης ακουστικών  εντελώς προς τα αριστερά για σίγαση του ήχου

Με αρχική ρύθμιση σε λειτουργία σίγασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα παρακάτω 
βήματα.



 Επιλέξτε [2DECK Horizontal] ή [2DECK Vertical] όταν χρησιμοποιείτε δύο decks

 Επιλέξτε [4DECK Horizontal] ή [4DECK Vertical] όταν χρησιμοποιείτε τέσσερα decks

. Για mixing, σας προτείνουμε την οριζόντια διάταξη γιατί οι κυματομορφές είναι πλήρως εμφανείς

 Για scratching, σας προτείνουμε την κατακόρυφη διάταξη, γιατί οι κυματομορφές εμφανίζονται κάθετα.

Επιλέξτε [Browse] για την ευρύτερη οθόνη αναζήτησης. Θα είναι πιο εύκολο να επιλέξετε κομμάτια.

5.4.2 Για την εμφάνιση / απόκρυψη μίκτη, εφέ, sampler και τους πίνακες εγγραφής.
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3 Κλικ  στο κουμπί του μίκτη που αντιστοιχεί στο deck που θέλετε να παρακολουθήσετε.  

Το κουμπί  αλλάζε ι  σε  και μπορείτε να παρακολουθείτε τον ήχο.

4 Γυρίστε το κουμπί έντασης ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση. 

Όσο πιο δεξιά γυρίζει το knob τόσο πιο δυνατά ακούγεται. Παρακαλείστε να ρυθμίσετε 

την ένταση του ήχου, όπως εσείς επιθυμείτε. 

5.4 Αλλαγή γραφικής διεπαφή χρήστη (GUI) 

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη GUI σύμφωνα με το στυλ σας. 

 Ο αριθμός των decks που εμφανίζονται,η οριζόντια / κάθετη εμφάνιση των διευρυμένων 
κυματομορφων και το μέγεθος της περιοχής περιήγησης μπορούν να αλλάξουν κατά βούληση. 
 Μπορείτε να εμφανίσετε / απόκρυψη τον μίκτη, τα εφέ, τον sampler και τους πίνακες
εγγραφής.

5.4.1 Για να αλλάξετε τη διάταξη 

Κλικ [View] στη γραμμή μενού για να εμφανίσετε τα αναπτυσσόμενα 
στοιχεία μενού και να επιλέξετε τη διάταξη.Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό
των decks που εμφανίζονται,την οριζόντια / κάθετη εμφάνιση των διευρυμένων 
κυματομορφων και το μέγεθος της περιοχής περιήγησης.

Μπορείτε να εμφανίσετε / αποκρύψετε τον μίκτη, τα εφέ,τον sampler και τους πίνακες εγγραφής.
 



Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάλυσης για την αποφυγή κατά λάθος ανάλυσης
ενός κομματιού και επεξεργασίας του grid που είχε ήδη επεξεργαστεί. Υπάρχουν δύο τρόποι για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος ανάλυσης.
 

Επίδραση του κλειδώματος ανάλυσης

Τα παρακάτω είναι απενεργοποιημένα όταν κλειδώνετε την ανάλυση.
 

 ανάλυση κομματιού
 

 ανάλυση κλειδιού (ανίχνευση των κλειδιών)

 Όλες οι πράξεις επεξεργασίας grid

Όταν ένας αριθμός κομματιών επιλέγεται στη λίστα κομματιών συμπεριλαμβανομένων των 
κομματιών που έχουν κλειδωμένη ανάλυση, τα κομμάτια με την ανάλυση κλειδωμένη 
παραλείπονται όταν αναλύονται. 
Πώς να ρυθμίσετε / επαναφέρετε το Κλείδωμα Ανάλυσης στον πίνακα επεξεργασίας grid

1 Κλικ στον αριθμό του deck στο οποίο υπάρχει ένα κομμάτι που θέλετε να κλειδώσετε την 
ανάλυση .Εμφανίζεται το παρακάτω μενού.
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5.5 Κλείδωμα ανάλυσης
 

2 Κλικ [GRID], και ανοίξτε το [Grid Edit Panel].
Ανοίγει ο παρακάτω πίνακας. 

3 Κλικ στο εικονίδιο με την κλειδαριά

   Το   κλείδωμα  ανάλυσης   είναι  ενεργοποιημένο  και   το   εικο-
νίδιο  αλλάζει  από        σε

  



Για να επιλέξετε πηγή ηχογράφησης
Στο rekordbox, διάφορες πηγές ηχογράφησης υπάρχουν, όπως η έξοδος από κάθε 
deck, εικονική έξοδο μίκτη στο λογισμικό. Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή 
εγγραφής από το αναπτυσσόμενο μενού.

1 Κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.
Οι επιλέξιμες πηγές εγγραφής εμφανίζονται.

2 Επιλέξτε αυτό που θέλετε να εγγράψετε.
Η καταγραφή της πηγής αλλάζει.
Για να εγγράψετε από τη λειτουργία μίκτη του λογισμικού, επιλέξτε [Master Out].

Μπορείτε να καταγράψετε το Performance σας στη λειτουργία 
Performance. Το εγγεγραμμένο αρχείο θα δημιουργησει ένα αρχείο .wav.
 

Για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τον πίνακα εγγραφής
 Το κουμπί για να ξεκινήσει / σταματήσει η εγγραφή είναι στον πίνακα 
Εγγραφής.
Κλικ στο κουμπί REC στην παγκόσμια ενότητα στο επάνω μέρος της 
οθόνης για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τον πίνακα REC .

Για να ακυρώσετε το κλείδωμα ανάλυσης, κάντε κλικ στην επιλογή.

Πώς να ρυθμίσετε / επαναφέρετε το κλείδωμα ανάλυσης από τη λίστα κομματιών 
1 Κάντε δεξί κλικ σε ένα κομμάτι στη λίστα κομματιών και κάντε κλικ στο       
[Analysis lock]> [On] στο αναπτυσσόμενο μενού.Οταν η ανάλυση είναι 
κλειδωμένη,        εμφανίζεται στη στήλη κατάστασης.
2 Για να ακυρώσετε το κλείδωμα, κάντε δεξί κλικ στο κομμάτι και κάντε κλικ στο 
[Analysis lock]> [Off] στο αναπτυσσόμενο μενού.
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5.6 Εγγραφή
  



Κατά την εγγραφή,ο χρόνος που έχει παρέλθει και ο υπολειπόμενος χρόνος 
για την εγγραφή εμφανίζεται. Το εικονίδιο του κουμπιού [Εγγραφή]         
αλλάζει

2 Πατήστε  ξανά  το  κουμπί    [Εγγραφή ]  γ ια  να  σταματήσετε
την  εγγραφή .

Άλλες ρυθμίσεις για την εγγραφή

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για την αποθήκευση εγγεγραμμένων αρχείων στο 

[Preferences]. Δείτε το κεφάλαιο 5.12 Ρύθμιση Προτιμήσεων

Προσαρμογή του επιπέδου εγγραφής 

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε σωστά το επίπεδο εγγραφής. Αν το επίπεδο είναι πολύ
χαμηλό, η ένταση του ήχου του εγγεγραμμένου αρχείου είναι μικρή και θορυβώδης. 
Αν το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, έχουμε ψαλίδισμα και ο ήχος είναι παραμορφω-
μένος. 

1 Αναπαραγωγή κομματιού 

Οι μετρητές στάθμης εγγραφής ανάβουν.

2 Γυρίστε το κουμπί του επιπέδου εγγραφής για να το 
προσαρμόσετε.

 Η καλύτερη ποιότητα εγγραφής μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του μέγιστου 
επιπέδου εγγραφής στο επίπεδο στο οποίο δεν είναι όλοι οι μετρητές στο κόκκινο. 

Οι μετρητές τείνουν να ταλαντεύονται ευρέως όταν εφαρμόζεται εφέ ή όταν 
μιξάρουμε.Για να ξεκινήσετε την εγγραφή / παύση 
1 Πατήστε το κουμπί      [Εγγραφή] για να ξεκινήσει η εγγραφή.
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Εμφάνιση / διαγραφή του αρχείου εγγραφής

Κλικ [Recordings] στην δενδροειδής προβολή για να εμφανιστούν τα εγγεγραμμένα αρχεία 
σε μια λίστα κομματιών. Επιλέξτε ένα αρχείο εγγραφής στη λίστα κομματιών και σύρετε το 
σε ένα deck για να το αναπαράγετε.Για να διαγράψετε ενα ηχογραφημένο αρχείο, επιλέξτε το 
και πατήστε το κουμπί [Delete].
   Διαφορετικά, επιλέξτε [Delete] από το αναπτυσσόμενο μενού (μενού στο δεξί κλικ)

.   

5.7 Εφέ (FX) 

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες εφέ στο rekordbox. BEAT FX, SOUND COLOR FX και 

το RELEASE FX.Το PAD FX είναι εξοπλισμένο για τις χρήσεις αυτών των εφέ με τα 

pads. Διάφορα εφέ, πολύ δημοφιλή στους μίκτες DJM και τις σειρές RMX, είναι προ-

εγκατεστημένα στο rekordbox, ανοίγοντας την πόρτα σε μια ευρεία ποικιλία για 

Performances.Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του κάθε controller σχετικά με το πώς 

ελέγχουν τα εφέ χρησιμοποιώντας έναν controller.

5.7.1 Προβολή του πίνακα εφέ
 

Κλικ [FX] ή το κουμπί [CFX] στην παγκόσμια ενότητα για να εμφανίσετε / αποκρύψετε
 τον πίνακα εφέ.
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Άνοιγμα πίνακα [FX]  

Κλικ στο κουμπί [FX] του πίνακα. 

Τα κουμπιά στον πίνακα [FX] ανάβουν και το [BEAT FX] και [RELEASE FX] εμφανίζονται.

Άνοιγμα πίνακα [CFX] 

Κλικ στο κουμπί του πίνακα            [CFX] . 

Το κουμπί στον πίνακα [CFX] ανάβει και το [SOUND COLOR FX] εμφανίζεται.
  

Άνοιγμα του πίνακα [FX+CFX]  

Κλικ στο κουμπί [FX] του πίνακα
  

         και το κουμπί [CFX] του πίνακα . 

Το κουμπί [FX] του πίνακα και το κουμπί [CFX] στον πίνακα,φωτίζονται,και τα 

[BEAT FX], [RELEASE FX] και [SOUND COLOR FX] εμφανίζονται.

 

5.7.2 Για επιλογή decks για την εφαρμογή εφέ
 

Επιλέξτε decks για την εφαρμογή FX’s (BEAT FX και RELEASE FX) για κάθε μονάδα εφέ.
 



Τα πατημένα πλήκτρα ανάβουν και το FX εφαρμόζεται στο deck.
 

 Κλικ πάλι για να καταργήσετε την εκχώρηση. 

Εφαρμογή FX στο sampler deck 
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Εφαρμογή εφέ στα decks 1-4

Κλικ οποιοδήποτε από τα πλήκτρα εκχώρησης εφέ
     

. 

Κλικ . 

Το κουμπί [S]  φωτίζεται και το εφέ εφαρμόζεται στον sampler.

 Κλικ ξανά για να ακυρώσετε την εργασία.

Αναθέστε το FX που θα ακουστεί στο Master

Κλικ . 

Το κουμπί [M] ανάβει και το FX εφαρμόζεται στο Master out.

x Κλικ ξανά για να ακυρώσετε την εργασία.
  
x Εάν εκχωρήσετε FX στο master out,δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτό το FX σε 
οποιοδήποτε άλλο deck ή στο sampler deck.
   
x Εάν εκχωρήσετε FX στο master out και έχετε ήδη αναθέσει το εφέ σε κάποιο deck 1-4 ή 
sampler deck , η ανάθεση στα deck 1 έως 4 και sampler deck,απενεργοποιείται.

