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Acerca deste manual
Certifique-se de que lê este manual antes da utilização. Este manual inclui 
informação importante que deve compreender antes de utilizar o rekordbox.
• Neste manual, os nomes dos botões e menus apresentados no rekordbox são

indicados entre parêntesis. (por ex. [BPM], janela [Coleção])
• Tenha em atenção que, dependendo da versão do sistema operativo, definições

do browser Web, etc., a operação pode divergir dos procedimentos descritos
neste manual.

• Tenha em conta de que o idioma no ecrã do rekordbox descrito neste manual
pode divergir do idioma nos seus ecrãs.

• Este manual descreve funções e operações para o rekordbox ver. 6.0 ou
posterior. Se utilizar um versão do rekordbox diferente da ver. 6.0, transfira o
manual adequado de FAQ no site do rekordbox.

• Tenha em atenção que a especificação, design, etc. do rekordbox podem ser
modificados sem aviso prévio e podem divergir das descrições incluídas neste
manual.
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Introdução

O rekordbox é um software composto que gere ficheiros de música e atuações de 
DJ.
Com este software de Gestão de Música, pode gerir ficheiros de música em 
computadores e dispositivos móveis (isto inclui análise, alterar definições, criar 
ficheiros e guardar históricos de reprodução). Permite-lhe produzir grandes 
atuações de DJ, combinando os ficheiros de música geridos pelo rekordbox com o 
equipamento de DJ produzido pela Pioneer DJ.

Acerca do plano de subscrição
Ao assinar um plano de subscrição, pode usufruir de atuações de DJ, utilizando 
mais funções.
Para obter informações acerca das funções disponíveis em cada plano de 
subscrição, consulte o site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/plan/
Clique em [MY PAGE] no canto superior direito do ecrã para apresentar a janela 
[MY PAGE] e, em seguida, clique no separador [PLAN] para verificar ou mudar o 
seu plano de subscrição atual. Para obter informação detalhada, consulte “Ativar o 
seu computador com o seu plano de subscrição” (página 13).

Sugestão
• Pode ativar vários computadores e dispositivos móveis com uma única conta Pioneer DJ. Para 

obter informação acerca do número de computadores e dispositivos móveis que pode ativar 
para cada plano de subscrição, consulte o site da rekordbox.
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Introdução

• Mesmo que não subscreva nenhum plano de subscrição, pode utilizar mais funções, ligando 

equipamento de DJ suportado. Para obter informação detalhada, consulte “Acerca da 
autenticação por parte do equipamento de DJ (Hardware Unlock)” (página 12).
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Preparar o rekordbox

Antes de utilizar o rekordbox, é necessário instalá-lo e fazer as definições.

Nota
• No caso do rekordbox ver. 6.0 ou posterior, não é possível usar o “Cartão de licença rekordbox 

dj” que é fornecido com o equipamento Pioneer DJ.
(Pode ser usado para ativar o rekordbox dj (modo PERFORMANCE) no rekordbox ver. 5 ou 
anterior.)
Dependendo do equipamento de DJ, quando o liga a um computador, pode utilizar funções 
limitadas do modo PERFORMANCE. Para obter informação mais detalhada, consulte 
página 12.

Instalar o rekordbox
Antes de instalar o rekordbox, certifique-se de que lê o “CONTRATO DE LICENÇA 
DE UTILIZADOR FINAL DO REKORDBOX” (página 28).
Caso esteja a instalar o rekordbox, utilize os procedimentos seguintes.
Para instalar ou desinstalar o rekordbox, é necessário iniciar sessão como 
administrador do seu computador. Tenha o nome e palavra-passe de administrador 
preparados, antes de começar.

1 Abra um browser Web no seu computador, aceda ao site do rekordbox 
(rekordbox.com) e, em seguida, abra a página de transferência do rekordbox. 
É apresentada informação sobre como instalar o rekordbox e como utilizar as 
funcionalidades do rekordbox.

2 Clique no botão para efetuar a transferência.

3 Leia atentamente os termos do acordo de licença de software e, em seguida, 
clique na caixa de verificação [Concordar] para continuar.

4 Clique em [Transferir].
A transferência do rekordbox vai começar.

5 Clique duas vezes no ficheiro transferido para o descomprimir.

6 Clique duas vezes no ficheiro descomprimido para iniciar o programa de 
instalação.

7 Siga as instruções no ecrã para instalar o rekordbox.
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Preparar o rekordbox
Iniciar o rekordbox
Antes de iniciar o rekordbox, inicie a sua sessão como administrador do 
computador.
Para utilizar o rekordbox pela primeira vez ou caso ainda não tenha configurado 
uma conta Pioneer DJ para outra versão do rekordbox, são apresentadas as 
janelas para definir uma conta Pioneer DJ. Em seguida, com o computador ligado 
à Internet, inicie o rekordbox e siga as instruções no ecrã para fazer o seguinte.
Se estiver instalada uma versão do rekordbox anterior à ver. 6.0, é necessário 
primeiro converter uma biblioteca anteriormente usada para ser usada. Para obter 
informação detalhada, consulte “Converter a biblioteca de uma versão rekordbox 
anterior à ver. 6.0” (página 10).

Sugestão
• Com o computador ligado à Internet, pode aceder ao manual online e ao site de suporte online 

a partir do menu [Ajuda] do rekordbox.

Para Mac
Selecione [Aplicações] no Finder, clique na pasta [rekordbox 6*] e, em seguida, 
clique duas vezes em [rekordbox.app].
* Este número representa um número de versão.

Para Windows
Clique duas vezes no ícone [rekordbox] (atalho) no ambiente de trabalho.
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Preparar o rekordbox
1 Inicie o rekordbox.
É apresentada a janela para criação de conta Pioneer DJ.

Se já configurou a sua conta Pioneer DJ para uma versão anterior do 
rekordbox, esta janela não será apresentada. Pode usar o rekordbox sem 
procedimentos nesta secção.

2 Clique [Criar uma conta].

Criar a conta Pioneer DJ
8



Preparar o rekordbox

3 Introduza o seu nome, endereço de e-mail, palavra-passe e país.

Se quiser receber emails com notícias Pioneer DJ, clique na caixa de 
verificação.

4 Leia as condições do serviço e a política de privacidade e, em seguida, clique 
na caixa de verificação, se concordar com as condições.
Se discordar das condições, não poderá utilizar o rekordbox.

5 Clique em [Junte-se à Pioneer DJ].
Ser-lhe-á enviado um email com mais informação sobre a criação de conta 
para o endereço de correio eletrónico que forneceu.
Se não receber o email, verifique a pasta de lixo do seu software de email.

6 Conclua a configuração, seguindo a informação no email.

7 Volte ao rekordbox, introduza o nome e a palavra-passe da conta e, em 
seguida, clique em [Configuração].
O rekordbox está pronto a ser usado, clicando em [OK].

Se estiver a utilizar um computador Mac, ser-lhe-á solicitado que introduza uma 
palavra-passe. Introduza a palavra-passe de administrador do computador Mac. Se 
estiver a utilizar um computador Windows, ser-lhe-á perguntado se permite que o 
rbinit.exe efetue alterações no computador. Confirme o editor e, em seguida, clique 
em [Sim].

Introduzir a palavra-passe de administrador 
(Mac)/Permitir o controlo da conta de utilizador 
(Windows)
9



Preparar o rekordbox
Se utilizar uma biblioteca de uma versão do rekordbox anterior à ver. 6.0, é 
necessário convertê-la. (Pode criar uma biblioteca vazia sem usar a biblioteca de 
uma versão do rekordbox anterior.)
Quando inicia o rekordbox e responde às questões apresentadas no ecrã, é 
apresentado o ecrã seguinte.

1 Clique em [SEGUINTE].

2 Clique em [INICIAR].
A conversão da biblioteca inicia.
Clique em [SEGUINTE] se não estiver a usar a biblioteca de uma versão do 
rekordbox anterior à ver. 6.0.

Sugestão
• Para cancelar a conversão da biblioteca, clique em [CANCELAR]. É necessário voltar a 

converter a biblioteca.
• Mesmo se cancelar a conversão da biblioteca ou se não converter a biblioteca, pode fazê-lo 

mais tarde. Selecione [Importar a sua biblioteca a partir da ver. 5 (ou anterior)] a partir de 
[Biblioteca] no meu [Ficheiro] na parte superior do ecrã.

