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Over deze handleiding
Lees vóór gebruik deze handleiding. Deze handleiding bevat belangrijke informatie 
die u moet begrijpen voordat u rekordbox gebruikt.

• In deze handleiding worden de namen van knoppen en menu's die op rekordbox 
worden weergegeven, aangegeven met haakjes. (bijv. [BPM], het venster 
[Verzameling])

• Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem, 
de instellingen van de webbrowser, enz. de bediening kan afwijken van de 
procedures die in deze handleiding beschreven staan.

• Houd er rekening mee dat de taal op het rekordbox-scherm dat in deze 
handleiding beschreven staat, kan verschillen van de taal op uw schermen.

• Deze handleiding beschrijft functies en bewerkingen voor rekordbox versie 6.0 of 
nieuwer. Als u een oudere versie van rekordbox gebruikt dan versie 6.0, download 
dan de geschikte handleiding vanaf de FAQ (veelgestelde vragen) op de website 
van rekordbox.

• Houd er rekening mee dat de specificaties, het ontwerp enz. van rekordbox 
zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd en kunnen afwijken 
van de beschrijvingen in deze handleiding.
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Inleiding

rekordbox is samengestelde software waarmee muziekbestanden worden beheerd 
en die door dj's gebruikt wordt tijdens hun optredens.
Met deze muziekbeheersoftware kunt u muziekbestanden op computers en mobiele 
apparaten beheren (dit omvat analyse, het wijzigen van instellingen, het maken van 
bestanden en het opslaan van afspeelgeschiedenissen). Hiermee kunt u geweldige 
dj-optredens produceren door het combineren van muziekbestanden die worden 
beheerd door rekordbox én dj-apparatuur, geproduceerd door Pioneer DJ.

Over abonnementen
Met een abonnement kunt u voor dj-optredens van meer functies gebruikmaken.
Kijk op de website van rekordbox om per abonnement de bijbehorende functies te 
bekijken.
rekordbox.com/nl/plan/
Klik op [MY PAGE] in de rechterbovenhoek van het scherm om het [MY PAGE]-
venster te openen en klik vervolgens op het tabblad [PLAN] om uw huidige 
abonnement te controleren of te wijzigen. Kijk voor meer informatie op “Uw 
computer activeren met uw abonnement” (pagina 12).

Hint

• U kunt meerdere computers en mobiele apparaten activeren met één Pioneer DJ-account. Kijk 
op de website van rekordbox voor het aantal computers en mobiele apparaten dat u voor elk 
abonnement kunt activeren.

• Zelfs als u geen abonnement neemt, kunt u meer functies gebruiken door ondersteunde dj-
apparatuur aan te sluiten. Kijk voor meer informatie op “Over authenticatie door dj-apparatuur 
(Hardware Unlock)” (pagina 11).
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rekordbox voorbereiden

Voordat u rekordbox gebruikt, moet u het installeren en configureren.

Opmerking

• Voor rekordbox versie 6.0 of nieuwer, kan de “rekordbox dj-licentiekaart” die bij de Pioneer DJ-
apparatuur wordt geleverd, niet worden gebruikt.
(Ze kan worden gebruikt om rekordbox dj (PERFORMANCE-modus) te activeren op rekordbox 
versie 5 of ouder.)
Afhankelijk van de dj-apparatuur kunt u, wanneer u deze op uw computer aansluit, beperkte 
functies van de PERFORMANCE-modus gebruiken. Kijk voor meer informatie op pagina 11.

rekordbox installeren
Lees “Licentieovereenkomst voor deze Software” (pagina 28) voordat u rekordbox 
installeert.
Gebruik de volgende procedures als u rekordbox installeert.
Om rekordbox te installeren of te verwijderen, moet u inloggen als de beheerder van 
uw computer. Houd de gebruikersnaam en het wachtwoord als beheerder bij de 
hand voordat u begint.

1 Start een webbrowser op uw computer, ga naar de website van rekordbox 
(rekordbox.com) en open vervolgens de pagina om rekordbox te downloaden. 
Hierop vindt u informatie over het installeren van rekordbox en het gebruik van 
rekordbox-functies.

2 Klik op de knop om te downloaden.

3 Lees de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst zorgvuldig en klik 
vervolgens op het selectievakje [Akkoord] om door te gaan.

4 Klik op [Download].
rekordbox wordt gedownload.

5 Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te pakken.