. 

5.7.3 BEAT FX 

Χρησιμοποιώντας BEAT FX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εφέ που 

ταιριάζουν στο τέμπο (BPM) του κομματιού που έχει φορτωθεί στο deck. 

Επιπλέον, μπορείτε να ελέγχετε δύο μονάδες εφέ, FX1 και FX2, που σας 

επιτρέπει να ορίσετε ένα deck για κάθε μονάδα ελεύθερα.

Το BEAT FX έχει δύο ειδών εφέ: single-mode και multi-mode.



175 

5.7.4 Αλλαγή λειτουργίας εφέ
 

Ρυθμίστε το BEAT FX σε multi-mode

Κλικ στο      κουμπί. 

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο multi-mode
. 

Ορισμός BEAT FX σε single-mode

Κλικ στο  κουμπί. 

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο single-mode.

Χρήση BEAT FX σε multi-mode

Έως τρία εφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ανά μονάδα 
εφέ.Κάθε μονάδα εφέ είναι εξοπλισμένη με κουμπί [LEVEL / DEPTH] 
και το κουμπί [Effect ON].

1 Επιλέξτε ένα deck για να εκχωρήσετε εφέ 
Δείτε 5.7.2 Για επιλογή decks για την εφαρμογή εφέ.
 2 Κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού FX για να επιλέξετε το εφέ.
 3 Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε το εφέ.
 4 Κλικ στο κουμπί [ON FX]

. 
Το [FX ON] ανάβει και το FX ενεργοποιείται.
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5 Περιστρέψτε το κουμπί [LEVEL / DEPTH] . 

Αυτό ρυθμίζει την ισορροπία του αρχικού ήχου και του ήχου με εφέ
 

6 Κλικ στο κουμπί [Beat] . 

Εφαρμογή εφέ σε συγχρονισμό με BPM.
Μερικά από τα εφέ, συμπεριλαμβανομένου του REVERB,έχουν ορισμένη τιμή παραμέτρου 
αντί για beats.  

Όταν επιλέγετε και τα δύο εφέ που καθορίζονται από τα beats και από την τιμή της 
παραμέτρου, και αυτά τα εφέ ενεργοποιούνται την ίδια στιγμή, οι δύο τιμές παραμέτρου 
εμφανίζονται.  

Χρήση BEAT FX στο single-mode

Ένα εφέ μπορεί να επιλεγεί ανά μονάδα εφέ. Μέχρι 3 knobs παράμετρων και έως 2 

κουμπιά παραμέτρων είναι διαθέσιμα. 

1 Επιλέξτε deck για να εκχωρήσετε ένα εφέ

Ανατρέξτε στην ενότητα 5.7.2

2 Επιλέξτε το εφέ να κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού FX
.
3 Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε ένα εφέ.

4 Κλικ στο κουμπί [FX] . 
Το [FX ON] φωτίζει και ανάβει.  

5  Π ε ρ ι σ τ ρ έ ψ τ ε  τ ο  κ ο υ μ π ί  [ L E V E L  /  D E P T H ]  .

Προσαρμόζει την ισορροπία μεταξύ του αρχικού ήχου και ήχου, με ισχύ. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιήστε το κουμπί για να συντονίσετε πόση ηχώ αναμιγνύεται με το αρχικό κομμάτι.  

 Μόνο ο αρχικός ήχος βγαίνει όταν το κουμπί είναι γυρισμένο πλήρως αριστερόστροφα. 



Τα κουμπιά [Parameter] ανάβουν και η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, και το επίπεδο των 
εφέ, αλλάζει. 

 Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με κάθε εφέ. 

8 Κλικ στο κουμπί [Beat] . 

Εφαρμόστε το εφέ σε συγχρονισμό με τα BPM.  

 Σε μερικά από τα εφέ, συμπεριλαμβανομένου του REVERB, η τιμή παραμέτρου έχει οριστεί 
αντί του beat.

Αποθήκευση παραμέτρων

Κλικ στον αριθμό μονάδας εφέ (FX1 / FX2) και κάντε κλικ στο [Save Snapshot] 
στο μενού. 

  

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρκετές ρυθμίσεις παραμέτρου που έχετε ήδη επιλέξει (θέση 

knobs παραμέτρου και κουμπιά παραμέτρου)

Μόλις οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται, μπορείτε να καλέσετε την 

αποθηκευμένη παράμετρο (α) την επόμενη φορά που θα επιλέξετε και πάλι το εφέ.

Η θέση του knob [LEVEL / DEPTH] δεν αποθηκεύεται.

 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για single-mode. 
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 Μόνο ο ήχος με εφέ βγαίνει όταν το κουμπί είναι γυρισμένο πλήρως δεξιόστροφα.   

6 Γυρίστε το knob παραμέτρου      και . 

Θα ρυθμίσετε το επίπεδο των εφέ.

 Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με κάθε εφέ. 

7 Κλικ στο κουμπί παραμέτρου    και . 



Ττα BPM του κομματιού που φορτώνεται σε ένα deck είναι το σημείο αναφοράς BPM για το 

εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα εφέ σε συγχρονισμό με τα BPM του κομματιού ανά deck. 

Λειτουργία TAP
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Ρύθμιση του BPM

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα BPM των εφέ. Υπάρχουν δύο τρόποι, η λειτουργία AUTO και 

λειτουργία TAP, για τον καθορισμό των BPM. 

 Η λειτουργία AUTO έχει οριστεί από προεπιλογή.  

Λειτουργία AUTO

Όταν το κουμπί              γίνει κλικ αρκετές φορές στο beat, τα BPM οριζεται ως τιμή βάσης για 
το FX σύμφωνα με το διάστημα μεταξύ των κλικ. Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO και λειτουργία 
TAP  
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5.7.5 RELEASE FX 

Το RELEASE FX είναι μια λειτουργία για να εφαρμόσετε εφέ,ακυρώνοντας BEAT FX, και επιτρέ-

ποντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον κομμάτι που παίζει στο ηχητικό εφέ. Μπορείτε επί-

σης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε τον ήχο COLOR FX. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το RELEASE FX1

 Κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού FX        για να επιλέξετε ένα εφέ.

Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε ένα εφέ.

2 Κλικ στο κουμπί beat   

Ρυθμίστε το μήκος του RELEASE FX θέλετε να προσθέσετε.

3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί FX [ON]  

Το κουμπί ανάβει FX [ON] και το εφέ εφαρμόζεται στο κομμάτι. Αυτό 

απενεργοποιεί το BEAT FX στην ίδια μονάδα εφέ. 

4 Απελευθερώστε το FX κουμπί [ON]  

Το φως του κουμπιού FX [ON] απενεργοποιείται και ο ήχος επιστρέφει στην αρχική
του μορφή. 

5.7.6 SOUND COLOR FX 

Το Sound Color FX είναι ένα εφέ του οποίου η στάθμη αλλάζει ανάλογα με το κουμπί 

χρώματος του. Επιλέξτε τύπο εφέ και γυρίστε τα knobs, τότε μπορείτε εύκολα να αλ-

λάξετε τα κομμάτια με μια ευρεία ποικιλία στυλ.  



Πώς να χρησιμοποιήσετε το Sound Color FX
1 Κάντε κλικ στο κουμπί CFX                         για να επιλέξετε ένα εφέ.
2 Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε εφέ
Τα επιλεγμένα εφέ ενεργοποιούνται αυτόματα.
Το ίδιο εφέ εφαρμόζεται από το Κανάλι 1 έως το Κανάλι 4.
Για να ακυρώσετε το εφέ, κάντε κλικ στο όνομα

Το PAD FX επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφέ performances, πατώντας και αφήνοντας το 

κουμπί [PAD]. 

Προβολή PAD FX 

1 Κλικ  στο κουμπί PAD FX                            στο τμήμα deck.  
Τα προκαθορισμένα FX’s για κάθε κουμπί PAD εμφανίζονται. 

3 Στρέψτε το κουμπί COLOR 

Το εφέ εφαρμόζεται στη μουσική του καναλιού που γύριστο κουμπί. 

 Όταν το κουμπί COLOR βρίσκεται στο κέντρο, το εφέ δεν εφαρμόζεται. 

 Το εφέ διαφέρει όταν γυρίζετε το διακόπτη δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.. 

Απενεργοποιήστε αμφότερα τα RELEASE FX και το COLOR FX 

Ανοίξτε το [Preferences]> [Controller]> [Effector]> [FX Release] και επιλέξτε [Apply Release 

FX on CFX]. Στη συνέχεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα RELEASE FX και SOUND 

COLOR FX ταυτόχρονα.

 Το κανάλι που θα απενεργοποιηθεί είναι το κανάλι που ορίζεται σε ένα κουμπί ορισμού 
εφέ.   
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. 

5.7.7 PAD FX 



Πώς να χρησιμοποιήσετε το PAD FX (λειτουργία ποντικιού)
1 Κρατήστε πατημένο το ποντίκι στο κουμπί [PAD FX]

Μόλις το κουμπί [PAD FX] πιέζεται για αρκετή ώρα,η σελίδα PAD φωτίζεται και το εφέ 
ανάβει.

2 Αφήστε το ποντίκι από το κουμπί [PAD]

Το φως του κουμπιού PAD και το εφέ σβήνει.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι, μπορείτε να ελέγξετε μόνο ένα μέρος των εργασιών.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε το PAD FX (λειτουργίες με έναν controller)

 1 Συνεχίστε να πατάτε ένα performance pad

Ενώ πιέζετε το performance pad, ανάβει και το εφέ ενεργοποιείται.  

2 Απελευθερώστε το performance pad από τα δάχτυλά σας
Το φως του performance pad σβήνει και το εφέ είναι απενεργοποιημένο. 

Όταν πατήσετε περισσότερα από ένα performance pads (διαφορετικά FX’s), όλα τα FX’s
ενεργοποιούνται.
 Αν το ίδιο FX έχει διαφορετικά μεγέθη beat, μόνο το τελευταίο performance pad που
πιέζεται, ανάβει.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το RELEASE FX στο PAD FX (λειτουργίες με έναν controller) 

1 Συνεχίστε να πατάτε τα performance pads εκτός από το RELEASE FX. 

Ενώ πιέζετε τα performance pads, αυτά φωτίζονται και τα εφέ ενεργοποιήσετε. 

2 Πατήστε το performance pad στο οποίο ορίστηκε το RELEASE FX.
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2 Κλικ στο κουμπί       για να αλλάξετε σελίδα

Το PAD FX έχει δύο σελίδες, και μία διαφορετική προεπιλογή μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε σελίδα.

 Κλικ στο κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα 1. 



2 Πατήστε το κουμπί [PARAMETER1←] ή το κουμπί [PARAMETER1→] , ενώ
πιέζετε το performance pad.
Το μέγεθος του beat αλλάζει, ανάλογα με το κουμπί.

Λειτουργία επεξεργασίας

Η λειτουργία επεξεργασίας σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τους τύπους, το μέγεθος και τις 
παραμέτρους beat.

Προσαρμόστε το PAD FX
Στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να προσαρμόσετε το PAD FX βάσει των περιορι-
σμών που αναφέρονται παρακάτω:
 Τα τέσσερα pads στο ανώτερο τμήμα του PAD FX χρησιμοποιούνται μόνο για μοναδικό 
FX. (Δεν μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους FX’s) 
 Μόνο το μέγεθος beat μπορεί να προσαρμοστεί στο άνω τμήμα του PAD FX.

 Το τέρμα δεξιά pad στο κάτω μέρος του PAD FX είναι για το RELEASE FX. 

Το εφέ RELEASE FX ενεργοποιείται. 