Nota
• Caso não exista espaço livre suficiente no disco do computador, é apresentado um ecrã de erro. 

Verifique o espaço livre do seu computador e, em seguida, clique em [Tentar novamente] para 
voltar a iniciar a conversão da biblioteca.

Converter a biblioteca de uma versão 
rekordbox anterior à ver. 6.0
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Preparar o rekordbox

• A conversão da biblioteca pode demorar algum tempo e não é possível usar o rekordbox até a 

conversão estar concluída.

Clique em [Escolha o seu plano] para abrir o site do rekordbox (rekordbox.com) e 
subscreva um plano de subscrição. Para informação mais detalhada acerca dos 
planos de subscrição, consulte “Comparar planos” no site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/plan/
Clique em [Clique para continuar] caso já tenha subscrito um plano de subscrição 
ou não queira subscrever um plano.

Nota
• A informação acerca da janela anterior serve apenas de exemplo. Para informação acerca de 

preços efetivos e serviços aplicáveis, consulte o site do rekordbox.

Quando é apresentada a janela [Escolha o seu 
plano]
11
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Preparar o rekordbox
Configurar o rekordbox
• “Acerca da autenticação por parte do equipamento de DJ (Hardware Unlock)” 

(página 12)
• “Ativar o seu computador com o seu plano de subscrição” (página 13)
• “Instalar o controlador de áudio” (página 14)
• “Configurar a saída de áudio” (página 14)

Dependendo do equipamento Pioneer DJ, quando liga o equipamento de DJ ao seu 
computador onde o rekordbox se encontra instalado, pode usar funções limitadas, 
tais como gravar no modo PERFORMANCE e a função DVS sem subscrever um 
plano de subscrição. Para informação mais detalhada acerca do equipamento de 
DJ suportado, consulte o site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/support/faq/v6/#faq-q1525
Consulte o Manual de instruções do equipamento de DJ ligado.

Acerca da autenticação por parte do 
equipamento de DJ (Hardware Unlock)
12
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Preparar o rekordbox
Ao assinar um plano de subscrição, pode utilizar o rekordbox em vários 
computadores, iniciando sessão nos computadores com a mesma conta Pioneer 
DJ e utilizar funções limitadas.
Clique em [MY PAGE] no canto superior direito do ecrã para apresentar a janela 
[MY PAGE], clique no separador [PLAN] e, em seguida, ative o seu computador.

1. O seu plano de subscrição atual

2. A próxima data de faturação para o seu plano de subscrição

3. Histórico para o seu plano de subscrição

4. Ligue /desligue a ativação.

5. A próxima Data deexpiração para o seu plano de subscrição

6. Clique aqui e selecione o seguinte.
[Change/cancel your plan]: Altere ou cancele o seu plano de subscrição.
[Subscribe to a plan]: Assine um plano de subscrição.
[Check for active devices]: Verifique o estado de ativação em outros 
computadores e dispositivos móveis.
Para informação detalhada e notas sobre como atualizar um plano de 
subscrição, verifique as FAQ fornecidas no site do rekordbox.

Ativar o seu computador com o seu plano de 
subscrição

1

2

4

5

6

3
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Preparar o rekordbox

Sugestão
• Se usar a mesma conta Pioneer DJ, pode ativar vários computadores e dispositivos móveis 

apenas com uma plano de subscrição. O número de computadores e dispositivos móveis que 
pode ativar é limitado, de acordo com o seu plano de subscrição. Por essa razão, se adquirir 
um novo computador e o usar com o rekordbox, desative primeiro um computador antigo.

Ao ligar o equipamento Pioneer DJ ao controlador, o ecrã de instalação do 
controlador é apresentado. Siga as instruções no ecrã para instalar o controlador. 
Para obter informação detalhada, consulte o Manual de instruções do equipamento 
Pioneer DJ.

Clique em  no canto superior direito do ecrã para abrir a janela [Preferências] e, 
em seguida, selecione o altifalante em [Áudio] no separador [Áudio].

Instalar o controlador de áudio

Configurar a saída de áudio
14



Preparar o rekordbox
Acerca de [MY PAGE]
Clique em [MY PAGE] no canto superior direito do ecrã para abrir a janela [MY 
PAGE].
A conta Pioneer DJ atualmente iniciada é apresentada no canto superior direito do 
ecrã. Pode mudar a conta Pioneer DJ.

1. São apresentadas as notificações do site do rekordbox (rekordbox.com).
Quando clica na caixa [Apresentar no arranque apenas quando está disponível 
nova informação.] na parte inferior do ecrã, pode definir a interrupção de 
apresentação das notificações quando o rekordbox é iniciado, caso não existam 
novas notificações.

2. Verifique ou altere o seu plano de subscrição. (página 13)
3. Defina a função Cloud Library Sync.

Para obter informação detalhada, consulte “Cloud Library Sync Operation 
Guide” no site do rekordbox.

4. É apresentada a conta Pioneer DJ.
Quando clica aqui e seleciona [Trocar de Conta], pode mudar a conta Pioneer 
DJ.
Quando clica aqui e seleciona [Alterar Perfil], pode alterar o perfil da sua conta 
Pioneer DJ.

5. Feche a janela [MY PAGE].

1

4

5

2 3
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Modo EXPORT e modo PERFORMANCE

O rekordbox oferece dois modos para a preparação do seu set de DJ e a sua 
atuação de DJ.
Clique em [EXPORT] ou [PERFORMANCE] no canto superior esquerdo para 
alterar este modo.

Acerca do modo EXPORT
Ao usar a série CDJ/XDJ, o rekordbox suporta atuações de DJ que usam formas 
de onda, cues, loops, sincronização de batida, etc., através da análise de ficheiros 
de música antes de iniciar.

Pode usufruir de várias atuações de DJ, utilizando o PRO DJ LINK, adicionando 
ficheiros de música que estão gravados no computador e no dispositivo de 
armazenamento USB, à [Coleção] do rekordbox e gerindo-os.
O PRO DJ LINK tem duas funções de exportações. Utilize o USB EXPORT para 
exportar uma biblioteca gerida de ficheiros de música ou listas de reprodução para 
um dispositivo de armazenamento USB ou cartão SD. O dispositivo de 
armazenamento USB ou cartão SD é inserido num leitor de DJ. Utilize o LINK 
EXPORT para ligar o computador ao leitor de DJ. Em ambas as funções, pode 
partilhar ficheiros de música, listas de reprodução, etc. com o equipamento de DJ 
na mesma rede. Para informação mais detalhada acerca do PRO DJ LINK, consulte 
“Utilizar com o equipamento de DJ (PRO DJ LINK)” do “Manual de Instruções 
rekordbox” no site do rekordbox.
16



Modo EXPORT e modo PERFORMANCE

* O LINK EXPORT está disponível apenas no modo EXPORT.
Pode desfrutar de mistura simples de DJ com o modo [2 leitores].
17



Modo EXPORT e modo PERFORMANCE
Acerca do modo PERFORMANCE
Utilize o modo PERFORMANCE para atuações de DJ de mistura no rekordbox. 
Pode desfrutar de atuações de DJ profissionais com o um máximo de 4 decks, 16 
amostradores e várias funcionalidades, incluindo a função de efeitos.

Dependendo do seu plano de subscrição, algumas funções podem não estar 
disponíveis.
Para informação mais detalhada acerca dos planos de subscrição, consulte 
“Comparar planos” no site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/plan/

Transferir e instalar o pacote de amostras
Pode transferir os ficheiros áudio do “pacote de amostras” que podem ser usados 
para o amostrador do rekordbox. Selecione [Sample Pack] > [Transferir o Sample 
Pack] a partir do menu [Ficheiro] na parte superior do ecrã. A transferência vai 
começar. Após efetuar a transferência, selecione [Importar o Sample Pack] e, em 
seguida, selecione o ficheiro transferido. O ficheiro transferido será importado para 
o rekordbox. Após a importação, pode usar os ficheiros áudio para o amostrador.
18
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Outros

Requisitos do sistema
Antes de instalar o rekordbox, certifique-se de que lê o “CONTRATO DE LICENÇA 
DE UTILIZADOR FINAL DO REKORDBOX” (página 28).

|Sistemas operativos suportados
As informações mais recentes (sistemas operativos suportados, ambiente 
operativo necessário, etc.) estão disponíveis no site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/download/#system

|Sistema necessário (ambiente de funcionamento mínimo 
necessário)

Certifique-se de que o seu computador cumpre os seguintes requisitos de sistema, 
antes de instalar o rekordbox. Para informação mais detalhada, consulte o site do 
rekordbox.
• CPU: Processador 2,5 GHz dual-core Intel® Core™ i5
• Memória: 8 GB (ou mais) de RAM
• Disco rígido/SSD: 2 GB (ou mais) de espaço livre em disco (exceto o espaço 

necessário para armazenar ficheiros de música)
• Resolução de exibição: 1 280 × 768 (ou superior)
• Som: Saída de áudio para os altifalantes, auscultadores, etc. (dispositivo de áudio 

incorporado ou externo)
• Ligação à Internet: Para o registo do utilizador ou colocar questões, utilize um 

browser Web que suporte SSL de 128 bits (ou seja, Safari 10 ou posterior, Internet 
Explorer® 11 ou posterior).