6 Dubbelklik op het uitgepakte bestand om het installatieprogramma te starten.

7 Volg de scherminstructies om rekordbox te installeren.
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rekordbox voorbereiden
rekordbox starten
Log in als de computerbeheerder voordat u rekordbox start.
Om rekordbox voor de eerste keer te gebruiken, of als u nog geen Pioneer DJ-
account hebt aangemaakt voor een andere versie van rekordbox, worden de 
vensters voor het aanmaken van een Pioneer DJ-account weergegeven. Zorg dat 
uw computer verbinding met het internet heeft en start vervolgens rekordbox. Volg 
de scherminstructies om het volgende te doen.
Als een oudere versie van rekordbox dan versie 6.0 is geïnstalleerd, moet u eerst 
een eerder gebruikte bibliotheek converteren om deze te kunnen gebruiken. Kijk 
voor meer informatie op “De bibliotheek converteren van een oudere versie van 
rekordbox dan versie 6.0” (pagina 9).

Hint

• Als uw computer is verbonden met het internet, kunt u de online handleiding en 
ondersteuningssite openen via het menu [Help] op rekordbox.

Voor Mac
Selecteer [Programma's] in de Finder, klik op de map [rekordbox 6*] en dubbelklik 
vervolgens op [rekordbox.app].
* Dit nummer staat voor een versienummer.

Voor Windows
Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram [rekordbox] (snelkoppeling).
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rekordbox voorbereiden
1 Start rekordbox.
Het venster voor het instellen van een Pioneer DJ-account verschijnt.

Dit venster verschijnt niet als u uw Pioneer DJ-account al hebt ingesteld voor 
een oudere versie van rekordbox. U kunt rekordbox gebruiken zonder 
procedures in dit gedeelte.

2 Klik op [Account maken].

Het Pioneer DJ-account instellen
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rekordbox voorbereiden
3 Vul uw naam, e-mailadres, wachtwoord en land in.
Klik op het selectievakje als u e-mails met Pioneer DJ-nieuws wilt ontvangen.

4 Lees de servicevoorwaarden en het privacybeleid en klik vervolgens op het 
selectievakje als u akkoord gaat met de voorwaarden.
Als u het niet eens bent met de voorwaarden, kunt u rekordbox niet gebruiken.

5 Klik op [Join Pioneer DJ].
Er wordt een e-mail met meer informatie over het instellen van uw account naar 
het door u ingevulde e-mailadres verzonden.
Als u de e-mail niet ontvangt, controleer dan de map met ongewenste e-mail 
van uw e-mailsoftware.

6 Voltooi de installatie door de informatie in de e-mail te volgen.

7 Ga terug naar rekordbox, vul de accountnaam en het wachtwoord in en klik 
vervolgens op [Instellen].
rekordbox kan worden gebruikt door op [OK] te klikken.

Als u een Mac-computer gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te vullen. 
Vul het beheerderswachtwoord van uw Mac in. Als u een Windows-computer 
gebruikt, wordt u gevraagd of u rbinit.exe toestemming geeft om wijzigingen op uw 
computer aan te brengen. Bevestig de uitgever en klik vervolgens op [Ja].

Het beheerderswachtwoord invullen (Mac)/
Beheer door gebruikersaccount toestaan 
(Windows)
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rekordbox voorbereiden
Als u de bibliotheek gebruikt van een oudere versie van rekordbox dan versie 6.0, 
moet u de bibliotheek converteren. (U kunt een lege bibliotheek aanmaken zonder 
de bibliotheek van een oudere versie van rekordbox te gebruiken.)
Wanneer u rekordbox start en de vragen op het scherm beantwoordt, verschijnt het 
volgende scherm.

1 Klik op [VOLGENDE].

2 Klik op [STARTEN].
De bibliotheek wordt geconverteerd.
Klik op [VOLGENDE] als u niet de bibliotheek gebruikt van een oudere versie 
van rekordbox dan versie 6.0.

Hint

• Om de conversie van de bibliotheek te annuleren, klikt u op [ANNULEREN]. U moet de 
bibliotheek opnieuw converteren.

• Zelfs als u de conversie van de bibliotheek annuleert of de bibliotheek niet converteert, kunt u 
deze later converteren. Selecteer [Uw bibliotheek van ver. 5 (of ouder) importeren] vanaf 
[Bibliotheek] in het menu [Bestand] bovenaan het scherm.

Opmerking

• Er verschijnt een foutmelding als er onvoldoende schijfruimte op uw computer is. Controleer de 
vrije ruimte op uw computer en klik vervolgens op [Opnieuw] om de conversie van de bibliotheek 
opnieuw te starten.

De bibliotheek converteren van een oudere 
versie van rekordbox dan versie 6.0
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rekordbox voorbereiden

• Het converteren van de bibliotheek kan even duren en u kunt rekordbox pas gebruiken nadat 

de conversie is voltooid.