 Άλλα εφέ στο PAD FX απενεργοποιούνται.
3 Απελευθερώστε όλα τα performance pads από τα δάχτυλά σας 

Το φως του συνόλου των performance pads απενεργοποιείται και ο ήχος επιστρέφει στην
αρχική κατάσταση.

Πώς να αλλάξετε beats προσωρινά στο PAD FX (σε συνεργασία με έναν controller)

Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά το μέγεθος beat, με το πάτημα ενός performance 
pad.

1 Κρατήστε πατημένο το performance pad στο οποίο,το FX οριστικε ώς συγχρονισμένο
με τα beats
��$���-1�	��	��performance pad&�	��@5����! �������	��HX�����%�����(	��.
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1 Κλικ στο κουμπί [Edit]  

Ανοίγει ο πίνακας επεξεργασίας. 

 Κλικ στο κουμπί ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας. 

2 Κλικ στο εφέ που θέλετε να προσαρμόσετε από το αναπτυσσόμενο 
μενού εφέ
. 

3 Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε το εφέ. 

4 Κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού παραμέτρων

 

5 Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε το μέγεθος του beat και 
τις τιμές των παραμέτρων.  

Μπορείτε να καταχωρήσετε απευθείας τις τιμές των παραμέτρων από το 

πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

Στο pad RELEASE FX, μπορείτε να ορίσετε HOLD on / off. 

 

・ON Μπορείτε να ενεργοποιήσετε FX on / off πατώντας το performance pad. 

・OFF Το FX ενεργοποιείται ενώ πατάτε το performance pad και σβήνει όταν το ποντίκι 

απελευθερώνεται.

5.8 Sampler 

Το rekordbox sampler deck έχει 16 sampler slots (ή απλά, «slots»).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το sampler με διάφορους τρόπους, από τη βασική λειτουργία 
One-Shot έως την λειτουργία SYNC με ένα κομμάτι στο deck. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα 
τμήμα ενός κομματιού στο deck και να το φορτώσετε σε ένα sampler slot από τη λειτουργία 
CAPTURE . Για τη λειτουργία capture, δείτε 5.11 CAPTURE. 

5.8.1 Για να εμφανίσετε sampler deck 

Ανοίξτε τον πίνακα SAMPLER

Κλικ στο κουμπί του πίνακα SAMPLER           στην παγκόσμια ενότητα.. 

Το κουμπί ανάβει και εμφανίζεται το deck του sampler.  



Φορτώστε το αρχείο ήχου σε ένα sampler slot 
1 Σύρετε και αφήστε ένα κομμάτι από μια λίστα κομματιών και φορτώστε το σε 
ένα sampler slot
Η κυματομορφή και ο τίτλος του κομματιού εμφανίζονται. Η λειτουργία αναπαραγωγής έχει 
ρυθμιστεί σε λειτουργία One-Shot.

Το φορτωμένο cue είναι αποθηκευμένο ακόμα και μετά την έξοδο από την 
εφαρμογή.  

Όταν βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στον τίτλο του κομματιού, το κουμπί 
εξαγωγής εμφανίζεται. 

Κλικ στο κουμπί [Eject] 
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5.8.2 Για να χρησιμοποιήσετε το sampler 

  για να ξεφορτώσετε το rack

2 Κλικ στο κουμπί BANK 

Μία bank του sampler deck είναι ενεργοποιημένη. Το sampler deck έχει τέσσερις 

banks, κάθε μία από τις οποίες έχει 16 slots.

Η αναπαραγωγή του sampler slot

Κλικ στο κουμπί [Play] στο sampler slot  (ή)

Το κουμπί [Play] στο sampler slot ανάβει και η αναπαραγωγή ξεκινά ..

Κλικ στο κουμπί [Play] στο sampler slot, ενώ πατάτε το κουμπί [Shift], τότε η 

αναπαραγωγή παύει.  

Το κουμπί [MUTE] εμφανίζεται όταν βάζετε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο 

του κομματιού στο sampler slot. Κλικ στο MUTE κουμπί  για την σίγαση του ήχου. 

 

Στη λειτουργία σίγασης, το κουμπί σίγασης ανάβει και το κουμπί [Play] γίνεται 
λευκό.  



 Ο  υποπίνακας επεξεργασίας εμφανίζεται δίπλα στο sampler slot. 

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

Κλικ στο κουμπί λειτουργία One-Shot       ή το κουμπί λειτουργίας Loop .  

Το κουμπί [Play] στο slot αλλάζει

         One-Shot
Κλικ στο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μέχρι το τέλος του κομματιού
και στη συνέχεια παύει.

Κλικ στο κουμπί [Play] κατά την αναπαραγωγή για επανεκκίνηση της 
αναπαραγωγής από την αρχή του κομματιού. 

Loop 

Κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή loop. 

Κλικ στο κουμπί [Slot Playback], ενώ παίζει και η αναπαραγωγή loop θα ξεκινήσει 
από την αρχή. 

Η λειτουργία αναπαραγωγής (One-Shot / Loop) μπορεί να αλλάξει από το 
αναπτυσσόμενο μενού στη λίστα κομματιών 

Για κομμάτια στο sampler slot σε λειτουργία [One-Shot] / [Loop], το εικονίδιο 
κατάστασης εμφανίζεται στο αριστερό άκρο της λίστας κομματιών..  
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Αλλαγή προτιμήσεων του sampler slot (λειτουργία Edit)

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής και να 
ρυθμίσετε την ένταση ανά sampler slot. Κάθε κατάσταση 
ρύθμισης αποθηκεύεται ανά υλικό του sample.

Κλικ στο κουμπί [Edit] . 

Το κουμπί EDIT ανάβει και ο υποπίνακας επεξεργασίας ανοίγει.



Το κουμπί Master Tempo ανάβει και η λειτουργία Master Tempo εφαρμόζεται.
Μόλις η λειτουργία Master Tempo είναι ενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή loop θα αρχίσει 
χωρίς να αλλάζει το pitch του ήχου ακόμα και όταν το κομμάτι παίζεται.είναι σε ένα tempo
διαφορετικό από το αρχικό tempo (BPM).
Όταν κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί Master Tempo, η λειτουργία master τέμπο σβήνει.

Slot SYNC 

Κλικ στο κουμπί        SYNC στον υποπίνακα EDIT.  

Λειτουργία GATE 

Κλικ στο κουμπί λειτουργίας GATE      στη λειτουργία EDIT . 
Το κουμπί λειτουργίας GATE ανάβει και η λειτουργία GATE εφαρμόζεται.Όταν εφαρμόζεται η 
λειτουργία GATE, η αναπαραγωγή συνεχίζεται μόνο όταν κρατάτε το πάτηματο κουμπί [Play] 
στο slot. Όταν το κουμπί [Play] απελευθερώνεται, η αναπαραγωγή παύει.Όταν κάνετε κλικ 
ξανά το κουμπί λειτουργίας GATE, λειτουργία GATE απενεργοποιείται.

Master tempo 

Κλικ στο κουμπί Master Tempo        στον υποπίνακα επεξεργασίας.  
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Το κουμπί SYNC ανάβει και η λειτουργία SYNC εφαρμόζεται.
Η λειτουργία SYNC εφαρμόζεται μόνο στα sampler slots στη λειτουργία αναπαρα-
γωγής Loop . Μόλις το SYNC εφαρμόστεί σε ένα slot,το loop θα ξεκινήσει την αναπα-
ραγωγή σε συγχρονισμό με τα BPM του sampler deck.
Όταν κάνετε κλικ ξανά στο κουμπί SYNC, η λειτουργία SYNC στο sampler slot σβήνει. 



Αναπαραγωγή των samples στο slot, ενώ εναλλάσονται οι banks

Στο rekordbox,η εναλλαγή των banks συμπεριφέρεται ως εξής.
Η αναπαραγωγή του sample δεν σταματά όταν ενεργοποιείτε τις banks. Ωστόσο, όταν 
αναπαράγετε ένα sample στο slot στην ίδια θέση slot της προηγούμενης bank, η 
αναπαραγωγή του sample στις προηγούμενες banks παύει και η αναπαραγωγή του 
sample στην τρέχουσα εμφανιζόμενη bank ξεκινά.
Το παρακάτω δείχνει ένα παράδειγμα:

1 Κλικ στο κουμπί [Play] από το slot       στο Bank 1  
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Slot Gain 

Στρέψτε το κουμπί Gain στην υποπίνακα επεξεργασίας.  

Ελέγχει την ένταση του ήχου του κομματιού που φορτώνεται στο sampler slot.

  Όταν η ένταση ποικίλλει ανά sampler slot, μπορείτε να την ρυθμίσετε με αυτό το κουμπί 
για να ισορροπήσετε την ένταση.

  

Λεπτός έλεγχος της θέσης αναπαραγωγής

Κλικ στο κουμπί             (Grid Αριστερά / Δεξιά Grid) για ακριβή 
έλεγχο της θέσης της αναπαραγωγής στη λειτουργία επεξερ-
γασίας.

Μόνο ένα sampler slot ρυθμισμένο σε λειτουργία One-Shot μπορεί να ελέγξει
λεπτομερώς τη θέση της αναπαραγωγής.
Προσαρμογή BPM
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα BPM στη λειτουργία επεξεργασίας.
Κλικ          για να διπλασιάσετε τα BPM. Κλικ          για να μειωθούν στο ήμισυ 
τα BPM.

Μπορείτε να αλλάξετε BPM, κάνοντας κλικ στην ένδειξη BPM και βάζοντας μια τιμή σε .   



Η αναπαραγωγή sampler slot      στο Bank1 ξεκινά.  
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2 Εναλλαγή Bank 1 να Bank 2 κάνοντας κλικ στο κουμπί Bank.

Όταν ένα sample στο slot σε άλλo bank παίζει αυτή τη στιγμή, ο γκρί μετρητής έντασης

εμφανίζεται.
Ο γκρί μετρητής έντασης που εμφανίζεται      ,προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής 
του sample στο παρασκήνιο, δηλαδή, στο sampler slot

3 Κλικ στο κουμπί [Play] στο slot       του Bank2  

Όταν αναπαράγετε sample στο slot (Bank2) φαίνεται στο     , η αναπαραγωγή 

του sample (Bank1),όπως φαίνεται στο     ,παύει

SYNC sampler deck με deck αναπαραγωγής

Στο rekordbox, μπορείτε να αναπαράγετε τα samples στα slots στη λειτουργία αναπαραγωγής 
Loop,σε συγχρονισμό με το player deck.

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει αυτό:



Όταν ένα sample στο slot        αναπαράγεται,τα BPM του καθορίζονται σε 82,25.
Και ο υποπίνακας BPM του sampler deck εμφανίζει την τιμή BPM του MASTER deck
για SYNC.
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1 Ελέγξτε το κουμπί  [SYNC]        του υποπίνακα  EDIT      ,του slot      και το   sampler  
deck  φωτίζεται  (ενεργοποιημένο).

2 Τοποθετήστε ένα κομμάτι στο Deck1 και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. 

Κλικ στο κουμπί [MASTER] στο Deck1. (Για παράδειγμα, BPM του Deck1 = 82,25).   

3 Κλικ στο κουμπί [Play] του slot 

Κλικ στο κουμπί [MASTER]            στο sampler deck για να το ορίσετε ως 
MASTER. Για να ρυθμίσετε τα BPM του sampler deck, χρησιμοποιήστε         
για να αλλάξετε την τιμή. Κλικ στην οθόνη BPM           και αλλάξτε την τιμή 
στα BPM. Τα BPM μπορούν να αλλάξουν είτε έχει οριστεί ως MASTER ή η 
λειτουργία SYNC είναι απενεργοποιημένη.

 



Κλικ στο κουμπί  
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Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Quantize

Το κουμπί       ανάβει και η λειτουργία Quantize ενεργοποιείται. 