• Porta USB: A porta USB é necessária para transferir ficheiros de música para um 
dispositivos de armazenamento USB (memória flash, disco rígido, etc.) ou para 
ligar a um controlador para DJ.
19
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Outros

• Porta LAN: É necessário um adaptador de LAN Ethernet (porta RJ45) para 

comunicação com o equipamento de DJ para transferir ficheiros para um série 
CDJ/XDJ, etc. compatível com PRO DJ LINK. Para obter informação detalhada, 
consulte o Manual de instruções do produto Pioneer DJ.

Nota
• Não é garantida uma funcionalidade total com todos os computadores, mesmo quando as 

condições do ambiente de funcionamento anteriormente apresentadas forem cumpridas.
• Mesmo com a capacidade de memória necessária indicada para o ambiente operativo 

mencionado em cima, o rekordbox pode não oferecer funcionalidade e desempenho total 
devido à falta de memória nos casos descritos a seguir. Tome as medidas necessárias para 
garantir a existência de memória livre suficiente. Recomendamos adicionar memória extra de 
modo a obter um desempenho estável.
– Quando existem muitas faixas a serem geridas na biblioteca do rekordbox.
– Quando estão a ser executados programas e serviços residentes.

• Dependendo das definições de poupança de energia do computador, poderá não ser possível 
para o seu computador alcançar a melhor capacidade de processamento da CPU e/ou do disco 
rígido. Especialmente com um computador portátil, utilize uma fonte de alimentação CA 
externa, para garantir o melhor desempenho ao utilizar o rekordbox.

• O rekordbox pode não funcionar corretamente, se utilizado em conjunto com outros programas 
instalados no seu computador.
20



Outros
Ambiente de comunicação no 
computador
Dependendo do software de segurança e das definições do sistema operativo do 
seu computador, as comunicações com o equipamento de DJ ou os dispositivos 
móveis podem ser interrompidas. Se isso ocorrer, verifique as definições dos sete 
programas indicados em seguida, para garantir que não estão bloqueados. A 
extensão do programa depende do sistema operativo do computador. Por exemplo, 
a extensão “.app” refere-se ao Mac e a extensão “.exe” refere-se ao Windows:

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

Quando a partilha da ligação à Internet do computador estiver ativada, podem 
surgir problemas nas comunicações com outros computadores ou unidades de DJ 
ligadas na LAN. Desative a partilha, antes de ligar o computador à LAN.
• Mac: Abra [Preferências do sistema] e remova a seleção de [Partilha de internet] 

em [Partilha].
• Windows: Abra [Propriedades de Ligação de Área Local] e, em seguida, em 

[Partilha], remova a seleção de [Permitir a outros utilizadores da rede ligar através 
da ligação à Internet deste computador] em [Partilha de Ligação à Internet].

As comunicações com o equipamento de DJ ou dispositivos móveis também 
podem ser interrompidas, se a rede (endereço IP, número da porta, etc.) estiver 
restringida por um router ou outro dispositivo de comunicações.
Para obter informação mais detalhada sobre os dispositivos de comunicações, o 
software de segurança e as definições do sistema operativo, contacte o respetivo 
fabricante ou representante de vendas.
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Outros
Formatos de ficheiros que podem ser 
carregados e reproduzidos
Os ficheiros que podem ser carregados e reproduzidos no rekordbox estão 
apresentados na lista apresentada a seguir.
• Pode não ser possível ler ou reproduzir ficheiros de música protegidos por direitos 

de autor.
• Para obter informações sobre os ficheiros de música (formatos de ficheiros) que 

podem ser carregados e reproduzidos em equipamento de DJ produzido pela 
Pioneer DJ, consulte o Manual de instruções de cada equipamento de DJ do 
equipamento de DJ.

|Ficheiros de música
Ficheiro 
de 
música

Formatos 
compatíveis

Método de 
codificação

Profun-
didade 
de bits

Taxa de 
bits

Frequência 
de 
amostragem

Extensão 
do ficheiro

MP3 MPEG-1 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16 bits 32 kbps 
a 320 
kbps

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.mp3

MPEG-2 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16 bits 16 kbps 
a 160 
kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz

.mp3

AAC MPEG-4 
AAC LC

CBR
VBR

16 bits 8 kbps a 
320 kbps

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

.m4a

.mp4

WAVE PCM não 
comprimido

16 bits
24 bits

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

.wav
22



Outros
|Ficheiros de vídeo
• Extensão do ficheiro: mpg, mp4, m4v, avi (Windows), qtz (Mac)
• Formato vídeo

– Codec: h.264, mpeg-4, mpeg-2
– Resolução de exibição: até 1 920 × 1 080

• Formato áudio: LPCM (aiff), aac, mp3

|Ficheiros de imagens
• Extensão de ficheiro: jpeg, png, gif (os ficheiros gif animados não são suportados)
* Dependendo no sistema operativo do ambiente operativo do seu computador, pode não ser 

possível carregar ou reproduzir alguns ficheiros.

AIFF Descomprimi
do
PCM

16 bits
24 bits

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

.aif

.aiff

Apple Lossless PCM 
comprimido

16 bits
24 bits

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

.m4a

FLAC PCM 
comprimido

16 bits
24 bits

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

.flac

.fla

Ficheiro 
de 
música

Formatos 
compatíveis

Método de 
codificação

Profun-
didade 
de bits

Taxa de 
bits

Frequência 
de 
amostragem

Extensão 
do ficheiro
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Sistema de ficheiros suportado
Note que o rekordbox apenas pode efetuar gravações nos cartões de memória SD 
e dispositivos de armazenamento USB (memória flash ou discos rígidos) listados 
na tabela abaixo.

• Para o equipamento de DJ que suporta exFAT, verifique as FAQ fornecidas no 
website do rekordbox abaixo.
rekordbox.com/pt/support/faq/v6/#faq-q600156

• Consulte a página Pioneer DJ support para informação relativa a cartões de 
memória SD e dispositivos de armazenamento USB que se encontram 
disponíveis em equipamento de DJ.
pioneerdj.com/support/

• O HFS+ está disponível apenas para Mac.

Suporte de 
gravação

FAT16 FAT32 NTFS exFAT HFS HFS+

Cartões de 
memória SD

  N/A  N/A N/A

Dispositivos 
de armaze-
namento 
USB

  N/A  N/A 
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Site de suporte online
Antes de colocar questões sobre os procedimentos de funcionamento ou 
problemas técnicos do rekordbox, leia este manual e verifique as FAQ (perguntas 
frequentes) fornecidas no site do rekordbox.
• A AlphaTheta Corporation recolhe os seus dados pessoais para os seguintes fins:

1. Fornecer assistência ao cliente relativamente ao produto adquirido
2. Fornecer-lhe, através de e-mail, informações sobre produtos ou eventos
3. Para obter reações recolhidas por inquéritos para planeamento de produtos
– As suas informações pessoais são mantidas confidenciais conforme 

estabelecido pela política de privacidade da nossa empresa.
– É possível consultar a política de privacidade da AlphaTheta Corporation no site 

de suporte online do rekordbox.
• Quando colocar questões relativas ao rekordbox, certifique-se de que nos 

fornece o tipo de computador e especificações (CPU, memória instalada e outros 
periféricos ligados, etc.), o sistema operativo utilizado e respetiva versão, assim 
como informações concretas relativas à questão a tratar.
– Para colocar questões relacionadas com a configuração do seu computador 

com dispositivos periféricos não-AlphaTheta Corporation
e para obter o suporte técnico correspondente, contacte o fabricante ou 
revendedor.
• O lançamento de atualizações de versões é comunicado com antecedência de 

modo a melhorar a funcionalidade e desempenho do rekordbox. Os programas 
de atualização estarão disponíveis para transferência no site de suporte online 
do rekordbox. Recomendamos vivamente que consulte estas atualizações de 
modo a utilizar sempre a versão mais recente do rekordbox.
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Exclusão de garantias
Note que a AlphaTheta Corporation não aceita qualquer responsabilidade pela 
legalidade, moralidade ou fiabilidade de operação relacionadas com a utilização do 
rekordbox pelos clientes. Podem surgir problemas de funcionamento do rekordbox 
devido ao ambiente de funcionamento do computador do cliente e do rekordbox ou 
conflito com outro software.
Note que a AlphaTheta Corporation não aceita qualquer responsabilidade pela 
perda da sua informação registada. Registe à parte as informações registadas e 
guarde-as num local seguro.
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Aviso de direitos de autor
A utilização do rekordbox é restrita relativamente à reprodução e cópia de música 
protegidas contra cópia.
• O programa poderá não funcionar corretamente se estiverem incorporados dados 

encriptados de proteção contra cópia no suporte multimédia gravado.
• A reprodução, análise e outras operações poderão ser interrompidas, se forem 

detetados dados incorporados de proteção contra cópia no suporte multimédia 
gravado.

Os materiais que gravar destinam-se a fruição pessoal e não podem ser utilizados 
para outros fins, sem a permissão do proprietário dos direitos de autor.
• A música gravada a partir de CD ou outro suporte poderá estar protegida por leis 

de direitos de autor de países individuais assim como por um acordo 
internacional. É o único responsável pela utilização legal das gravações por si 
efetuadas.

• Ao lidar com música transferida através da Internet, a pessoa que transferiu a 
música é totalmente responsável por utilizar a música, de acordo com o contrato 
existente com o site a partir do qual a música foi transferida.
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CONTRATO DE LICENÇA DE 
UTILIZADOR FINAL DO REKORDBOX
Última atualização: 2022/06/21 (“data de entrada em vigor”)

Este Contrato de licença de utilizador final de software (“Contrato”) é celebrado 
entre o Cliente (o indivíduo que instala o Software e qualquer entidade jurídica 
individual que o indivíduo represente) (“o Cliente” ou “do Cliente”); e a AlphaTheta 
Corporation, empresa registada no Japão, cuja morada é 6F Yolohama i-Mark 
Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japão. 
(“AlphaTheta”).

Qualquer procedimento no sentido da configuração ou instalação do Software 
pressupõe a aceitação de todos os termos deste Contrato. A autorização para 
transferir e/ou utilizar o Software depende da aceitação destes termos e respetivo 
cumprimento. Não é necessária qualquer autorização por escrito ou eletrónica para 
validar e tornar exequível este contrato. Caso não esteja de acordo com todos os 
termos deste contrato, a utilização do Software não é autorizada e deve interromper 
a sua instalação ou desinstalação, consoante aplicável.

1. Definições

1.1 “Documentação” significa documentos, especificações e material de apoio 
disponibilizado de forma generalizada pela AlphaTheta para auxiliar na 
instalação e utilização do Software.

1.2 “Software” significa toda e qualquer parte do software AlphaTheta licenciado 
ao Cliente pela AlphaTheta nos termos deste Contrato.

2. Licença do Software

2.1 Licença limitada. Sujeito às restrições previstas neste Contrato, a AlphaTheta 
concede ao Cliente uma licença limitada, não exclusiva, intransmissível (sem 
direito a sublicenciamento):

(a) Instalar o Software no computador e/ou dispositivo móvel do Cliente, 
usar o Software apenas para fins pessoais do Cliente em conformidade 
com os termos de Contrato e respetiva Documentação (“Utilizacão 
autorizada”).

(b) Usar a Documentação de apoio à Utilização autorizada do cliente e
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(c) Efetuar uma cópia do Software exclusivamente para fins de cópia de 

segurança, desde que estejam reproduzidos na cópia todos os títulos e 
marca comercial, avisos de direitos de autor e de direitos restritos.

2.2 Restrições. Não é permitido copiar ou usar o Software ou a Documentação, 
exceto nos termos expressamente autorizados neste Contrato. É permitido 
transferir o Software (quando o Software é transferido, a licença associada é 
igualmente transferida sem necessidade de notificação ou receção de 
consentimento), mas não é permitido sublicenciar, alugar, arrendar ou 
emprestar o Software ou usá-lo para formação de terceiros, partilha de tempo 
com fins comerciais ou prestações de serviços a terceiros. Não é permitido 
ao Cliente nem por entreposta pessoa realizar qualquer operação de 
modificação, engenharia inversa, desmantelamento ou descompilação do 
Software, exceto nos termos expressamente permitidos pela lei aplicável e 
apenas depois de o Cliente ter notificado a AlphaTheta por escrito das 
atividades que tenciona levar a cabo.

2.3 As letras apenas podem ser utilizadas para finalidades pessoais, sem fins 
lucrativos ao abrigo das condições do Contrato. O Cliente não pode utilizar 
parte ou a totalidade de quaisquer letras fornecidas direta ou indiretamente 
para publicação, transmissão, distribuição, publicação geral, empréstimo e 
cessão ou reparação ou para criação, venda ou atividades relacionadas com 
vendas de obras derivadas, seja qual for o motivo, exceto nos casos em que 
seja permitida a utilização pessoal. O Cliente deve acordar que os direitos de 
autor das letras para o designado “karaoke” ou “cantar junto” não são 
concedidos ao Cliente e não pode extrair ou tentar extrair quaisquer dados de 
áudio de fontes de áudio relacionadas com as músicas fornecidas. O Cliente 
deve acordar que não transferirá, devolverá ou enviará quaisquer letras para 
terceiros. O Cliente deve acordar que não realizará ou tentará realizar 
qualquer ato de anulação, evasão ou desvio de qualquer esforço de proteção 
das letras de qualquer utilização ilegal. O Cliente deve acordar que a 
prescrição desta provisão aplica-se à utilização das letras, exceto nos casos 
em que seja dada permissão específica.

3. Restrições às infrações de dados de terceiros protegidos por direitos de 
autor

3.1 Ao utilizar o Software, o Cliente deve concordar com o seguinte:

(a) Respeitar as leis, normas e regulamentos de proteção dos direitos de 
autor determinadas em todos os países e tratados internacionais;
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(b) Obter legalmente os dados de música usados no Software;

(c) Não contornar nem descodificar tecnologia de Gestão Digital de Dados 
implementada nos dados.

Além disso, não é permitido copiar dados de música para além do contexto 
do uso pessoal. Não é permitido fornecer ou transferir dados de música a 
terceiros. Não é permitido partilhar ou ter intenção de partilhar com terceiros 
os meios ou armazenamento usados para gravar dados de música. Não é 
permitido gravar dados de música em meios ou armazenamento que permita 
o acesso a terceiros. Não é permitido facultar distribuição em tempo real a 
terceiros desses dados de música.

3.2 Propriedade. A AlphaTheta ou o seu licenciador detém todos os direitos, 
títulos e interesses relativos a todas as patentes, direitos de autor, segredos 
comerciais e outros direitos de propriedade intelectual no Software e 
Documentação e quaisquer trabalhos daí resultantes. O Cliente não detém 
quaisquer outros direitos, expressos ou implícitos, para além da licença 
limitada definida neste Contrato.

3.3 Exclusão de suporte técnico. Nos termos deste Contrato, a AlphaTheta não 
tem qualquer obrigação de fornecer suporte técnico, manutenção, 
atualizações, modificações ou novos lançamentos para o Software ou 
Documentação.

4. Isenção de garantia e Limitação de responsabilidade

4.1 Isenção de garantia. O SOFTWARE E A DOCUMENTAÇÃO SÃO 
FORNECIDOS “COMO ESTÃO” SEM QUAISQUER REPRESENTAÇÕES 
OU GARANTIAS E O CLIENTE ACEITA USÁ-LOS A SEU PRÓPRIO RISCO. 
NA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A ALPHATHETA E 
RESPETIVAS SUBSIDIÁRIAS RECUSA EXPRESSAMENTE TODAS AS 
GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE RELATIVAS AO SOFTWARE E 
DOCUMENTAÇÃO, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, 
ESTATUTÁRIAS OU RESULTANTES DA EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO, 
DA EVOLUÇÃO DO MANUSEIO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO 
QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 
FIM PARTICULAR, QUALIDADE SATISFATÓRIA, PRECISÃO, TÍTULO OU 
NÃO VIOLAÇÃO.