Klik op [Kies uw plan] om de website van rekordbox (rekordbox.com) te openen en 
u voor een abonnement aan te melden. Kijk op de website van rekordbox voor meer 
informatie over abonnementen in “Abonnementen vergelijken”.
rekordbox.com/nl/plan/
Klik op [Klik om verder te gaan] als u zich al heeft aangemeld voor een abonnement 
of als u geen abonnement wilt.

Opmerking

• De informatie in het bovenstaande venster is slechts een voorbeeld. Kijk op de website van 
rekordbox voor actuele prijzen en bijbehorende services.

Wanneer het venster [Kies uw plan] verschijnt
10
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rekordbox voorbereiden
rekordbox instellen
• “Over authenticatie door dj-apparatuur (Hardware Unlock)” (pagina 11)

• “Uw computer activeren met uw abonnement” (pagina 12)

• “KUVO instellen” (pagina 13)

• “Het audiostuurprogramma installeren” (pagina 14)

• “De audio-uitgang instellen” (pagina 14)

Afhankelijk van de Pioneer DJ-apparatuur, kunt u, wanneer u de dj-apparatuur 
aansluit op uw computer waarop rekordbox is geïnstalleerd, beperkte functies 
gebruiken, zoals opnemen in de PERFORMANCE-modus en de DVS-functie, 
zonder een abonnement te hoeven afsluiten. Raadpleeg de website van rekordbox 
voor meer informatie over ondersteunde dj-apparatuur.
rekordbox.com/nl/support/faq/v6/#faq-q1525
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de aangesloten dj-apparatuur.

Over authenticatie door dj-apparatuur 
(Hardware Unlock)
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rekordbox voorbereiden
Door een abonnement af te sluiten, kunt u rekordbox op meerdere computers 
gebruiken door daarop in te loggen met hetzelfde Pioneer DJ-account en beperkte 
functies gebruiken.
Klik op [MY PAGE] in de rechterbovenhoek van het scherm om het [MY PAGE]-
venster weer te geven, klik op het tabblad [PLAN] en activeer vervolgens uw 
computer.

1. Uw huidige abonnement

2. Volgende factuurdatum voor uw huidige abonnement

3. Geschiedenis voor uw abonnement

4. Schakel de activering in/uit.

5. Vervaldatum voor uw huidige abonnement

6. Klik hier en selecteer het volgende.

[Change/cancel your plan]: Wijzig of annuleer uw abonnement.
[Subscribe to a plan]: Meld u aan voor een abonnement.
[Check for active devices]: Controleer de activeringsstatus op andere computers 
en mobiele apparaten.
Raadpleeg de FAQ op de website van rekordbox voor details en opmerkingen 
over het bijwerken van een abonnement.

Uw computer activeren met uw abonnement

1

2

4

5

6

3
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rekordbox voorbereiden

Hint

• Als u hetzelfde Pioneer DJ-account gebruikt, kunt u met één abonnement meerdere computers 
en mobiele apparaten activeren. Het aantal computers en mobiele apparaten dat u kunt 
activeren, is beperkt conform uw abonnement. Als u een nieuwe computer koopt en deze 
gebruikt met rekordbox, moet u daarom eerst een oude computer deactiveren.

U kunt de informatie over uw dj-optreden al dan niet openbaar maken. Klik op [MY 
PAGE] in de rechterbovenhoek van het scherm om het [MY PAGE]-venster te 
openen. Klik op het tabblad [KUVO] om KUVO in te stellen.
Kijk op de website van rekordbox in de Gebruikershandleiding van rekordbox voor 
meer informatie over het uploaden van bestanden naar KUVO.

1. Gebruikersnaam van het KUVO-profiel (dj-naam bij het publiceren van KUVO)

2. Ga naar de website van KUVO en wijzig uw gebruikersnaam.

3. Stel de prestatiegegevens voor alle tracks in op openbaar/privé.

|Het gebruik van KUVO

Raadpleeg de configuratiehandleiding.
http://kuvo.com/kuvoweb/docs/configulation_guide/ConfigurationGuide.pdf

KUVO instellen

1 2

3

13



rekordbox voorbereiden
Als u Pioneer DJ-apparatuur op de computer aansluit, verschijnt het 
installatiescherm voor het stuurprogramma. Volg de scherminstructies om het 
stuurprogramma te installeren. Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van de Pioneer DJ-apparatuur.

Klik op  in de rechterbovenhoek van het scherm om het venster [Voorkeuren] te 
openen en selecteer vervolgens de luidspreker op [Audio] van het tabblad [Audio].