Για τη ρύθμιση beat του Quantize, επιλέξτε από [1/16, 1/8, 1/4, 1/2 και 1], [Preferences]> 

[Controller]> [Other] Η λειτουργία Quantize είναι ενεργοποιημένη μόνο σε sampler slots στη 

λειτουργία αναπαραγωγής Loop. 

Για να ρυθμίσετε την ένταση του sampler deck

1 Κλικ στο  κουμπί                του πίνακα [SAMPLER] στην παγκόσμια ενότητα και 
στο κουμπί του πίνακα  [MIXER]

Το κουμπί ανάβει και το sampler deck και ο πίνακας μίκτη, εμφανίζονται.

  Το ρυθμιστικό έντασης του sampler και το sampler monitor Cue ,εμφανίζονται μόνο όταν 

και οι δύο πίνακες, [SAMPLER] και [MIXER], είναι ανοιχτοί.

2 Γυρίστε το κουμπί GAIN στο sampler deck   

Ρυθμίζει την ένταση ολόκληρου του sampler deck.

 Κατά την ανάμιξη, η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το κουμπί 

GAIN αν η ένταση του sampler deck διαφέρει από τα άλλα decks.

3 Μετακινήστε το ρυθμιστικό έντασης στο sampler deck.   
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Ρυθμίζει τη στάθμη εξόδου σε ολόκληρο το sampler deck.
  Όταν ελέγχετε την ένταση του ήχου πριν από την έξοδο του ήχου με το [MASTER 
OUT], ρυθμίστε την ένταση του ήχου sampler στο ελάχιστο, κάντε κλικ στο κουμπί 
sampler monitor Cue για να το ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια ελέγξτε την ένταση του 
ήχου με τα ακουστικά.

5.8.3 Ρύθμιση του χρώματος των sampler slots

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα των κουμπιών για τα κομμάτια που φορτώ-
νονται σε κάθε sampler slot. Αλλάξτε τη ρύθμιση χρώματος των sampler slots ως εξής:

1 Αλλαγή προτιμήσεων
·Άνοιγμα [Preferences]> [View]> [Color]> [Sampler] και επιλέξτε [Sync με Συχνότητα].

  [Fixed] έχει οριστεί από προεπιλογή.
   [Sync with Frequency] - Το χρώμα από τα κουμπιά αλλάζει σε συγχρονισμό με τη 
συχνότητα.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα των κουμπιών.
  [Fixed] - Είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή και δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

2 Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το χρώμα από το αναπτυσσόμενο μενού του
κουμπιού [Slot playback]

5.9 Sequencer 

Το rekordbox έχει μια λειτουργία sequencer, που σας επιτρέπει να καταγράψετε, αναπαράξετε

και αποθηκεύσετε τις sequences που παίζονται στο sampler deck. Απολαύστε διάφορες 

performanceq με αυτό τον sequencer. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρωτότυπα loop beat ή 

φωνητικά loop που προετοιμάζονται εκ των προτέρων για το κομμάτι που παίζετε, χρησιμο-

ποιήστε τη λειτουργία overdubbing για να προσθέσετε samplers όπως αυτοσχέδια τύμπανα, ή 

να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία σίγασης για να πειράξετε το κομμάτι με την αφαίρεση 

συγκεκριμένων ήχων.
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5.9.1 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον sequencer 

Καταγράψτε το sequence 

1 Κλικ στην οθόνη BPM στο sampler deck, και εισάγετε την τιμή για να ορίσετε τα BPM 

2 Επιλέξτε την bank, από το sampler slot, που θέλετε να παίξετε
Η επιλεγμένη bank εμφανίζεται. 

3 Επιλέξτε τη διάρκεια της εγγραφής sequence

Κλικ [1 Bar] για να επιλέξετε το μήκος από το αναπτυσσόμενο μενού (1 Bar, 2bar 
ή 4bar) .  

Το μήκος της εγγραφής sequence είναι σταθερό.

4 Κλικ στο κουμπί [REC]  

Το κουμπί REC αρχίζει να αναβοσβήνει και η καταγραφή sequence αλλάζει σε κατάσταση stand-by. 

5 Κλικ στο κουμπί [Play]           από το slot στο sampler deck.  

Η καταγραφή του sequence αρχίζει τη στιγμή του κλικ.

  Κατά τη διάρκεια της overdub εγγραφής, το sequence της αναπαραγωγής καταγράφεται

προσωρινά. Η προσωρινή καταγραφή του sequence παρουσιάζεται με ένα κόκκινο κύκλο 

στο slot sequence.

Η καταγραφή του sequence είναι δυνατή μόνο για sampler slots σε λειτουργία One-Shot. 

Μόλις το [Quantize] στο sampler deck είναι ενεργοποιημένο, το sequence καταγράφεται και 

αναπαράγεται.



Μπορείτε επίσης να εγγράψετε το sequence πατώντας το κουμπί [Play] του sequence
σε κατάσταση stand-by.
Η προσωρινή καταγραφή του sequence θα διαγραφεί όταν κάνετε επανεκκίνηση της 
εγγραφής χωρίς να το αποθηκεύσετε ή όταν βγείτε από την εφαρμογή χωρίς να το 
αποθηκεύσετε.

6 Κλικ στο κουμπί [SAVE]
Το sequence αποθηκεύεται.
Το όνομα του αποθηκευμένου sequence τονίζεται στο slot sequence.

Μέχρι οκτώ sequences μπορούν να αποθηκευτούν.

Καλέστε το αποθηκευμέντο sequence  για την αναπαραγωγή

1 Κλικ στο κουμπί       ή το κουμπί       για να επιλέξετε το sequence
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Το πιλεγμέντο sequence βρίσκεται σε κατάσταση stand-by.

2 Κλικ στο κουμπί [Play]

Το sampler slot αναπαράγεται αυτόματα σύμφωνα με τo αποθηκευμένο sequence .

H bank αλλάζει αυτόματα στην bank από το sampler slot του αποθηκευμένου sequence.
Κλικ ξανά το κουμπί [Play] για να σταματήσετε το sequence. Κλικ στο κουμπί [Rec] κατά 
την αναπαραγωγή του sequence για να επιτρέψει το περαιτέρω overdubbing.
Η bank δεν μπορεί να αλλάξει κατά την αναπαραγωγή / καταγραφή του sequence. Αν 
καλέσετε ένα sequence, το sampler slot που έπαιζε πριν την κλήση θα διακοπεί 
προσωρινά.

Διαγραφή αποθηκευμένων sequence

Κλικ στο κουμπί     [Delete] για να διαγράψετε το sequence.

Όταν ένα sequence διαγράφεται, το όνομα sequence εμφανίζεται με γκρι χρώμα.



Λειτουργία σίγασης sequence (λειτουργία με έναν controller)
Η λειτουργία σίγασης sequence είναι μία λειτουργία με στόχο να ελέγξετε την
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργία σίγασης χρησιμοποιώντας ένα pad στον 
controller. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός sequence ή του overdubbing, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη σίγαση ανά sampler slot.
Μπορείτε να πειράξετε το loop του ρυθμού που κάνατε με τον sequencer εξαλείφοντας / 
προσθέτοντας συγκεκριμένους ήχους ανά πηγή ήχου, όπως το kick και το snare, για τις 
performances.

1 Καλέστε και παίξτε ένα sequence
2 Πατήστε το κουμπί [MUTE]
Το κουμπί [MUTE]           sequence ανάβει και η λειτουργία σίγασης sequence ανάβει.
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Στη λειτουργία sequence [mute], τα sampler slots του καταγράφοναι στο sequence εμφα-
νίζονται [Active].
Όταν πατήσετε το κουμπί [PARAMETER(←)] , ενώ πιέζοντας το κουμπί [Shift], η λειτουργία 
sequence MUTE απενεργοποιείται ..

3 Πιέστε ένα performance pad στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε σίγαση.

Το mute εφαρμόζεται στο πεπιεσμένο performance pad.

Πατήστε ξανά το pad για να ακυρώσετε τη σίγαση.

Λειτουργία Διαγραφής sequence (λειτουργία με έναν controller)
Στη λειτουργία Erase sequence, μπορείτε να διαγράψετε sequence σε ένα sampler slot
κατά την αναπαραγωγή ενός sequence ή του overdubbing.
Ενώ η λειτουργία διαγραφής sequence μπορεί να λειτουργήσει από τον υπολογιστή σας, 
η παρακάτω εντολή είναι όταν χρησιμοποιούμε έναν controller.
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1 Καλέστε και παίξτε ένα sequence
2 Πατήστε το κουμπί [PARAMETER(→)] , ενώ πιέζετε το κουμπί
[Shift]
3 Το κουμπί διαγραφής sequence          ανάβει και η λειτουργία 
Διαγραφή sequence ανάβει.

Στη λειτουργία διαγραφής sequence, τα sampler slots του εγγεγραμμένου sequence
εμφανίζονται. Όταν πατήσετε το κουμπί [PARAMETER(←)] ,πιέζοντας το κουμπί [Shift] ,η 
λειτουργία διαγραφής sequence απενεργοποιείται.

4 Πιέστε το performance pad όπου το sequence  που θέλετε να διαγράψετε έχει 
ανατεθεί

Το sequence διαγράφεται και το sampler slot εμφανίζεται ως μη ενεργό.

Μετρονόμος
1 Αλλαγή σε οθόνη μετρονόμου

1. Κλικ στο κουμπί [MODE] δίπλα στο κουμπί [MUTE] και επιλέξτε 
[Metronome] από το αναπτυσσόμενο μενού.

Τα κουμπιά MUTE και ERASE ανάβουν στην οθόνη του μετρονόμου.

2. Κλικ στο κουμπί [Metronome]
Το κουμπί [Metronome] ανάβει και ο ήχος ξεκινά. 
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3. Κλικ στο κουμπί [Metronome Volume]       για να αλλάξετε την ένταση του ήχου  

Η ένταση μετρονόμου μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα. 

5.10 Slicer 

Το καθορισμένο κομμάτι διαιρείται σε οκτώ τμήματα, και αυτά τα οκτώ κομμένα τμήματα μπαίνουν
στα αντίστοιχα performance pads. Ενώ ένα από τα performance pads χτυπιέται και πατιέται παρα- 
πάνω, ο ήχος διαιρείται για το τμήμα και να ανατίθενται στο pad που παίζει, ως loop.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής loop του ήχου του pad, η κανονική αναπαραγωγή με το 
αρχικό beat συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Όταν το pad απελευθερώνεται και σταματάει η αναπα-
ραγωγή loop, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση ποτ έχει φτάσει ως εκείνο το σημείο.
· Η λειτουργία του slicer δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κομμάτια για τα οποία δεν έχει οριστεί 
beatgrid. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση beatgrids, δείτε 5.2.10 Επεξεργασία Grid . 

5.10.1 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Slicer 

Κλικ το κουμπί [SLICER] στο κομμάτι 

Ο πίνακας αλλάζει στη λειτουργία του slicer.

 Κλικ στο κουμπί       για να μεταβείτε στη 
λειτουργία του loop slicer .
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- Για τη λειτουργία Slicer, δείτε 5.10.2 Διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία slicer και 
λειτουργία slicer loop
  Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία slicer και τη λειτουργία loop slicer, κάντε κλικ στο
ένα από τα παρακάτω: η
κουμπί [HOT CUE] , το κουμπί [PAD FX] ή το κουμπί [BEAT JUMP].

Κλικ στο κουμπί [LENGTH      ] ή το κουμπί [LENGTH      ] 
13 Το εύρος τεμαχισμού ορίζεται σε μία από τις τέσσερις ρυθμίσεις: 2 beats, 4 beat,
8 beats και 16 beats.
Η περιοχή τεμαχισμόύ διαιρείται εξίσου σε οκτώ, και τα οκτώ κομμένα τμήματα μπαίνουν
σε κάθε performance pad όπως φαίνεται παρακάτω.