Caso seja consumidor do Reino Unido ou do Espaço Económico Europeu, 
aplica-se a seguinte redação, em substituição da Secção 4.1 precedente:
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O Software e Documentação deverão ter um desempenho conforme descrito 
e ser adequado para o fim e de qualidade satisfatória. 

4.2 Limite de responsabilidade. Em circunstância alguma será a AlphaTheta ou 
respetivas subsidiárias responsável - no contexto deste Contrato ou respetiva 
matéria, sob qualquer teoria de responsabilidade - por quaisquer danos 
indiretos, incidentais, consequentes ou punitivos ou danos por lucros, 
receitas, negócios, poupanças, dados, utilização perdidos ou despesas de 
substituição, mesmo se informados da possibilidade de ocorrências de tais 
danos ou se estes forem previsíveis. Em caso algum a responsabilidade da 
AlphaTheta por todos os danos ultrapassará os montantes pagos pelos 
Cliente à AlphaTheta ou respetivas subsidiárias pelo Software. As partes 
reconhecem que os limites de responsabilidade e atribuição de riscos neste 
Contrato encontram-se refletidos no preço do Software e constituem 
elementos essenciais do acordo comercial entre as partes, sem o qual não 
teria sido possível a AlphaTheta ter fornecido o Software ou participado neste 
Contrato.

Algumas jurisdições proíbem a exclusão ou limitação de responsabilidade no 
caso dos danos consequentes ou incidentais, por isso, as limitações em cima 
da Secção 4.2 podem não se aplicar.

Caso seja consumidor do Reino Unido ou do Espaço Económico Europeu, 
aplica-se a seguinte redação, em substituição da Secção 4.2 precedente:

A AlphaTheta é responsável perante o Cliente por perdas e danos previsíveis 
provocados por si. Caso a AlphaTheta não respeite os termos deste Contrato, 
será responsável por perdas ou danos que o Cliente possa sofrer, como 
resultado previsível do incumprimento desses mesmos termos. As perdas ou 
danos são considerados previsíveis, caso seja óbvio de que vão ocorrer ou 
se, no momento de celebração do Contrato, tanto o Cliente como a 
AlphaTheta tivessem conhecimento de que podiam ocorrer. A AlphaTheta 
não recusa nem limita de forma alguma a sua responsabilidade perante o 
Cliente, nos casos em que tal seria considerado ilegal. Isto inclui 
responsabilidade pela morte ou ferimentos pessoais provocados por sua 
negligência ou por negligência dos seus funcionários, agentes ou 
subcontratados ou por fraude ou declarações fraudulentas.

Caso conteúdo digital com defeito fornecido pela AlphaTheta danifique um 
dispositivo ou conteúdo digital pertencente ao Cliente, a AlphaTheta irá 
reparar o dano ou pagar ao Cliente uma compensação. Contudo, a 
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AlphaTheta não será responsável por danos que o Cliente podia ter evitado, 
se tivesse seguido a sugestão de atualização fornecida gratuitamente ou por 
danos provocados pelo Cliente por não seguir corretamente as instruções de 
instalação ou por não assegurar os requisitos mínimos do sistema.

Caso o Cliente utilize o Software para qualquer fim comercial ou empresarial, 
a AlphaTheta não assumirá qualquer responsabilidade por qualquer perda de 
lucro, perda de volume de negócios, interrupção de negócio ou perda de 
oportunidades de negócio.

4.3 Nenhuma circunstância deste Contrato deverá afetar ou prejudicar os direitos 
legais do Cliente enquanto consumidor e só deverá ser aplicada ao Cliente 
na medida das limitações ou exclusões permitidas pelas leis da jurisdição de 
localização do Cliente.

5. Indemnização

Nos termos permitidos pela lei em vigor, o Cliente aceita indemnizar e manter 
isentos de quaisquer responsabilidades, reclamações, despesas e 
exigências a AlphaTheta e respetivas empresas-mãe, subsidiárias, filiais, 
diretores e funcionários, incluindo honorários e despesas razoáveis com 
advogados incorridos por terceiros devido a ou resultantes de (a) utilização 
ou má conduta do Cliente relativamente ao Software e Documentação, (b) 
negligência ou práticas irregulares do Cliente durante a utilização do 
Software e Documentação e (c) violação de leis, normas, regulamentos ou 
termos deste Contrato. A AlphaTheta reserva-se o direito, a expensas 
próprias, de assumir a defesa e controlo exclusivos de qualquer matéria de 
algum modo sujeita a indemnização por parte do Cliente, em cujas 
circunstâncias o Cliente colaborará com a AlphaTheta na reivindicação de 
quaisquer defesas disponíveis.

6. Conformidade com leis e regulamentos de controlo de exportação

O Cliente não poderá utilizar, exportar ou reexportar o Software, salvo no 
caso em que tal seja permitido pelas leis dos E.U.A. e pelas leis da jurisdição 
do país no qual o Software foi adquirido. Em particular, mas sem limitação, 
não é permitido exportar ou reexportar o Software (a) para qualquer um dos 
países sob embargo dos E.U.A. Ou (b) qualquer pessoa constante na Lista 
de Cidadãos Especialmente Indicados do Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos e qualquer pessoa constante na Lista de Pessoas ou 
Entidades Recusadas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. 
Através da utilização do Software, o Cliente declara e garante que não reside 
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em nenhum destes países nem se encontra listado em qualquer uma destas 
listas. O Cliente aceita também não utilizar o Software para qualquer 
finalidade proibida pelas leis dos e.U.A., incluindo, mas sem limitação, o 
desenvolvimento, conceção, fabrico pi produção de armas nucleares, 
mísseis, armas químicas ou biológicas.

7. Direitos restritos do governo dos E.U.A.

O Software e Documentações são “software comercial para computador” e 
“documentação de software comercial para computador” nos termos em que 
são definidos no Código de Regulamentos Federais, título 48, §252.227-7014 
(a) (1) (2007) e 252.227-7014 (a) (5) (2007). Os direitos do governo dos 
E.U.A. Relativos ao Software e Documentação são limitados por esta licença 
no seguimento do Código de Regulamentos Federais, título 48, § 12.212 
(Software para computador) (1995) e C.F.R. §12.211 (Dados técnicos) (1995) 
e/ou C.F.R. §227.7202-3, conforme aplicável. Assim, o Software e 
Documentação são licenciados aos utilizadores finais do governo dos E.U.A.: 
(a) apenas enquanto “artigos comerciais” nos termos definidos no Código de 
Regulamentos Federais, título 48, §2.101 de modo geral e conforme 
integrados no Regulamento de Aquisição Federal de Defesa 212.102; e (b) 
apenas com os direitos limitados conforme cedidos ao público por força desta 
licença. Em circunstância nenhuma poderá o governo dos E.U.A. ou seus 
utilizadores finais receber quaisquer direitos maiores do que os cedidos por 
nós a outros utilizadores, consoante previsto nesta licença. O fabricante é a 
AlphaTheta Corporation, Yokohama i-Mark Place 6F, 4-4-5 Minatomirai, 
Nishi-ku, cidade de Yokohama, prefeitura de Kanagawa, Japão, Código 
postal: 220-0012

8. Danos e soluções em caso de violação

O Cliente aceita que qualquer violação das restrições deste Contrato 
provocaria danos irreparáveis à AlphaTheta para os quais apenas danos 
monetários seriam desadequados. Além dos danos e de quaisquer outras 
soluções a que a AlphaTheta possa ter direito, o Cliente aceita que a 
AlphaTheta possa recorrer a medidas cautelares para evitar violação real, 
potencial ou continuada deste Contrato.

9. Término

A AlphaTheta pode terminar este Contrato a qualquer altura mediante 
violação de qualquer provisão por parte do Cliente. Se este Contrato for 
terminado, o Cliente deve deixar de utilizar o Software, apagá-lo 
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permanentemente do seu computador ou dispositivo móvel onde se encontra 
instalado e destruir todas as cópias do Software e Documentação em sua 
posse, notificando por escrito a AlphaTheta que o fez. As Secções 4, 5, 8, 
10.1, 10.3, 10.4 e 11 vão permanecer em após o término deste Contrato.