Het audiostuurprogramma installeren

De audio-uitgang instellen
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rekordbox voorbereiden
Over [MY PAGE]
Klik op [MY PAGE] in de rechterbovenhoek van het scherm om het [MY PAGE]-
venster te openen.
Het ingelogde Pioneer DJ-account verschijnt rechtsboven in het scherm. U kunt het 
Pioneer DJ-account wijzigen.

1. Meldingen van de website van rekordbox (rekordbox.com) worden 
weergegeven.

Als u onder aan het scherm op het selectievakje [Alleen weergeven bij opstarten 
als er nieuwe informatie beschikbaar is.] klikt, kunt u instellen dat meldingen niet 
meer worden weergegeven wanneer rekordbox start als er geen nieuwe 
meldingen zijn.

2. Controleer of wijzig uw huidige abonnement. (pagina 12)

3. Stel de functie Cloud Library Sync in.

Raadpleeg voor meer informatie “Cloud Library Sync Operation Guide” op de 
website van rekordbox.

4. Stel KUVO in op openbaar of niet openbaar. (pagina 13)

1

5

6

2 3 4
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rekordbox voorbereiden
5. Het Pioneer DJ-account verschijnt.

Als u hier klikt en [Wissel van account] selecteert, kunt u het Pioneer DJ-account 
wijzigen.
Als u hier klikt en [Wijzig profiel] selecteert, kunt u het profiel van uw Pioneer DJ-
account wijzigen.

6. Sluit het venster [MY PAGE].
16



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus

rekordbox biedt twee modi voor de voorbereiding van uw dj-set en dj-optreden.
Klik op [EXPORT] of [PERFORMANCE] linksboven in het scherm om de modus te 
wijzigen.

Over de EXPORT-modus
Bij gebruik van de CDJ/XDJ-serie ondersteunt rekordbox dj-optredens die 
golfvormen, cues, loops, beat-synchronisatie enz. gebruiken door 
muziekbestanden te analyseren voordat ze beginnen.

U kunt genieten van verschillende dj-optredens met PRO DJ LINK door 
muziekbestanden die op uw computer en USB-opslagapparaat opgeslagen zijn, toe 
te voegen aan [Verzameling] van rekordbox en ze te beheren.
PRO DJ LINK heeft twee exporteerfuncties. Gebruik USB EXPORT om een 
beheerde bibliotheek met muziekbestanden of afspeellijsten naar een USB-
opslagapparaat of SD-kaart te exporteren. Het USB-opslagapparaat of de SD-kaart 
wordt in een dj-speler gestoken. Gebruik LINK EXPORT om de computer op de dj-
speler aan te sluiten. In beide functies kunt u muziekbestanden, afspeellijsten, enz. 
delen met dj-apparatuur binnen hetzelfde netwerk. Voor meer informatie over PRO 
DJ LINK raadpleegt u “Gebruiken met dj-apparatuur (PRO DJ LINK)” in de 
“rekordbox Gebruikershandleiding” op de website van rekordbox.
* LINK EXPORT is alleen beschikbaar in de EXPORT-modus.

U kunt een eenvoudige dj-mix met de [2 speler]-modus maken.
17



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus
Over de PERFORMANCE-modus
Gebruik de PERFORMANCE-modus voor dj-mixprestaties op rekordbox. U kunt 
professionele dj-optredens doen met maximaal 4 decks, 16 samplers en 
verschillende functies, waaronder de effectfunctie.

Afhankelijk van uw abonnement zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
Kijk op de website van rekordbox voor meer informatie over abonnementen in 
“Abonnementen vergelijken”.
rekordbox.com/nl/plan/

Het Sample Pack downloaden en installeren
U kunt audiobestanden “sample pack” downloaden die u kunt gebruiken voor de 
rekordbox-sampler. Selecteer bovenaan het scherm in het menu [Bestand] [Sample 
Pack] > [Sample Pack downloaden]. Het downloaden begint. Selecteer na het 
downloaden [Sample Pack importeren] en selecteer vervolgens het gedownloade 
bestand. Het gedownloade bestand wordt geïmporteerd in rekordbox. Na het 
importeren, kunt u de audiobestanden gebruiken voor de sampler.
18
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Overig

Systeemvereisten
Lees “Licentieovereenkomst voor deze Software” (pagina 28) voordat u rekordbox 
installeert.

|Ondersteunde besturingssystemen

De nieuwste informatie (ondersteund besturingssysteem, vereiste 
besturingsomgeving, enz.) is beschikbaar op de website van rekordbox.
rekordbox.com/nl/download/#system

|Vereist systeem (minimaal vereiste werkomgeving)

Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de volgende systeemvereisten voordat u 
rekordbox installeert. Raadpleeg de website van rekordbox voor details over de 
nieuwste informatie.