Κρατήστε πατημένο ένα από τα performance pads
Ενώ το pad κρατιέται πατημένο, ο ήχος που του έχουν ανατεθεί παίζει σε ένα loop. Η 
διάρκεια της συνεχούς αναπαραγωγής διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση στο [ROLL]

Η τιμή στο [ROLL] εξαρτάται από τον [LENGTH], και μπορεί να ρυθμιστεί

στο εύρος από 1/64 έως 1/8 της τιμής του [LENGTH].
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Όταν το pad απελευθερώνεται,το κομμάτι επιστρέφει στην θέση που 

βρισκόταν,όσο έπαιζε στο παρασκήνιο. 

2 Κλικ το κουμπί [SHIFT          ] ή το κουμπί [SHIFT }       

Μετακινεί το εύρος του slicer.  

Η αλλαγή εξαρτάται από το εύρος του [LENGTH] 

5.10.2 Διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία του slicer και λειτουργία loop slicer

λειτουργία Slicer 

Όταν η θέση αναπαραγωγής φτάσει στο τέλος της σειράς τεμαχισμού που έχει χωριστεί σε 

οκτώ τμήματα, το εύρος που εμφανίζεται στην οθόνη αλλάζει στην επόμενη σειρά 

τεμαχισμού που πρόκειται να χωριστεί σε οκτώ τμήματα.

Αυτά τα κομμένα τμήματα έχουν ανατεθεί στα αντίστοιχα pads, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα 

ανατεθειμένα τμήματα.

Λειτουργία loop Slicer 

Όταν η θέση αναπαραγωγής φτάσει στο τέλος της σειράς με τον τεμαχισμό, η θέση της 

αναπαραγωγής επιστρέφει στην αρχή του ίδιου εύρους.  
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5.11 CAPTURE 

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα τμήμα ενός κομματιού και να το χρησιμοποιήσετε σε ένα sampler.
Απόσπασμα το εύρος του [loop] στην αναπαραγωγή loop ή το εύρος του [SLICER] στην ανα-

παραγωγή slicer.  

Ανατρέξτε στην ενότητα 5.11 Sampler για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν sampler.

5.11.1      LOOP CAPTURE 

1 Ορίστε ένα loop για την περιοχή που θέλετε να εξαγάγετε. (Ανατρέξτε στην ενότητα 

5.3.6 Ρύθμιση loop για να δείτε πώς μπορείτε να ορίσετε έναν loop.) 

Το Deck γυρίζει σε λειτουργία loop.

2. Κλικ     στα δεξιά της διευρυμένης κυματομορφής..  

Το χρώμα του εύρους loop αλλάζει και το εύρος εξαγωγής έχει οριστεί.  

3. Σύρετε το εύρος loop και αφήστε το στο slot του sampler deck.
Η πηγή ήχου εξάγεται και είναι φορτωμένη σε ένα sampler slot και έτοιμη να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα sampler.



Μπορείτε να εξαγάγετε όλο το φάσμα του slicer ή ένα κομμάτι των οκτώ τμημάτων.

Εξαγωγή όλου του φάσματος τεμαχισμού

1 Κλικ στο κουμπί λειτουργίας [SLICER]. (Δείτε 5.10 Slicer για τον τρόπο 

χρήσης της λειτουργίας slicer.) 

2 Το Deck γυρίζει σε λειτουργία slicer.
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 Η εξαγόμενη πηγή ήχου αποθηκεύεται στο [Collection] και [Sampler]> [Capture]. 
 Όταν το [Do not load the loaded slot] έχει επιλεγεί στο [Preferences]> [Controller]> 
[Sampler], δεν μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε το εύρος loop σε ένα slot αν κάτι έχει 
ήδη φορτωθεί σε αυτό.   

5.11.2 SLICER CAPTURE 

3 Κλικ           στα δεξιά της διευρυμένης κυματομορφής.   

Το χρώμα της περιοχής τεμαχισμού αλλάζει και η περιοχή εξαγωγής ορίζεται. 
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4 Σύρετε το μέρος της κυματομορφής της σειράς τεμαχισμού και αφήστε το στα
οκτώ sampler slots του sampler deck,  είτε στο δεξί, είτε στο αριστερό τμήμα.
Η πηγή ήχου εξάγεται, διαιρούμενη σε οκτώ κομμάτια, φορτωμένα με οκτώ sampler slots
αντίστοιχα, και είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί σαν sampler.

 Η εξαγόμενη πηγή ήχου αποθηκεύεται στο [Collection] και [Sampler]> [Capture].

 Όταν το [Do not load the loaded slot] είναι επιλεγμένο στο [Preferences]> [Controller]> 

[Sampler],δεν μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε το εύρος τεμαχισμού στο sampler 

deck αν κάτι έχει ήδη τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε slots.   

Εξαγωγή ενός τεμαχισμένου κομματιού  

1. Κλικ στην [SLICER]. (Δείτε 5.10 Slicer για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία slicer).  

1 Το Deck γυρίζει σε λειτουργία slicer. 

2. Κλικ         στα δεξιά της διευρυμένης κυματομορφής.  

Το χρώμα του εύρους τεμαχισμού αλλάζει και η περιοχή που θα εξαγάγετε, ορίζεται 
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2 3. Σύρετε τον αριθμό του τεμαχισμένου τμήματος ακριβώς κάτω από την 

κυματομορφή και αφήστε το σε ένα sampler slot. 

3 Η πηγή ήχου εξάγεται και είναι φορτωμένη στο sampler slot και έτοιμη να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα sampler. 

 Η εξαγόμενη πηγή ήχου αποθηκεύεται στο [Collection] και [Sampler]> [Capture].

 Όταν το [Do not load the loaded slot] είναι επιλεγμένο στο [Preferences]> [Controller]>

[Sampler],δεν μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε το εύρος τεμαχισμού στο sampler

deck αν κάτι έχει ήδη τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε slots.. 

5.12 Ρύθμιση προτιμήσεων 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις το rekordbox, επιλέξτε [Preferences] από το μενού 

[File] για να ανοίξετε την οθόνη [Preferences].

Προτιμήσεις: Προβολή

Γλώσσα Ρυθμίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στην οθόνη

Browse 

Ρυθμίζει το μέγεθος του artwork που εμφανίζεται στη λίστα 
κομματιών και Λίστα tag.

Εμφάνιση του 
επιλεγμένου 
κομματιού στο 
κέντρο

Αν είναι ενεργοποιημένη, ο δρομέας θα εμφανίζεται στο 
κέντρο του λίστας κομματιών. (Το επιλεγμένο κομμάτι 
επισημαίνεται και εμφανίζεται στο κέντρο της 
εμφανιζόμενης λίστας κομματιών.)

Διάταξη Δενδροειδής 
  προβολή

Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται ή όχι τα [iTunes], [ rekordbox

xml] και [Explorer] στην δενδροειδή προβολή.
Παλέτα λίστας 
αναπαραγωγής 

Επιλέγει εάν δεν εμφανίζεται η παλέτα λίστας αναπαραγωγής . 

Μέγεθος γραμματο-
σειράς Ρυθμίζει το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη

Απόσταση γραμμών Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ των γραμμών στην οθόνη

Artwork
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Εμφανίζονται
Cue Markers σε 
προεπισκόπηση

Επιλέγει εάν ή όχι τα Memory Cues και Hot Cues θα
εμφανίζονται στην κυματομορφή, στην 
προεπισκόπηση.

OSC Sampler Επιλέγει εάν ή όχι το κουμπί εναλλαγής OSC sampler  

εμφανίζεται στο sampler deck. 

Διευρυμένη

Κυματομορφή  

Ορίζει τη σειρά των κυματομορφών των 4Decks (1-2-3-4 
ή 3-1-2-4)

Κλικ [Customize] για να αλλάξετε τη σειρά.

Επεξηγήσεις         Ρυθμίζει εάν θα εμφανίζονται οι επεξηγήσεις ή όχι.
   

Ορίζει το ποσοστό σχεδίασης της κυματομορφής. Όσο 
υψηλότερο είναι το ποσοστό σχεδίασης, τόσο καλύτερη 
είναι η ποιότητα του κυματομορφής. Ωστόσο το φορτίο 
CPU αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό. 

Χρώμα Ορίζει το χρώμα της διευρυμένης / πλήρους κυματομορφής. 

Αλλάξτε το μέγεθος της κυματομορφής μεταξύ Πλήρης / 
Μισή. 

Player Ορίζει τον αριθμό των Hot Cues (Μόνο για λειτουργία EXPORT)

Ορίζει τον τρόπο μέτρησης των bars ή beats: 1) από την αρχή μέχρι την 

τρέχουσα θέση, 2) από την τρέχουσα θέση στο πλησιέστερο σημείο cue (bar

/ beats).

Κλικ στην 
κυματομορφή 
για PLAY / 
CUE 

Επιλέξτε [On], και μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, παύση και 
να ρυθμίσετε τα cues, κάνοντας κλικ στην κυματομορφή.
Αριστερό κλικ: Αναπαραγωγή / Παύση

Κάντε δεξί κλικ: ρύθμιση Τρέχοντος Cue, Cue Play 

Χρώμα Hot Cue Ορίζει τα χρώματα στα Hot Cues
CDJ: Hot Cues σε πράσινο και Hot Loop σε καφέ    
COLD1 : Εμφανίζει σε μπλε και πράσινο
COLD2: Εμφανίζει σε μπλε διαβάθμιση
COLORFUL: Εμφανίζει σε πολύχρωμη λειτουργία 

PAD FX Βάζει χρώμα στο PAD FX  

Επιλέγει τη ρύθμιση του χρώματος του sampler ως 
εξής: 1) το χρώμα  που έχει οριστεί αντιστοιχεί στη 
συχνότητα του ήχου sampler ή 2) σταθερό χρώμα 
(μοβ).
Όταν το χρώμα είναι χειροκίνητο, οι samplers
εμφανίζονται στο ορισμένο χρώμα, ανεξάρτητα από 
την επιλογή εδώ.

Ποσοστό 
Σχεδίασης
Κυματομορφής 

Κυματομορφή

Πλήρης / 
Προεπισκόπηση
κυματομορφή

Απεικόνιση
Καταμέτρησης
Beats

Sampler
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Προτιμήσεις: Ήχος 

 Ρυθμίζει τον ήχο του μετρονόμου, ενώ παρακολουθείτε τα beatgrids της

μουσικής.

Ήχος Καθορίζει τη συσκευή εξόδου ήχου.     

Ρυθμός 
δειγματοληψίας

Ορίζει τη συχνότητα δειγματοληψίας των δεδομένων ήχου που αποστέλ-
λονται σε μια συσκευή ήχου. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό δειγματο-
ληψίας, όσο πιο κοντά στον αρχικό ήχο, μπορείτε να αναπαράγετε το κομ-
μάτι. Ωστόσο, καθώς η ποσότητα των δεδομένων του ήχου αυξάνεται, το 
φορτίο στο ήχου αυξάνει επίσης, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερα 
προβλήματα ήχου (διακοπή ήχου).

Μέγεθος buffer Ορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που αποστέλλονται σε μια συσκευή ήχου 
για κάθε μετάδοση δεδομένων. Ένα μεγάλο μέγεθος buffer μειώνει τα 
προβλήματα ήχου (διακοπή ήχου ). Ωστόσο, όπως η καθυστέρηση μετά-
δοσης (latency) αυξάνει, το scratching και άλλες performances, μπορούν
να καθυστερήσουν.