10. Condições gerais

10.1 Disjunção e renúncia. Caso alguma provisão deste Contrato for considerada 
ilegal, inválida ou de algum modo inaplicável, a mesma provisão será 
aplicada na medida do possível ou, sendo impossível a sua aplicação, 
considerada para corte ou eliminação deste Contrato, permanecendo o 
restante totalmente em válido e em vigor. A renúncia por qualquer das partes 
de qualquer incumprimento ou violação deste Contrato não renuncia 
qualquer outro incumprimento ou violação posterior.

10.2 Exclusão de cedência. Não é permitido ao Cliente ceder, vender, transferir, 
delegar ou de algum modo descartar este Contrato ou quaisquer direitos ou 
obrigações nele previstas, seja voluntária ou involuntariamente, por aplicação 
de lei ou outra sem o consentimento prévio por escrito da AlphaTheta. 
Qualquer suposta cedência, transferência ou delegação realizada pelo 
Cliente será considerada nula e sem efeito. Dependendo do acima referido, 
este Contrato será vinculativo e reverterá em benefício das partes e dos 
respetivos sucessores e cessionários.

10.3 Contrato globa. Este Contrato constitui o acordo global entre as partes e 
substitui todos os acordos ou representações anterior ou contemporâneas, 
sejam elas orais escritas ou orais, relativamente à sua matéria. Este Contrato 
não pode ser modificado, emendado sem o consentimento expresso por 
escrito da AlphaTheta e nenhuma outra lei, documento, utilização ou costume 
serão consideradas para emenda ou modificação deste Contrato.

10.4 O Cliente aceita que este Contrato deve ser gerido e interpretado consoante 
as leis do Japão. 

Caso seja consumidor do Reino Unido ou do Espaço Económico Europeu, 
aplica-se a seguinte redação, em substituição da Secção 10.4 precedente:

As leis e tribunais do seu país de residência aplicam-se a quaisquer disputas 
legais resultantes de ou relacionadas com este Contrato. 
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11. Arbitragem; Renúncia a julgamento por júri (esta secção não se aplica 

a consumidores do Reino Unidos ou da UE)

11.1 Arbitragem. Nos termos permitidos pela lei aplicável, no sentido de resolver 
disputas legais entre o Cliente e a AlphaTheta da forma mais rápida e eficaz 
em termos de custos, o Cliente e a AlphaTheta aceitam que toda a qualquer 
disputa resultante do contexto deste Contrato deverá ser resolvida por 
arbitragem vinculativa. A arbitragem é mais informal do que um processo 
legal em tribunal. A arbitragem usa um mediador neutro em vez de um juiz ou 
júri, pode permitir menos exposição do que em tribunal e pode estar sujeita a 
uma revisão muito reduzida por parte dos tribunais. Os mediadores podem 
atribuir as mesmas sanções e compensações que o tribunal. O nosso acordo 
de arbitragem de disputas inclui, mas sem limitação, todas as reclamações 
resultantes de ou relacionadas com quaisquer aspetos deste Contrato, sejam 
baseadas em contrato, delito, estatuto, fraude, deturpação oi qualquer outra 
teoria legal e independentemente de as reclamações ocorrerem durante ou 
depois do término deste Contrato. O CLIENTE COMPREENDE E ACEITA 
QUE, AO PARTICIPAR NESTES TERMOS, ABDICA, BEM COMO A 
ALPHATHETA DO DIREITO A UM JULGAMENTO COM JÚRI OU A 
PARTICIPAR NUMA AÇÃO COLETIVA, EXCETO SE ESSA RENÚNCIA 
FOR CONSIDERADA INVÁLIDA NOS TERMOS DA LEI APLICÁVEL. O 
CLIENTE E A ALPHATHETA ACEITAM QUE CADA UM PODE APENAS 
APRESENTAR QUEIXAS CONTRA O OUTRO NA SUA CAPACIDADE 
INDIVIDUAL E NÃO ENQUANTO PARTE QUEIXOSA OU ELEMENTO DE 
UM COLETIVO NUM SUPOSTO PROCEDIMENTO COLETIVO OU 
REPRESENTATIVO. Além disso, exceto se o Cliente e a AlphaTheta 
chegarem a outra forma de acordo, o mediador não pode consolidar as 
queixas de mais do que uma pessoa e não pode de modo algum presidir a 
qualquer forma de procedimento representativo ou coletivo. Qualquer 
reclamação de que toda ou parte desta renúncia a ação coletiva é 
inexequível, inadmissível, nula ou anulável só pode ser determinada por um 
tribunal de jurisdição competente e não por um mediador.

11.2

• Mediador. Qualquer arbitragem entre o Cliente e a AlphaTheta será 
regulada pelos Procedimentos de resolução de disputas comerciais e 
pelos Procedimentos suplementares para disputas relacionadas com o 
consumidor (coletivamente, “Normas AAA”) da Associação de Arbitragem 
Americana (“AAA”), conforme modificado por este Contrato e será gerida 
pela AAA. As Normas AAA e formulários de preenchimento encontram-se 
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disponíveis online em www.adr.org, por de chamada telefónica para a 
AAA através do número 1-800-778-7879 ou através de contacto com a 
AlphaTheta.

• Notificação. Processo. Qualquer parte com intenção de recorrer a 
arbitragem, deve, em primeiro lugar, enviar uma notificação escrita da 
disputa à outra parte, por correio certificado ou Federal Express (com 
exigência de assinatura) ou, no caso de não possuirmos morada física em 
arquivo do cliente, por correio eletrónico (“Notificação”). A morada da 
AlphaTheta para efeitos de notificação é: AlphaTheta Music Americas, Inc. 
2050 W 190th Street, suite #109, Torrance, Califórnia 90504 Ao cuidado 
de: VP of Operations

• A Notificação deve (i) descrever a natureza e fundamento da reclamação 
ou disputa e (ii) apresentar a compensação específica esperada 
(“Exigência”). Aceitamos recorrer a esforços de boa fé para resolver a 
reclamação diretamente, mas, caso não seja possível chegar a um acordo 
no prazo de 30 dias após receção da Notificação, o Cliente ou a 
AlphaTheta podem dar início a um procedimento de arbitragem. Durante 
a arbitragem, o montante de qualquer proposta de acordo apresentada 
pelo Cliente ou pela AlphaTheta não deve ser revelado ao mediador até 
depois de o mediador tomar uma decisão final e ditar sentença. No caso 
de a disputa ficar finalmente solucionada por arbitragem a favor do 
Cliente, a AlphaTheta deverá pagar ao Cliente (i) o montante sentenciado 
pelo mediador, se houve lugar a algum, (ii) o montante da última proposta 
apresentada por escrito pela AlphaTheta para resolução da disputa antes 
da sentença do mediador ou (iii) $1 000, conforme o que for superior.

• Taxas. \No caso de o Cliente dar início a uma arbitragem, nos termos 
deste Contrato, a AlphaTheta reembolsará o Cliente pelo pagamento da 
taxa de apresentação da queixa, exceto se o seu pedido de indemnização 
for superior a $10 000, em cujo o caso o pagamento de quaisquer taxas 
deverá ser decidido mediante as Normas da AAA. Quaisquer audições da 
arbitragem terão lugar em local a acordar no Condado de Los Angeles, 
Califórnia, desde que o pedido de indemnização for igual ou inferior a $10 
000. O Cliente poderá escolher se a arbitragem será conduzida (i) apenas 
com base nos documentos apresentados pelo mediador, (ii) por meio de 
uma audição não- presencial pelo telefone ou (iii) através de audição 
presencial conforme determinado pelas normas da AAA no condado (ou 
paróquia) correspondente à morada de faturação do Cliente. Caso o 
mediador determine que o conteúdo da sua queixa ou compensação 
solicitada na Exigência é fúteis ou apresentada por motivo impróprio 
(consoante avaliado pelos padrões apresentados na Norma Federal de 
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Processo Civil 11 (b)), o pagamento de todas as taxas será regido pelas 
Normas da AAA. Nesse caso, o Cliente aceita reembolsar a AlphaTheta 
de todas as quantias que tenha anteriormente desembolsado que tem de 
algum modo obrigação de pagar nos termos das Normas da AAA. 
Independentemente da forma como a arbitragem é conduzida, o mediador 
deverá emitir uma decisão fundamentada por escrito que seja suficiente 
para explicar os resultados e conclusões essenciais que suportarem a 
decisão e sentença, caso ocorra. O mediador pode sentenciar e 
solucionar disputas como o pagamento e reembolso de taxas e despesas 
a qualquer momentos durante o processo e mediante pedido de qualquer 
das partes apresentado no prazo de 14 dias após a decisão do mediador 
sobre o mérito da causa.