• PROCESSOR: 2,5 GHz dual-core Intel®processor Core™ i5

• Geheugen: 8 GB (of meer) RAM

• Harde schijf/SSD: 2 GB (of meer) vrije ruimte (exclusief ruimte die nodig is voor 
het opslaan van muziekbestanden)

• Schermresolutie: 1 280 × 768 (of groter)

• Geluid: Geluidsuitgangen voor luidsprekers, hoofdtelefoon, enz. (ingebouwde of 
externe geluidsweergaveapparatuur)

• Internetverbinding: Gebruik voor accountregistratie of vragen een webbrowser die 
128-bit SSL ondersteunt (bijv. Safari 10 of hoger, Internet Explorer® 11 of hoger).

• USB-poort: Een USB-poort is vereist om muziekbestanden over te zetten naar 
een USB-opslagapparaat (flashgeheugen, harde schijf, enz.) of om verbinding te 
maken met een dj-controller.

• LAN-poort: Een Ethernet-LAN-adapter (RJ45-poort) is vereist voor communicatie 
met dj-apparatuur om muziekbestanden over te zetten naar een PRO DJ LINK-
compatibele CDJ/XDJ-serie, enz. Raadpleeg voor details de 
gebruikershandleiding van het Pioneer DJ-product.

Opmerking

• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor computers 
met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.
19
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Overig

• Zelfs met de vereiste geheugencapaciteit die is aangegeven voor de bovenstaande 

gebruiksomgeving, biedt rekordbox mogelijk niet alle functionaliteit en prestaties vanwege een 
gebrek aan geheugen in de hieronder beschreven gevallen. Tref de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat er voldoende geheugen vrij is. Voor stabiele prestaties wordt aanbevolen 
om extra geheugen toe te voegen.
– Als er veel nummers worden beheerd in de rekordbox-bibliotheek.
– Wanneer vaste programma's en services worden uitgevoerd.

• Afhankelijk van de energiebesparingsinstellingen van uw computer, is het mogelijk dat uw 
computer niet de optimale verwerkingscapaciteit van de CPU en/of harde schijf kan bereiken. 
Gebruik, vooral bij een laptop, een externe netstroombron voor de beste prestaties bij gebruik 
van rekordbox.

• rekordbox werkt mogelijk niet goed in combinatie met andere programma's die op uw computer 
geïnstalleerd zijn.
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Overig
Communicatieomgeving op de computer
Afhankelijk van de beveiligingssoftware van uw computer en de instellingen van het 
besturingssysteem, kan de communicatie met dj-apparatuur of mobiele apparaten 
worden onderbroken. Als dit gebeurt, controleer dan uw instellingen voor de 
volgende 7 programma's om er zeker van te zijn dat ze niet worden geblokkeerd. 
De programma-extensie is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer; 
bijv. de extensie “.app” is voor Mac en “.exe” voor Windows:

rekordbox
PSvNFSd
PSvLinkSysMgr
edb_streamd
ls-unity-rekordbox-win
rbhttpserver
rbcloudagent.exe

Als het delen van de internetverbinding van de computer is ingeschakeld, kunnen 
er problemen optreden in de communicatie met andere computers of dj-apparaten 
die op het LAN zijn aangesloten. Schakel het delen uit voordat u de computer op het 
LAN aansluit.

• Mac: Open [System Preferences] en verwijder het vinkje bij [Internet Sharing] 
onder [Sharing].

• Windows: Open [Local Area Connection Properties] en schakel vervolgens bij 
[Sharing] het vinkje uit voor [Allow other network users to connect through this 
computer’s Internet connection] onder [Internet Connection Sharing].

Communicatie met dj-apparatuur of mobiele apparaten kan ook worden 
onderbroken als het netwerk (IP-adres, poortnummer, enz.) wordt beperkt door een 
router of een ander communicatieapparaat.
Neem voor details over de communicatieapparatuur, beveiligingssoftware en de 
instellingen van het besturingssysteem contact op met de desbetreffende fabrikant 
of het verkoopadres.
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Overig
Bestandsindelingen die kunnen worden 
geladen en afgespeeld
Hieronder staan de bestanden die kunnen worden geladen en afgespeeld op 
rekordbox.

• Het is wellicht niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde muziekbestanden te 
lezen of af te spelen.