Λειτουργία μίκτη Ρυθμίζει τη λειτουργία μίκτη σε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Λειτουργία εσω-
τερικού μίκτη:
Λειτουργία μίξης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μίκτη του λογισμικού. 
Αμφίδρομη έξοδος : Master Out και έξοδος ακουστικών.
Λειτουργία εξωτερικού μίκτη:
Λειτουργία μίξης χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό 
μίκτη  / controller.
Εξαπλή έξοδος: track deck 1-4, sampler deck και 
προεπισκόπηση

Κανάλια εισόδου Δηλώνει κανάλι ήχου εισόδου.Η είσοδος ήχου σας είναι η πηγή κατα-
γραφής για τη λειτουργία εγγραφής. Κλικ [Utility] για να ξεκινήσετε τις 
ρυθμίσεις για τη συσκευή ήχου που επιτρέπει τις ρυθμίσεις για την 
είσοδο στον υπολογιστή.

Κανάλια 

εξόδου

Ορίζει το κανάλι εξόδου ήχου. Όταν η λειτουργία μίκτη είναι εσωτερική
 Αμφίδρομη έξοδος : Master Out και έξοδος ακουστικών.
Λειτουργία εξωτερικού μίκτη:
Λειτουργία μίξης χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό
μίκτη  / controller.
Εξαπλή έξοδος: track deck 1-4, sampler deck και προεπισκόπηση

προεπισκόπηση Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου προεπισκόπησης σε λειτουργία PERFORMANCE. 

Εμφανίζει τον συνδεδεμένο HID  / MIDI controller.  

Μετρονόμος

Πληροφορίες
συσκευής 
ελέγχου
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Προτιμήσεις: Ανάλυση 

 Λειτουργία 

Ανάλυσης 

κομματιού

Ρυθμίζει τη λειτουργία για την ανάλυση των πληροφοριών 
κυματομορφής αρχείων μουσικής.
Κανονική: Κατάλληλη για την ανάλυση των κομματιών που 
έχουν ένα σχετικά συνεπές beat
Εύρος BPM: Ρυθμίζει το εύρος BPM που θα εμφανιστεί για 
τα BPM που λαμβάνονται με κανονική ανάλυση
Δυναμική: Κατάλληλη για την ανάλυση κομματιών τα οποία 
περιέχουν σημαντικές αλλαγές τέμπο

Ορίζει Memory 
Cue στο πρώτο 
beat κατά την 
ανάλυση 

Ρυθμίζει αυτόματα Memory Cue στο πρώτο beat κατά 

την ανάλυση

Ανάλυση 

Νότας

Καθορίζει εάν πρέπει ή όχι να ανιχνευθούν τοι νότες κατά 

την εισαγωγή της μουσικής από τη συλλογή.

Γράψτε την 
τιμή στην 
ετικέτα ID3

Η εντοπισμένη νότα είναι αποθηκευμένη στην ετικέτα ID3.

Διαδικασία 

Ανάλυσης 

Ρυθμίζει τη λειτουργία ταυτόχρονης διαδικασίας για την ανάλυση κομματιού.
Λειτουργία “Performance” επιτρέπει την ανάλυση υψηλής ταχύτητας, αν και 
αυξάνεται το φορτίο της CPU.

Ανάλυση 
κομματιού

Ενεργοποίηση 
ανάλυσης νότας 
κατά την εισαγωγή
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DECK 

Κλείδωμα 
εξαγωγής / 
φόρτωσης

Επιλέξτε [LOCK], και τα μουσικά αρχεία δεν μπορούν να 

φορτωθούν στο deck, ενώ ένα κομμάτι παίζει.

Επιλέξτε [LOCK], και η αναζήτηση της βελόνας δεν θα 

λειτουργήσει, ενώ ένα κομμάτι παίζει.
Κλείδωμα
Πρόσκλησης
Memory Cue

Επιλέξτε [LOCK], και δεν θα καλεστεί ένα Memory

Cue, ενώ ένα κομμάτι παίζει. 

Φόρτωση φορτίο ρύθμισης
Σημειώστε αν θέλετε να 
αρχίσετε την αναπαραγωγή 
από Memory / Hot Cue που
βρίσκεται πλησιέστερα προς 
την αρχή του κομματιού 

Μέθοδος φόρτωσης
Επιλέξτε το Load κουμπί/ 
περιστροφικό κουμπί 
(Push) 

Touch/Brake:
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα της παύσης, όταν 
αγγίζετε την κορυφή του Jog ή πατώντας το κουμπί 
[Play / Pause]. 
Release/Start:
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα που απαιτείται για 
να φτάσετεε στην πλήρη ταχύτητα αναπαραγωγής από 
τη λειτουργία παύσης κατά την απελευθέρωση της
κορυφής του Jog ή πατώντας το κουμπί [Play / Pause].

ταχύτητα
περιστροφής
JOG

Ορίζει την ταχύτητα περιστροφής του εικονικού 
deck. 

Οθόνη
Εναλλαγή 
JOG  

Αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονικό
deck. Επιλέξτε [Current Cue / Slip] ή [Hot Cue Countdown]
· [Current Cue / Slip]
Εμφανίζει το τρέχον σημείο cue, ή την λειτουργία 
ολίσθησης όταν το [SLIP] είναι σε λειτουργία.
· [Hot cue countdown]
Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο Hot Cue στο 
πλαίσιο των 5 περιστροφών του JOG. 

Μίκτης Auto Gain Επιλέξτε [Activate] και η ένταση ήχου του κομματιού που 

φορτώνεται σε ένα deck ρυθμίζεται αυτόματα.

EQ Επιλέγει [EQ] ή [ISOLATOR]. 

Προτιμήσεις : controller

Κλείδωμα 
βελόνας

Ρύθμιση ταχύ-
τητας βινυλίου
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Καμπύλη
Fader 

καναλιού 

Ορίζει την καμπύλη του fader των καναλιών.

Καμπύλη

crossfader 

Ορίζει την καμπύλη του crossfader.

Εφέ Release FX 
Ορίζει τον αριθμό των μονάδων για την εφαρμογή Release
FX. Όταν ο μίκτης είναι στην εξωτερική λειτουργία,το 
Release FX δεν θα λειτουργήσει αν ορίσετε τον αριθμό των 
μονάδων ως μία. 

Επιλέγει ή όχι το [Apply Release FX on CFX].

CFX (Μόνο για DDJ-RZ) Επιλέξτε εάν θέλετε να εφαρμόσετε 

CFX με ήχους sampler όταν ενεργοποιείτε το κουμπί 

MIC COLOR (κουμπί CFX). 

Sampler 
(Sampler) 

Κλείδωμα 
φόρτωσης

Επιλέξτε [LOCK] για να απενεργοποιήσετε τη φόρτωση 

άλλου κομματιού στο slot, όταν παίζει.

(Sampler) 

Capture

[Location of Files]
Ρυθμίζει τη θέση για την αποθήκευση ήχου. 

[Τοποθεσία της Τράπεζας για να σώσει Slicer Capture] Επιλέξτε τον αριθμό του τραπεζικού

(Sampler) 

Λειτουργία 

Auto Panel

Επιλέγει [Enable/Disable] για να εμφανίσετε / αποκρύψετε  
το rekordbox sampler deck όταν πιέζετε το κουμπί
[SAMPLER] σε έναν controller συμβατό με το rekordbox.  

Ορίζει πώς ακριβώς εφαρμόζεται το quantize όταν ένα 

sequence καταγράφεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 

sequencer.  

Other Quantize 

Ρυθμίσεις

Ορίζει πώς ακριβώς εφαρμόζεται το quantize σε ένα track 
deck και ένα sampler deck. (1/16 - 1 beat) 

Εγγραφές Location of files: sets location of recorded files to store. 

Ξεκινήστε το Trigger: θέτει την ενεργοποίηση για να 

ξεκινήσει η εγγραφή (REC Κουμπί ή ήχου Signal).

Εκχωρεί συντομεύσεις πληκτρολογίου σε κάθε κουμπί. 

Ρυθμίσεις Πληκτρολογίου

Πληκτρολόγιο

[Do not overwrite the loaded slot.]
Επιλέξτε αν θέλετε.

(Sequencer) 

Τιμή Quantize
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iTunes 
Αρχείο 

βιβλιοθήκης 

iTunes

Καθορίζει το αρχείο xml της

βιβλιοθήκης του iTunes για 

να περιηγηθείτε στο [iTunes].

Μετατρέψτε την

 “Ομαδοποίηση” 
iTunes 

στο  rekordbox 

“Label”

το rekordbox xml Εξαγωγή 

πληροφοριών 

BeatGrid

Ορίζει εάν πρέπει ή όχι να εξάγετε τις 

πληροφορίες beatgrid του rekordbox
σε ένα αρχείο XML, όταν εξάγεται η 

βιβλιοθήκη του rekordbox .

εισαγόμενη
Βιβλιοθήκη

Καθορίζει τη βιβλιοθήκη λίστας αναπα-
ραγωγής  (η θέση του αρχείου xml) για 
να περιηγηθείτε [xml το rekordbox].

Διαχείριση 

Βάσεων 

Δεδομένων

Επιλέξτε κύρια βάση δεδομένων (έναν σκληρό) για χρήση. Η 
κύρια βάση δεδομένων μπορεί να μεταφερθεί σε μια εξωτε-
ρική συσκευή. Με τη μεταφορά της κύριας βάσης δεδομένων 
σε μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης της μουσικής, 
μπορείτε να διαχειριστείτε τα κομμάτια σε πολλούς υπολο-
γιστές.

Περιήγηση My tag Ρυθμίζει εάν προστίθεται ή όχι το My Tag στη στήλη Σχόλιο 
στην λίστα κομματιών.

Χρώμα 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρατηρήσεις όταν ταξινο-
μείτε τα αρχεία μουσικής με οκτώ χρωματικούς κώδικες στον 
εξοπλισμό. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της λειτουργία Περιήγησης Βιβλιοθήκης του εξοπλισμού, 
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό.

KUVO Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου για τη δημοσιοποίηση των πληρο-
φοριών κομματιών KUVO κατά την εισαγωγή της μουσικής.

Προβολή Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη μνήμη cache των λιστών των κομ-
ματιών. Ξεμαρκάρετε αν η μνήμη του υπολογιστή σας είναι ανε-
παρκής. Όταν το καταργήστε, η ταχύτητα για να εμφανίσετε τη 
βιβλιοθήκη του iTunes θα βελτιωθεί όταν επιλέξετε τη λίστα 
κομματιών στην δενδροειδή προβολή.

Προχωρημένες Ρυθμίσεις

Βάση 
δεδομένων

Καθορίζει εάν πρέπει ή όχι να αποθη-
κεύονται οι ομαδικές πληροφορίες  
iTunes ως πληροφορίες ετικέτας για το 
rekordbox όταν γίνεται εισαγωγή 
αρχείων μουσικής από την βιβλιοθήκη 
του iTunes στην συλλογή rekordbox
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Άλλα Αποστολή 

καταγραφής 

πληροφοριών

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτόματη αποστολή 
πληροφοριών σχετικά με το αρχείο καταγραφής 
σφαλμάτων, κλπ το rekordbox για τη βελτίωση της 
χρηστικότητας των προϊόντων της Pioneer DJ.

Αυτό γίνεται για να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή για να προσθέσετε την λειτουργία DJ 
για το rekordbox ή να αγοράσετε την άδεια. Έως και σε δύο υπολογιστές μπορεί να 
ενεργοποιηθεί, με μία άδεια.
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε μετά την ενεργοποίηση.

Δείτε 2.5 Χρήση της λειτουργίας PERFORMANCE
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5.13 Κατάλογος μενού

[rekordbox] Μενού (Mac μόνο) 

Επιλογές Ανοίγει το παράθυρο [Preference] .

Υπηρεσίες 
Απόκρυψη Κρύβει την εφαρμοφή (Mac OS ) 

Απόκρυψη άλλων 
Κρύβει όλα τα παράθυρα πλην εφαρμογής (Mac OS )   

Προβάλει όλα τα παράθυρα (Mac OS ) 

Έξοδος rekordbox Έξοδος από αυτή την εφαρμογή.