• Modificações. No caso de a AlphaTheta efetuar qualquer alteração futura 
a esta provisão de arbitragem (exceto a de alteração da morada da 
AlphaTheta para fins de notificação), o Cliente pode rejeitar a respetiva 
alteração, através do envio de uma notificação por escrito no prazo de 30 
dias a contar da data da alteração para a morada de notificação da 
AlphaTheta, em cujo o caso a conta do Cliente será imediatamente 
terminada e a respetiva provisão de arbitragem em vigor imediatamente 
antes das alterações que o Cliente rejeitou sobreviverá. (iii) Se o Cliente 
for residente no Japão ou em outro país fora da UE ou dos E.U.A.: 
Quaisquer queixas apresentadas pela AlphaTheta ou pelo Cliente, 
resultantes ou relacionadas ou associadas a este Contrato deverão ser 
finalmente julgadas por arbitragem em Tóquio, no Japão, de acordo com 
as normas da Associação de Arbitragem Comercial do Japão. A sentença 
resultante da arbitragem deverá ser final e vinculativa para ambas as 
partes e deverá incluir fundamentação.

11.3 Exceções. Estão previstas apenas as exceções seguintes a este acordo de 
arbitragem. 

(i) Primeira - caso a AlphaTheta acredite, de forma razoável, que o Cliente 
tenha violado ou ameaçado violar de alguma forma os direitos de propriedade 
intelectual, pode procurar medidas cautelares ou outras apropriadas em 
qualquer tribunal de jurisdição competente.

(ii) Segunda - caso o Cliente seja residente dos E.U.A., qualquer disputa 
resultante de, relacionada ou associada com este Contrato pode, por opção 
da parte reclamante, ser solucionadas num tribunal de causas menores em 
Los Angeles, Califórnia, desde que todos as queixas de todas as partes em 
disputa tenham lugar na jurisdição do tribunal de causas menores. Além 
37



Outros

disso, qualquer parte pode procurar prosseguir medidas executórias através 
de agências federais, estatais ou locais dos E.U.A. onde essas medidas 
estejam disponíveis.

12. Idioma

Este Contrato encontra-se elaborado em inglês e traduzido para japonês. O 
texto em inglês é o texto original e o texto em japonês destina-se a fins de 
referência. Caso existe algum conflito ou inconsistência entre estes dois 
textos, o texto inglês tem prevalência.
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ANEXO

TERMOS DE SUBSCRIÇÃO DO REKORDBOX

Estes termos e condições aplicam-se a todos os planos pagos de subscrição para 
o rekordbox. Não se aplicam a utilizadores do plano gratuito.

Nós somos a AlphaTheta Corporation, uma empresa registada no Japão. A morada 
da nossa empresa é 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, 
Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japão. 

Pode contactar-nos (incluindo para fins de assistência pós-venda), através do 
site https://rekordbox.com/

Caso seja necessário contactá-lo, fá-lo-emos por escrito para a morada eletrónica 
ou morada postal que nos forneceu aquando da sua encomenda. Quando usamos 
os termos “escrita” ou “por escrito” neste documento, isso inclui mensagens de 
email. Caso nos forneça um número de telefone, podemos também contactá-lo 
através desse número.

1. O nosso contrato consigo

A nossa aceitação da sua encomenda ocorre quando recebemos os seus detalhes 
de pagamento e lhe disponibilizamos o rekordbox para transferência, altura em que 
se torna válido um contrato de subscrição entre nós e o Cliente. 

2. Termos de subscrição

Como subscrever: Para usar o rekordbox, deve ter: (a) acesso à internet (cujas 
taxas são pagas por si); (b) um dispositivo compatível (consulte requisitos do 
sistema) (c) uma conta Pioneer DJ e (d) nos fornecidos as sua informação para 
pagamento. 

Renovação automática: Exceto se cancelar a sua subscrição antes da data de 
pagamento seguinte, vamos sobrar-lhe o pagamento seguinte da subscrição. No 
caso de planos de subscrição anuais, vamos enviar-lhe uma notificação prévia de 
renovação da sua subscrição. Para mais informações sobre pagamentos, por favor, 
consulte Pagamento e para mais informações sobre cancelamentos, por favor, 
consulte Cancelamento e Rescisão em baixo rekordbox.com/.
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Níveis de subscrição e opções de pagamento: Oferecemos três níveis de 
subscrição: Core Plan, Creative Plan e Professional Plan. Estes são 
disponibilizados sob a forma de subscrições mensais e anuais. Consulte aqui 
https://rekordbox.com/ for mais informação acerca das funcionalidades 
disponibilizadas em cada plano.

Período experimental gratuito: Pode ser disponibilizado uma período experimental 
gratuito no início da sua subscrição. A duração do período experimental gratuito 
será indicada no nosso site quando realiza a inscrição para a sua subscrição. A 
ilegibilidade para um período experimental gratuito fica a nosso critério.  Existe um 
período experimental gratuito disponível por cliente. O seu nível de subscrição não 
pode ser alterado durante um período experimental gratuito. No final do período 
experimental gratuito, ser-lhe-á cobrado automaticamente o preço de subscrição 
mensal ou anual (dependendo da opção que selecionou no momento da inscrição), 
exceto se cancelar a sua subscrição no final do período experimental gratuito. Para 
mais informações acerca do cancelamento, por favor, consulte Cancelamento e 
Rescisão.

3. Pagamento

Preço de subscrição: Os preços da subscrição mensal e anual para cada um dos 
níveis de serviço de subscrição do rekordbox (Core Plan, Creative Plan e 
Professional Plan) serão indicados no nosso site quando efetua a inscrição na sua 
subscrição. rekordbox.com

Como pagar: Aceitamos pagamentos através de todos os cartões de débito e 
crédito principais e através do Paypal. Será cobrado com base numa data limite 
determinada pelo seu cartão de crédito ou banco.  O pagamento será concluído 
pela nossa agência de pagamento Digital River Inc.

4. A sua licença de utilização do rekordbox

Licença limitada: Dante a duração da sia subscrição, cedemos-lhe uma licença de 
utilização do rekordbox nos seguintes termos e nos termos do nosso contrato de 
licença de utilizador final. Existe um limite no número de dispositivos onde pode 
usar o rekordbox em simultâneo.  Por favor, consulte as descrições dos níveis de 
subscrição para obter mais informações. 

rekordbox.com/pt/plan/
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Os nossos direitos de efetuar alterações ao rekordbox

Atualizações de rotina do software: Ocasionalmente, podemos atualizar ou solicitar 
que atualize a versão do rekordbox que utiliza para melhorar a segurança, adicionar 
funcionalidades ou efetuar outras melhorias ao serviço que recebe da nossa parte.

Outras alterações significativas ao rekordbox e a esta documento: Além disso, 
podemos efetuar alterações materiais a estes termos ou à funcionalidade do 
rekordbox, mas, se o fizemos, enviaremos notificação prévia

5. Fornecimento do rekordbox a si

Iremos fornecer-lhe o rekordbox até terminar a sua subscrição ou até terminarmos 
a sua subscrição através de uma notificação por escrito para si (consulte a secção 
com o título Cancelamento e Rescisão em baixo).

Padrão de fornecimento de serviços: Temos o dever legal de fornecer produtos que 
estejam em conformidade com estes termos. Não existe nada nestes termos que 
afete os seus direitos legais.

Razões para possível suspensão do fornecimento do rekordbox a si: Podemos ter 
de suspender a disponibilidade do serviço rekordbox para: (a) lidar com problema 
técnico ou efetuar alterações técnicas; ou (b) atualizar o produto para refletir 
alterações em leis e requisitos regulatórios relevantes.

Podemos suspender o fornecimento do rekordbox, se falhar alguma pagamento da 
subscrição: Se não nos pagar o serviço na data prevista nem no prazo de 14 
(catorze) dias após o nosso aviso de atraso no pagamento, podemos suspender o 
fornecimento dos produtos até recebermos o pagamento dos montantes 
pendentes. Iremos contactá-lo para o informar que vamos suspender o 
fornecimento do serviço. Além de suspendermos o serviço, podemos ainda cobrar 
juros sobre os pagamentos em dívida (consulte Pagamentos em cima, para obter 
mais informações).  