• Voor muziekbestanden (bestandsindelingen) die kunnen worden geladen en 
afgespeeld op dj-apparatuur die door Pioneer DJ is geproduceerd, raadpleegt u 
de gebruikershandleiding van de dj-apparatuur.

|Muziekbestanden

Muziek-
be-
stand

Geschikte 
indelingen

Coderingsme-
thode

Bit- 
diepte

Bitsnel-
heid

Bemonste-
ringsfre-
quentie

Bestands-
extensie

MP3 MPEG-1 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16-bit 32 kbps 
tot 320 
kbps

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.mp3

MPEG-2 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16-bit 16 kbps 
tot 160 
kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz

.mp3

AAC MPEG-4 
AAC LC

CBR
VBR

16-bit 8 kbps tot 
320 kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz
32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.m4a

.mp4

WAVE Niet- 
gecomprimeer- 
de PCM

16-bit
24-bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.wav

AIFF Niet- 
gecomprimeer- 
de PCM

16-bit
24-bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.aif

.aiff
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|Videobestanden

• Bestandsextensie: mpg, mp4, m4v, avi (Windows), qtz (Mac)

• Video:

– Codec: h.264, mpeg-4, mpeg-2
– Schermresolutie: tot 1 920 × 1 080

• Audio: LPCM (aiff), aac, mp3

|Beeldbestanden

• Bestandsextensie: jpeg, png, gif (geanimeerde gif-bestanden worden niet 
ondersteund)

* Afhankelijk van het besturingssysteem of de besturingsomgeving van uw computer, kunnen 
sommige bestanden mogelijk niet worden geïmporteerd of afgespeeld.

Apple Lossless Gecomprimeer- 
de PCM

16-bit
24-bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.m4a

FLAC Gecomprimeer- 
de PCM

16-bit
24-bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.flac

.fla

Muziek-
be-
stand

Geschikte 
indelingen

Coderingsme-
thode

Bit- 
diepte

Bitsnel-
heid

Bemonste-
ringsfre-
quentie

Bestands-
extensie
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Ondersteunde media (bestandssysteem)
rekordbox kan alleen schrijven naar SD-geheugenkaarten en USB-
opslagapparaten (flashgeheugens of harde schijven) die een bestandssysteem 
gebruiken dat in onderstaande tabel vermeld staat.

• Om de compatibiliteit van SD-geheugenkaarten en USB-opslagapparaten 
(flashgeheugens of harde schijven) met uw dj-apparatuur van Pioneer DJ te 
controleren, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de dj-apparatuur.

• HFS+ is beschikbaar voor Mac.

Opname- 
media

FAT16 FAT32 NTFS HFS HFS+

SD-
geheugen- 
kaarten

  N.v.t. N.v.t. N.v.t.

USB-
opslag- 
apparaten

  N.v.t. N.v.t. 
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Online ondersteuningssite
Lees deze handleiding en raadpleeg de FAQ (veelgestelde vragen) op de website 
van rekordbox voordat u navraag doet over de bedieningsprocedures van 
rekordbox of technische problemen.

• AlphaTheta Corporation verzamelt uw persoonlijke gegevens voor de volgende 
doeleinden:

1. Om ondersteuning te bieden voor het door u gekochte product

2. Om u via e-mail te informeren over product- of eventinformatie

3. Voor het vergaren van feedback door middel van enquêtes voor de 
ontwikkeling van toekomstige producten

– Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk, volgens de 
privacyvoorschriften van ons bedrijf.

– Het privacybeleid van AlphaTheta Corporation kan worden geraadpleegd op de 
online ondersteuningssite van rekordbox.

• Als u vragen stelt over rekordbox, zorg er dan voor dat u ons uw type computer 
en de technische specificaties ervan (CPU, geïnstalleerd geheugen en andere 
aangesloten randapparatuur, enz.), het gebruikte besturingssysteem en de 
gebruikte versie, alsook concrete informatie over het probleem laat weten.

– Neem voor informatie over de configuratie van uw computer met 
randapparatuur die niet van AlphaTheta Corporation is

en voor de bijbehorende technische ondersteuning contact op met de fabrikant of 
verkoper.

• Het valt te verwachten dat er verdere updates verschijnen om de functionaliteit en 
de prestaties van rekordbox te verbeteren. Op de ondersteuningssite van 
rekordbox zullen updateprogramma's beschikbaar zijn om te downloaden. We 
raden u ten sterkste aan deze updates uit te voeren en altijd de nieuwste versie 
van rekordbox te gebruiken.
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Disclaimer
AlphaTheta Corporation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de wettigheid, 
moraliteit of betrouwbaarheid van de werking met betrekking tot het gebruik van 
rekordbox door klanten. Er kunnen problemen optreden bij het gebruik van 
rekordbox als gevolg van de besturingsomgeving van de computer van de klant en 
rekordbox, of rekordbox kan conflicteren met andere software.
AlphaTheta Corporation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van 
uw geregistreerde informatie. Houd aparte reservekopieën aan van gegevens die u 
heeft geregistreerd en bewaar deze op een veilige plek.
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Auteursrechtwaarschuwing
Het gebruik van rekordbox is beperkt met betrekking tot het afspelen en kopiëren 
van muziek die tegen kopiëren beveiligd is.