[File] Μενού 

     

Καθορίζει ένα φάκελο και τις εισαγωγές μουσικά αρχεία στον φάκελο
συλλογής. 

Import > Import
Playlis

Εισαγωγές λίστα αναπαραγωγής αρχείων (M3U και M3U8), όπως 
λίστες αναπαραγωγής το rekordbox. 

Display All Missing
Files

Εμφανίζει μια λίστα κομματιών στην συλλογή που δεν μπορεί να 
παίξει, επειδή το αρχείο μουσικής έχει διαγραφεί, μετακινηθεί, κ.λπ.

Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας της βιβλιοθήκης το rekordbox (βάση 
δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ), πληροφο-
ρίες ανάλυσης και της μουσικής.Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να 
αποθηκευτούν με την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου. 

Library > 
Restore
Library

Επαναφέρει τη βιβλιοθήκη του rekordbox (βάση δεδομένων, όπως 
συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ), πληροφορίες ανάλυσης και 
της μουσικής.Μπορείτε να επαναφέρετε τη βιβλιοθήκη, μεταφέροντας
την βιβλιοθήκη σε έναν άλλο υπολογιστή και αποκαθιστώντας την.

Εξάγει την 

συλλογή σε xml 

Εξάγει τις πληροφορίες για όλες τις λίστες αναπαραγωγής στη 
βιβλιοθήκη του rekordbox (βάση δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες 
αναπαραγωγής, κλπ) και πληροφορίες για τα αρχεία μουσικής σε 
αυτές τις λίστες αναπαραγωγής σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή xml.

Επιλογές Αλλάζει διάφορες επιλογές του rekordbox. 

Έξοδος Βγαίνει από το rekordbox 

Ανοίγει τον πίνακα για τις επιλογές συστήματος, κλπ (Mac OS)

Import > Import
Folder

Import > Import Track    Εισαγωγή αρχείων μουσικής από τη συλλογή. 

Προβολή όλων

Library > Backup
Library
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Μενού [View]  

Πλήρης οθόνη               Εμφανίζει το παράθυρο του rekordbox σε μέγεθος πλήρους οθόνης.

 2DECK Κάθετα Εμφανίζει 2 decks με κάθετες διευρυμένες κυματομορφές.

4DECK Κάθετα            Εμφανίζει 4 decks με κάθετες διευρυμένες κυματομορφές.

Περιήγηση 

Show/Hide Pad 
and Platter Επιλέγει να δείξει / αποκρύψει το Pad και το Platter στην οθόνη

Εμφάνιση Split Screen Εμφανίζει ένα άλλο παράθυρο για τον πίνακα προγράμματος περιήγησης. 

Παράθυρο 
Διαμόρφωσης 
My Tag

Εμφανίζει το παράθυρο διαμόρφωσης MyTag στη δεξιά πλευρά 
της λίστας κομματιών.

Παράθυρο λίστας 
σχετικών κομματιών

Εμφανίζει τη λίστα των κομματιών που ταιριάζουν με ένα επιλεγμένο
αρχείο μουσικής, σε ένα πρόσθετο παράθυρο στη δεξιά πλευρά της 
λίστας κομματιών. 

Παράθυρο 
πληροφοριών

Εμφανίζει πληροφορίες για ένα επιλεγμένο αρχείο μουσικής στη 

δεξιά πλευρά της λίστας κομματιών.
Υπο Παράθυρο 

περιήγησης
Ανοίγει ένα άλλο παράθυρο για να εμφανίσετε την δενδροειδή
προβολή και τις λίστες κομματιών. 

μενού [Track] 

Αναλύει ένα επιλεγμένο κομμάτι για να δείξει την πλήρη κυματομορφή, 

διευρυμένη κυματομορφή, BPM, beatgrid και τις θέσεις bar.

Analyze Key   Ανιχνεύει τη νότα ενός επιλεγμένου κομματιού. 

Αναλύει και προσθέτει ένα επιλεγμένο κομμάτι στη συλλογή.

Εξαγωγή κομματιού Εξάγει ένα επιλεγμένο κομμάτι σε μια συσκευή.

2DECK Οριζόντια Εμφανίζει 2 decks με οριζόντιες διευρυμένες κυματομορφές.

4DECK Οριζόντια         Εμφανίζει 4 decks με οριζόντιες διευρυμένες κυματομορφές.

Ελαχιστοποιεί την οθόνη deck για να μεγέθυνει την αναζήτηση. 

Analyze 
Track

Εισαγωγή σε 
συλλογή

Προσθέτει ένα επιλεγμένο κομμάτι σε μια λίστα αναπαραγωγής.Προσθήκη στην λίστα 
αναπαραγωγής

Διαβάζει τις πληροφορίες της ετικέτας ID3 από ένα επιλεγμένο κομμάτι ξανά 
και φορτώνει αυτό με τις πληροφορίες της βιβλιοθήκης του rekordbox (βάση 
δεδομένων, όπως συλλογές, λίστες αναπαραγωγής, κλπ)

Ανανέωση της 
ετικέτας

Κλείδωμα 
ανάλυσης

Ορίζει On / Off για εκ νέου ανάλυση και ανίχνευση του κλειδιού ενός επιλεγμένου 
κομματιού

Αυτόματη ανάλυση Ορίζει On / Off για αυτόματη ανάλυση για τα εισαγόμενα κομμάτια
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Αφαιρέστε από 
τη Συλλογή

Αφαιρεί το επιλεγμένο κομμάτι από τη συλλογή.

Το αρχείο μουσικής στον υπολογιστή σας δεν διαγράφεται. 

Εμφάνιση 

πληροφοριών 

Ανοίγει το παράθυρο [Information] και εμφανίζει τις πληροφορίες ενός 
επιλεγμένου κομματιού. 

Εμφάνιση στον 

Explorer

Ανοίγει ένα φάκελο στον οποίο ένα επιλεγμένο κομμάτι αποθηκεύεται στο 
Finder ή την Εξερεύνηση.

Relocate Μεταφέρει τη διαδρομή του αρχείου ενός αρχείου μουσικής.

Προσθέτει μια νέα λίστα αναπαραγωγής με την ίδια ιεραρχία μιας επιλεγμένης 
λίστας αναπαραγωγής ή ένα φάκελο.

Δημιουργία νέας 
Έξυπνη λίστα 
αναπαραγωγής

Προσθέτει μια νέα έξυπνη λίστα αναπαραγωγής με την ίδια ιεραρχία μιας 
επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής ή ένα φάκελο. 

Δημιουργία νέου 
φακέλου

Προσθέτει ένα νέο φάκελο με την ίδια ιεραρχία μιας επιλεγμένης λίστας 
αναπαραγωγής ή ένα φάκελο

Ταξινομεί τις λίστες αναπαραγωγής σε έναν επιλεγμένο φάκελο με αύξουσα 
σειρά.[Playlists], [λίστα Hot Cue Bank], [Playlists] και [Hot Cue Bank List] στο
[Devices] μπορούν να ταξινομηθούν.

Επαναρίθμηση 
Σειράς κομματιών 

Επαναριθμεί τα κομμάτια όπως ταξινομούνται σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Αποθήκευση 
πληροφοριών 
λίστας 
αναπαραγωγής

Αποθηκεύστε τις πληροφορίες της επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής σε 
μορφή κειμένου ή M3U8.

Ρυθμίσεις 

απορρήτου

Εμφανίζει το λογαριασμό σας όπως φαίνεται δημόσια, στο KUVO.
Μπορείτε να κάνετε τις πληροφορίες του κομματιού σας δημόσιες ή 
ιδιωτικές για όλα τα αρχεία μουσικής στη Συλλογή. 

μενού [Playlist] 

Εξαγωγή λίστας
 
Εξάγει την επιλεγμένη λίστα (ες) αναπαραγωγής σε μια συσκευή.

Εισαγωγή λίστας Εισάγει την επιλεγμένη λίστα (ες) αναπαραγωγής ([iTunes] ή [το rekordbox xml] 

Δημιουργία 
νέας λίστας

Διαγραφή λίστας Διαγράφει μια επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής ή μια έξυπνη λίστα αναπαραγωγής

Ταξινόμηση 
Ειδών

KUVO 

Σχετικά με KUVO Εμφανίζει συνδέσμους σχετικά με KUVO και πώς να το χρησιμοποιήσετε
Επεξεργασία 
προφίλ

Εμφανίζει το προφίλ σας στο site του KUVO.

Σας πηγαίνει στα επιμορφωτικά βίντεο του KUVO.Tutorial Video
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Εγχειρίδιο χρήστη
(Του σατανά είναι)

Εμφανίζει την ιστοσελίδα στην οποία αποθηκεύονται οι οδηγίες 

λειτουργίας για αυτό το λογισμικό.

Συνδέεται με την σελίδα ενημέρωσης του λογισμικού.

 

Μενού [Help] 

Διαδικτυακή 
υποστήριξη

Συνδέεται με την ιστοσελίδα online υποστήριξης για αυτό το λογισμικό.

Διαχειριστής 
αναβάθμισης 
rekordbox
Ενεργοποίηση Εμφανίζει τα παράθυρα για την αγορά του κλειδιού άδειας χρήσης και 

ενεργοποίηση.
  Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού.Σχετικά με το rekordbox 
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6 νομικές πληροφορίες 

6.1 Αποποίηση ευθυνών 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Pioneer DJ δεν μπορεί να αποδεχθεί την ευθύνη για τη νομιμότητα, 
την ηθική ή την αξιοπιστία του λειτουργίας όσον αφορά τη χρήση αυτού του λογισμικού από 
τους πελάτες. Προβλήματα στη λειτουργία αυτού του λογισμικού μπορεί να προκύψουν λόγω 
του περιβάλλοντος λειτουργίας του υπολογιστή του πελάτη και αυτού του λογισμικού, καθώς 
επίσης και λόγω συνδυασμοί με άλλο λογισμικό.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η Pioneer DJ δεν μπορεί να αποδεχθεί την ευθύνη για την απώλεια 
του στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τον πελάτη, χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό. 
Παρακαλώ κάνετε μια ξεχωριστή σημείωση τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί και φυλάξτε 
το σε ασφαλές μέρος. 

6.2 προειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων 

 Η χρήση του rekordbox περιορίζεται σε σχέση με το παιχνίδι και την αντιγραφή του 

περιεχομένου της μουσικής με προστασία αντιγραφής.

-Το Πρόγραμμα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν τα δεδομένα κρυπτογράφηση 

αντίγραφο-προστασίας είναι ενσωματωμένο στο προεγγεγραμμένων μέσων.

-Playback, Ανάλυση, και άλλες λειτουργίες μπορεί να σταματήσει εάν τα δεδομένα 

κρυπτογράφηση αντίγραφο-προστασίας ανιχνεύεται να ενσωματωθεί σε προεγγεγραμμένων 

μέσων.

 Τα υλικά που καταγράφετε είναι για δική σας απόλαυση ακρόασης, και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών 

δικαιωμάτων.

-Μουσική Καταγράφονται από CD και άλλα μέσα μπορούν να προστατεύονται από τους 

νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των επιμέρους χωρών, καθώς και από διεθνή 

σύμβαση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση των εγγραφών που κάνετε.