• Het programma kan niet naar behoren werken als er 
kopieerbeveiligingsgegevens zijn opgenomen in de opnamemedia.

• Het afspelen, analyseren en andere bewerkingen kunnen stoppen als 
gedetecteerd wordt dat op gegevensdragers tegen kopiëren beveiligde 
coderingsgegevens aanwezig zijn.

Het materiaal dat u opneemt, is voor uw eigen luisterplezier en kan niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van het 
auteursrecht.

• Muziek die is overgenomen van cd’s en andere media kan beschermd zijn door 
de auteursrechtwetten van bepaalde landen, evenals door internationale 
verdragen. U bent zelf volledig aansprakelijk voor het wettig gebruik van de 
opnamen die u maakt.

• Bij het omgaan met muziek die via internet is gedownload, is de persoon die de 
muziek heeft gedownload volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de 
muziek conform het contract dat die persoon is aangegaan met de website 
waarvan de muziek werd gedownload.
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Licentieovereenkomst voor deze 
Software
De Licentieovereenkomst voor deze Software (“de Overeenkomst”) geldt tussen u 
(zowel het individu die het programma installeert, als elke rechtspersoon waarvoor 
u optreedt) (“u” of “uw”) en ALPHATHETA CORPORATION (“AlphaTheta”).

HET UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE 
VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE 
VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. TOESTEMMING 
VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA IS 
EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET DOOR U OPVOLGEN  VAN DEZE 
VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE TOESTEMMING IS 
NIET VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN AFDWINGBAAR TE 
MAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 
OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN TOESTEMMING HET PROGRAMMA TE 
GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE INSTALLATIE OF, INDIEN VAN 
TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.

1. DEFINITIES

1.1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke documentatie, 
specificaties en de hulpbestanden beschikbaar gesteld door AlphaTheta ter 
assistentie bij de installatie en het gebruik van het Programma.

1.2 “Programma” betekent in dit verband alle AlphaTheta software, of gedeeltes 
daarvan, waarop door AlphaTheta aan u licentie verleend is onder deze 
Overeenkomst.

2. PROGRAMMALICENTIE

2.1 Beperkte licentie. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent 
AlphaTheta u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het 
recht sublicenties te verlenen):

(a) Om een enkele kopie van het Programma te installeren op uw computer of 
mobiele apparatuur, om het Programma uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in 
te zetten in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie 
(“Toegestaan gebruik”);
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(b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en
(c) Om één kopie te maken van het Programma die uitsluitend als reservekopie 
dient, met dien verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen met 
betrekking tot auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie worden 
vermeld.

2.2 Beperkingen. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst 
mag u het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken. U mag het 
Programma niet overdragen aan derden, er sublicenties op verlenen, het verhuren, 
uitleasen of uitlenen, noch het gebruiken voor het opleiden van derden, voor 
gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit. U 
mag niet zelf of via een derde het Programma modificeren, reverse engineeren, 
disassembleren of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake 
geldende regelgeving, en ook dan enkel nadat u AlphaTheta schriftelijk op de 
hoogte hebt gesteld van uw intenties.

2.3 Gebruik van tekst. Gebruik van tekst is beperkt tot een persoonlijk, niet-
commercieel gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze 
overeenkomst.  De op deze wijze verkregen Lyrics (tekst) mogen niet worden 
gereproduceerd (anders dan is toegestaan voor uw persoonlijk gebruik), 
gepubliceerd, overgebracht, verdeeld, publiekelijk getoond, verhuurd of uitgeleend 
of gewijzigd, er mogen geen afgeleide werken van worden gemaakt, ze mogen niet 
worden verkocht en er mag op geen enkele manier worden deelgenomen aan de 
verkoop of exploitatie ervan, noch gedeeltelijk noch in hun geheel. U gaat ermee 
akkoord dat u geen zogenaamde 'karaoke'- of 'meezing'-rechten hebt gekregen op 
de Lyrics (tekst) en dat u niet zult proberen om de stemmen te verwijderen van een 
geluidsopname die hoort bij Lyrics (tekst) die u is geleverd. U gaat ermee akkoord 
om geen Lyrics (teksten) toe te kennen, over te dragen of te verzenden naar enige 
derde. U gaat ermee akkoord dat u niets doet of probeert te doen waarmee 
inspanningen worden ongedaan gemaakt, ontweken of omzeild om Lyrics (tekst) te 
beschermen tegen onbevoegd gebruik. De licentiehouder gaat er ook mee akkoord 
dat, met uitzondering van wat hierbij specifiek is toegestaan, de eerder genoemde 
beperkingen gelden voor zijn/haar gebruik van Lyrics (tekst).

2.4 Eigendom. AlphaTheta of de licentiegever behoudt zich alle rechten, titels en 
belangen voor met betrekking tot alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen 
en andere intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie 
en op eventuele afleidingen daarvan. U verwerft geen andere rechten, expliciet of 
impliciet, dan de beperkte licentie zoals vervat in deze Overeenkomst.
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2.5 Geen ondersteuning. AlphaTheta heeft geen enkele verplichting tot het verlenen 
van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of het uitgeven van upgrades, 
wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie onder deze 
Overeenkomst.

3. BEPERKING GARANTIE

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

4. EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN REGELGEVING

U mag het Programma niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, 
behalve zoals  toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het 
rechtsgebied waarin u het Programma heeft verkregen. Het Programma mag met 
name, doch niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar 
landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de 
Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën 
of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van 
Handel. Door uw gebruik van het Programma zegt u toe en garandeert u, dat u zich 
niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er 
tevens mee in dat u het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden verboden 
door de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, 
het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of 
chemische of biologische wapens.

5. SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK

U gaat ermee akkoord dat een inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst 
AlphaTheta schade berokkent die niet alleen door geld vergoed kan worden. In 
aanvulling op een geldelijke schadeloosstelling en eventueel andere maatregelen 
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waartoe AlphaTheta gerechtigd is, gaat u ermee akkoord dat AlphaTheta eventueel 
gerechtelijke stappen mag ondernemen om toekomstige, daadwerkelijke, of 
aanhoudende inbreuken op deze Overeenkomst te voorkomen.

6. ONTBINDING

AlphaTheta kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, zodra u een 
bepaling schendt. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet u stoppen met het 
gebruiken van het Programma, moet u het blijvend verwijderen van uw computer of 
mobiele apparatuur waarop het aanwezig is, en moet u alle kopieën van het 
Programma en de Documentatie in uw bezit vernietigen, waarna u AlphaTheta 
schriftelijk in kennis stelt van het feit dat u zulks gedaan heeft. De paragrafen 2.2, 
2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

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

7.2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid 
zoals vervat in deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw wettelijke rechten 
als consument en zijn alleen op u van toepassing voor zover dergelijke beperkingen 
en uitsluitingen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie 
waar u zich bevindt.
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7.3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, 
ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling voor zover 
mogelijk toepassing vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en 
worden geschrapt uit deze Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van 
kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand doet van haar rechten als 
gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt daarmee niet 
vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende 
inbreuk daarop.

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

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

7.6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met 
betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan Japans recht.

9. Beperkingen van inbreuken op door copyright beschermde gegevens van 
derden

Als u het Programma gebruikt, dient u in te stemmen met het volgende:
(a) Naleven van wetten, regels en voorschriften inzake copyrightbescherming in 
elk land alsook van internationale verdragen.
(b) Rechtmatig verkrijgen van muziekgegevens die in het Programma worden 
gebruikt.
(c) Niet omzeilen of ontcijferen van de Digital Rights Management-technologie die 
op de gegevens wordt toegepast. Bovendien mag u muziekgegevens enkel 
kopiëren voor privégebruik. U mag geen muziekgegevens doorgeven of 
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overdragen aan derden. U mag de media of opslagruimtes ter bewaring van de 
muziekgegevens niet delen of de bedoeling hebben die te delen met anderen. U 
mag geen muziekgegevens bewaren op media of opslagruimtes waar derden 
toegang toe kunnen krijgen. U mag geen live-distributie van dergelijke 
muziekgegevens voorzien voor derden.
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Handelsmerken en licenties
• rekordbox™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van AlphaTheta 

Corporation.

• PRO DJ LINK™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
AlphaTheta Corporation.

• Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en 
andere landen.

• iPhone, Apple Music, iTunes, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de VS en andere landen.

• iOS is een handelsmerk met handelsmerktekens van Cisco in de VS en andere 
landen.

• App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.

• Android, Google Play, YouTube en het YouTube-logo zijn gedeponeerde 
handelsmerken of handelsmerken van Google LLC.

• Mixcloud en het Mixcloud-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Mixcloud Limited.

• Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere 
landen.

• Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

• ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.

• Andere product-, technologie- en bedrijfsnamen, enz. die hierin worden genoemd, 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve 
eigenaren ervan.

©2021 AlphaTheta Corporation. 
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