-Όταν Μουσική χειρισμός που έχει κατεβάσει από το Διαδίκτυο, το πρόσωπο που έχει 

κατεβάσει τη μουσική είναι πλήρως υπεύθυνος για τη χρήση της μουσικής σύμφωνα με τη 

σύμβαση του / της με το χώρο από τον οποίο έγινε η λήψη της μουσικής.
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6.3     Συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού 

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη Λογισμικού ( “Συμφωνία”) είναι ανάμεσα σε εσάς (και οι 
δύο το άτομο την εγκατάσταση του προγράμματος και τυχόν ενιαία νομική οντότητα για την 
οποία το άτομο ενεργεί) ( “εσείς” ή “σας”) και Pioneer DJ Corporation ( “Pioneer DJ “).
ΛΗΨΗ ΤΥΧΟΝ ΒΗΜΑ να δημιουργήσουν ή να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Άδεια για να 
κατεβάσετε Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΡΗΤΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Έγγραφη ή ηλεκτρονική έγκριση δεν υποχρεούται να προβεί 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ έγκυρη και εκτελεστή. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα 
και πρέπει να σταματήσει να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε πληροφορικής, όπως 
ισχύει.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1 “Τεκμηρίωση” σημαίνει έγγραφη τεκμηρίωση, τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο 
βοήθεια γίνεται γενικά διαθέσιμα από την Pioneer DJ για να βοηθήσουν στην εγκατάσταση και 
χρήση του Προγράμματος.
1.2 “Πρόγραμμα” νοείται το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού της Pioneer DJ για 
άδεια χρήσης σε εσάς από την Pioneer DJ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΑ
2.1 Περιορισμένη Άδεια. Υπόκεινται σε περιορισμούς της παρούσας συμφωνίας, η Pioneer DJ 
σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, άδεια (χωρίς δικαίωμα 
περαιτέρω παραχώρησης αδειών):
(Α) Για να εγκαταστήσετε ένα μόνο αντίγραφο του Προγράμματος στον υπολογιστή σας ή την 
κινητή συσκευή, να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μόνο για την προσωπική σας με σκοπό τη 
συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία και Τεκμηρίωσης ( “Εξουσιοδοτημένος Χρήσης”)?
(Β) Να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για την υποστήριξη της εξουσιοδοτημένης σας 
χρήσης? και
(Γ) Για να κάνετε ένα αντίγραφο του Προγράμματος αποκλειστικά για σκοπούς δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι τίτλοι και τα εμπορικά σήματα, τα 
πνευματικά δικαιώματα και τις ειδοποιήσεις περιορισμένα δικαιώματα αναπαράγονται στο 
αντίγραφο.

2.2 Περιορισμοί. Δεν θα αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα ή Τεκμηρίωσης 
εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα συμφωνία. Δεν θα μεταφέρετε, αδειοδότηση, 
ενοικίαση, μίσθωση ή ο δανεισμός του Προγράμματος, ή να το χρησιμοποιήσετε για την 
εκπαίδευση τρίτους, εμπορική χρονομεριστική ή υπηρεσιακή χρήση της υπηρεσίας. Δεν θα 
τον εαυτό σας ή με οποιοδήποτε τρίτο μέρος τροποποίηση, αποσυμπίληση, η 
αποσυναρμολόγηση ή αποσυνδέσετε το
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Πρόγραμμα, εκτός στην έκταση που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, και τότε 
μόνο αφού έχετε κοινοποιηθεί DJ της Pioneer εγγράφως προορίζονται δραστηριοτήτων σας.
2.3 Κυριότητα. Pioneer DJ ή του δικαιοπαρόχου του διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το 
ενδιαφέρον και σε όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, 
εμπορικό μυστικό και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πρόγραμμα και 
Τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε παράγωγων έργων αυτών. Δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα, 
ρητή ή σιωπηρή, πέρα από την περιορισμένη άδεια που ορίζονται στην παρούσα 
Συμφωνία.
2.4 Δεν υπάρχει υποστήριξη. Pioneer DJ δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, 
συντήρηση, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις ή νέες κυκλοφορίες για το Πρόγραμμα ή 
Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, PIONEER DJ ΡΗΤΑ 
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ PERFORMANCE, ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ Ή ΜΗ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΕΛΕΓΧΟΣ 4. εξαγωγών και συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
Δεν επιτρέπεται η χρήση ή με άλλο τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Προγράμματος εκτός 
εάν εγκριθεί από το Ηνωμένο
Νόμος ορίζει και τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήθηκε το Πρόγραμμα. 
Ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό, το πρόγραμμα δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) 
σε οποιεσδήποτε ΗΠΑ-εμπάργκο χώρες ή (β) σε οποιονδήποτε Ειδικά Ειδικός υπήκοοι Λίστα 
του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ Άρνηση Ατόμων 
Λίστα ή οντότητα Λίστα. Με τη χρήση του Προγράμματος, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν 
βρίσκονται σε καμία τέτοια χώρα ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από το δίκαιο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, 
την κατασκευή, ή την παραγωγή πυρηνικών, πυραύλων ή χημικών ή βιολογικών όπλων.

5. ΗΠΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα και οι τεκμηριώσεις είναι «εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και «εμπορική
τεκμηρίωση του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών »όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο 48 
C.F.R. §252.227-7014 (α)

(1) (2007) και 252.227-7014 (α) (5) (2007). Τα δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σε 

σχέση με το
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Πρόγραμμα και τεκμηριώσεις περιορίζονται από αυτήν την άδεια, σύμφωνα με το 48 C.F.R. § 
12.212 (λογισμικά) (1995) και 48 C.F.R. §12.211 (Τεχνικά στοιχεία) (1995) και / ή 48 C.F.R. 
§227.7202-3, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα και τεκμηριώσεις που έχουν λάβει 
άδεια στους τελικούς χρήστες της Κυβέρνησης των Η.Π.Α.: (α) μόνο ως «εμπορικά αγαθά”, 
όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο 48 C.F.R. §2.101 γενικά και όπως ενσωματώθηκε στην DFAR 
212.102? και (β) μόνο με τα περιορισμένα δικαιώματα που χορηγούνται στο κοινό σύμφωνα με 
την παρούσα άδεια χρήσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χορηγηθεί η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ ή τους τελικούς χρήστες του τυχόν περισσότερα δικαιώματα από ό, τι έχουμε χορηγήσει 
σε άλλους χρήστες, όπως προδείτεται στην παρούσα άδεια χρήσης. Κατασκευαστής είναι η 
Pioneer DJ Corporation, 1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken, 212 έως 
0031 η Ιαπωνία

6. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των περιορισμών της παρούσας συμφωνίας θα 
προκαλέσει Pioneer DJ ανεπανόρθωτη
βλάβης για τα οποία ζημίες χρήματα από μόνα τους θα είναι ανεπαρκή. Εκτός από τις 
αποζημιώσεις και τυχόν άλλα ένδικα μέσα στα οποία μπορεί να έχει το δικαίωμα της Pioneer 
DJ, συμφωνείτε ότι η Pioneer DJ μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να 
αποτρέψει την πραγματική, απειλούνται ή συνεχιζόμενη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Pioneer DJ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή κατά την αθέτηση 
σας οποιασδήποτε διάταξης. Αν
η παρούσα συμφωνία τερματίζεται, θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Πρόγραμμα, να 
διαγράψετε οριστικά από τον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή όπου κατοικεί, και να 
καταστρέψει όλα τα αντίγραφα του Προγράμματος και Τεκμηρίωσης στην κατοχή σας, 
επιβεβαιώνοντας για Pioneer DJ γραπτώς ότι έχετε πράξει. Ενότητες 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 
και 8 θα συνεχίσει να ισχύει μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1 Περιορισμός Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση δεν θα Pioneer DJ ή οι θυγατρικές της δεν 
φέρουν ευθύνη σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το αντικείμενό της, κάτω από 
οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης, για οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή 
σωφρονιστικές ζημίες, ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, τα έσοδα, τις επιχειρήσεις, 
αποταμιεύσεις, τα στοιχεία, τη χρήση, ή το κόστος των υποκατάστατων δημοσίων συμβάσεων, 
ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή αν τέτοιες ζημιές είναι 
προβλέψιμες. Σε καμία περίπτωση δεν θα Pioneer ευθύνη DJ για όλες τις ζημίες που 
υπερβαίνουν τα ποσά που καταβλήθηκαν πραγματικά από εσάς να Pioneer DJ ή των 
θυγατρικών της για το Πρόγραμμα. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα όρια ευθύνης και κατανομής 
του κινδύνου στην παρούσα συμφωνία αντικατοπτρίζεται στην τιμή του προγράμματος και 
αποτελούν βασικά στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ των μερών, χωρίς την οποία η Pioneer DJ 
δεν θα είχε χορηγήσει το Πρόγραμμα ή συνάψει την παρούσα συμφωνία.
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8.2 Οι περιορισμοί ή εξαιρέσεις εγγυήσεων και ευθύνης που περιέχονται στην παρούσα 
Συμφωνία δεν επηρεάζει ούτε θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή και ισχύουν 
για σας μόνο στο βαθμό που οι εν λόγω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να επιτρέπονται σύμφωνα 
με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.

8.3 Διαχωρισμός και Παραίτηση. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί 
παράνομη, άκυρη ή άλλως μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί στο μέτρο του 
δυνατού ή, αν ανίκανη επιβολής, θεωρείται ότι μπορεί να αποκοπεί και να διαγραφούν από 
την παρούσα συμφωνία, και το υπόλοιπο θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από 
οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε αθέτησης ή παραβίασης της παρούσας συμφωνίας δεν 
θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη ή μεταγενέστερη αθέτηση ή παράβαση.

8.4 Δεν Εκχώρηση. Δεν μπορείτε να αναθέσετε, πώληση, μεταβίβαση, ανάθεση ή άλλως 
διάθεσης της παρούσας συμφωνίας ή τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτό, είτε εκούσια ή ακούσια, από το νόμο ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση της Pioneer DJ του. Οποιαδήποτε έννομη εκχώρηση, μεταβίβαση 
αντιπροσωπεία από εσάς ή θα είναι άκυρη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα 
συμφωνία θα είναι δεσμευτική για και θα ισχύει προς όφελος των μερών και τους 
αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς τους.

8.5 Συνολική Συμφωνία. Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των 
μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων συμφωνιών ή performance, 
γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το αντικείμενό του. Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί ή να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη και ρητή έγγραφη συγκατάθεση της 
Pioneer DJ, και καμία άλλη πράξη, έγγραφο, τη χρήση ή το έθιμο θα θεωρείται να 
τροποποιήσει ή να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία.

8.6 Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από και σύμφωνα 
με τους νόμους της Ιαπωνίας. 

  

6.4 Trademarks, licenses, etc. 

το rekordbox είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Pioneer DJ Corporation.

Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και / ή άλλες χώρες.

Μήλο, Finder, το iPhone, το iTunes, Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 

κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

   App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της  Apple Inc. 
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Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο σήμα της Wi-Fi Alliance.

Η τεχνολογία συμπίεσης ήχου για MP3 προσφέρεται υπό την άδεια του Fraunhofer IIS και Thomson 

Multimedia.

Το προϊόν αυτό έχει αδειοδοτηθεί για μη κερδοσκοπική χρήση. Αυτό το προϊόν δεν έχει άδεια για 

εμπορικούς σκοπούς (για κερδοσκοπικούς χρήση), όπως η ραδιοφωνία (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή 

ή άλλους τύπους εκπομπής), streaming στο Internet, Intranet (ένα εταιρικό δίκτυο) ή άλλους τύπους 

δικτύων ή διανομή των ηλεκτρονικών πληροφοριών (online υπηρεσία διανομής ψηφιακής μουσικής). Θα 

πρέπει να αποκτήσουν τις αντίστοιχες άδειες για τις χρήσεις αυτές. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση http: // www.mp3licensing.com.

Τα ονόματα του εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα των 

αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

2015 Pioneer DJ Corporation. All rights reserved. 

Pioneer DJ Corporation 

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

το rekordbox 
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