6. Cancelamento ou Rescisão

Terminar a sua subscrição devido a algo que tenhamos feito ou planeamos fazer: 
Nos termos previstos na lei aplicável, se terminar a sua subscrição devido a uma 
das razões descritas abaixo, o contrato termina com efeitos imediatos e iremos 
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reembolsá-lo totalmente por qualquer serviço que tenha pago mas do qual não 
tenha usufruído. As razões são:

(a) foi informado por nós de uma alteração próxima ao serviço do rekordbox ou 
a estes termos, com a qual não concorda;
ou

(b) tem o direito legal de terminar o contrato porque estamos em 
incumprimentos destes termos e condições. 

Cancelar a sua subscrição por notificação a qualquer momento: A forma como o 
cancelamento funciona vai depender do facto de usufruir de um período 
experimental gratuito ou se iniciou uma subscrição paga imediatamente.

Cancelar, se usufruir de um período experimental gratuito: Se cancelar a sua 
subscrição durante o seu período experimental gratuito, o seu acesso ao serviço 
rekordbox é interrompido imediatamente no final do período experimental gratuito. 
Se cancelar após o final do período experimental gratuito, vai continuar a ter acesso 
ao serviço rekordbox até ao final do período de faturação atual e não terá direito a 
qualquer reembolso.

Cancelar, se não usufruir de um período experimental gratuito: Se cancelar a sua 
subscrição no prazo de 14 (catorze) dias após o início da sua subscrição iremos 
reembolsar todos os pagamentos recebidos de si, utilizando o mesmo método de 
pagamento que utilizou ao adquirir a sua subscrição. Se cancelar após mais de 14 
(catorze) dias do início da sua subscrição, vai continuar a ter acesso ao rekordbox 
até ao final do período de faturação atual e não terá direito a qualquer reembolso.

Caso tenha uma subscrição mensal e enviar notificação durante a vigência do 
período de faturação, a sua notificação de rescisão terá efeitos no final desse 
período de faturação mensal.

Caso tenha uma subscrição anual e enviar notificação durante a vigência do 
período de faturação, a sua notificação de rescisão terá efeitos no final desse 
período de faturação anual.

7. Como cancelar a sua subscrição

Para cancelar a sua subscrição, por favor, informe-nos através do Preenchimento 
do formulário no nosso site.
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8. Os nossos direitos para terminar a sua subscrição

Podemos terminar o contrato, se entrar em incumprimento: Podemos terminar a 
sua subscrição a qualquer momento, notificando-o por escrito, se:

(a) estiver em incumprimento material dos termos do Contrato de Licença de 
Utilizador Final ou se tivermos detetado atividade fraudulenta, abusiva ou 
ilegal da sua parte;

(b) estiver em incumprimento material de qualquer um destes termos e não 
corrigir esse incumprimento no prazo de 21 (vinte e um) dias da data em que 
o notificámos por escrito desse incumprimento;

(c) não realizar pagamentos a nós quando estes forem devidos. Quando isto 
acontece, perde os benefícios do seu serviço de subscrição e o seu serviço 
será convertido para um plano gratuito;

Podemos deixar de disponibilizar o rekordbox como um serviço de subscrição: 
Podemos escrever-lhe para o notificar de que vamos deixar de fornecer o serviço 
rekordbox. Dar-lhe-emos conhecimento no prazo mínimo de 90 (noventa) dias de 
antecedência da nossa interrupção de fornecimento do serviço.  

No caso das subscrições anuais, podemos, consoante a opção nossa: 

(a) continuar a fornecer o serviço rekordbox até ao final do plano de subscrição 
anual atual ou

(b) reembolsá-lo pelos pagamentos que efetuou pelo serviço rekordbox e não 
recebeu, devido a uma cessação prematura do seu plano de subscrição 
anual.

9. Limite de responsabilidade

Somos responsáveis perante si mo caso de perda e danos previsíveis causados 
por nós: Se não conseguirmos cumprir estes termos, se formos responsáveis por 
perdas e danos sofridos por si que sejam um resultado previsto do nosso 
incumprimento deste contrato ou da nossa incapacidade de utilização de 
competência e cuidado razoáveis , mas não somos responsáveis porque qualquer 
perda e dano imprevisível. As perdas ou danos são considerados previsíveis, caso 
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seja óbvio de que vão ocorrer ou se, no momento de celebração do contrato, tanto 
o Cliente como a AlphaTheta tivessem conhecimento de que podiam ocorrer.

Tipos de responsabilidade que não excluímos: Não existe nada nestes termos que 
exclua responsabilidade por morte ou ferimentos pessoais provocados por 
negligência nossa ou por negligência dos nossos funcionários, agentes ou 
subcontratantes; por fraude oi deturpações fraudulentas; por violação dos seus 
direitos legais relacionados com o serviço ou qualquer outra circunstâncias que não 
seja possível excluirmos ou limitarmos legalmente.

Não somos responsáveis por perdas comerciais: Caso utilize o serviço rekordbox 
para qualquer fim comercial ou empresarial, não assumiremos qualquer 
responsabilidade por qualquer perda de lucro, perda de volume de negócios, 
interrupção de negócio ou perda de oportunidades de negócio.

EM CASO ALGUM A NOSSA RESPONSABILIDADE PERANTE OU 
RELACIONADA COM ESTE CONTRATO DEVERÁ EXCEDER US$1 000 OU O 
PREÇO PAGO POR SI PELO SERVIÇO REKORDBOX NOS 12 MESES 
ANTECEDENTES, CONSOANTE O MONTANTE QUE FOR SUPERIOR.

ALGUMAS JURISDIÇÕES PROÍBEM A EXCLUSÃO OI LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE NO CASO DE DANOS CONSEQUENTES OU 
INCIDENTAIS, POR ISSO, AS LIMITAÇÕES EM CIMA PODEM NÃO SE APLICAR 
A SI.

10. Condições gerais

Transferência dos nossos direitos e obrigações: Podemos transferir os nossos 
direitos e obrigações para outra organização ao abrigo destes termos. Iremos 
sempre notificá-lo por escrito, caso isso aconteça e iremos garantir que a 
transferência não afeta os seus direitos à luz deste contrato.

Mais ninguém detém direitos nos termos deste contrato: este contrato é celebrado 
entre si e nós. Mais ninguém deverá ter quaisquer direitos para aplicação destes 
termos. Nenhum de nós necessitará do acordo de qualquer outra pessoa para 
terminar o contrato ou efetuar quaisquer alterações a estes termos.

Se um tribunal determinar que parte deste contrato é ilegal, os restantes termos 
permanecem em vigor: Cada um dos parágrafos destes termos funciona de forma 
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autónoma. Se qualquer tribunal ou autoridade relevante decidir que qualquer um 
deles é ilícito, os parágrafos restantes permanecem totalmente válidos e em vigor.

Mesmo se demorarmos a fazer cumprir este contrato, podemos fazê-lo mais tarde: 
Caso não insistamos imediatamente para que faça algo que tem o dever de fazer 
ao abrigo destes termos ou se demorarmos a tomar medidas contra si no contexto 
do seu incumprimento deste contrato, isso não significa que não tem o dever de o 
cumprir e não nos impede de tomar medidas contra si mais tarde. Por exemplo, 
caso falhe um pagamento e não o perseguirmos, continuando a fornecer-lhe o 
serviço, podemos de qualquer forma exigir-lhe o pagamento mais tarde.

Que leis se aplicam a esta contrato e onde pode levar um processo legal: 

Enquanto cliente, aceita que estes termos devem ser geridos e interpretados 
consoante as leis do Japão. 

Caso seja um consumidor do Reino Unidos ou do Espaço Económico Europeu, 
aplica-se a redação seguinte em substituição da frase precedente: As leis e 
tribunais do seu país de residência aplicar-se-ão a quaisquer disputas resultantes 
de ou relacionadas com estes termos.
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Marcas comerciais e licenças
• rekordbox™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da AlphaTheta 

Corporation.
• PRO DJ LINK™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da 

AlphaTheta Corporation.
• Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos E.U.A. 

e em outros países.
• Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e em 

outros países.
• A Intel® é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos E.U.A. e em 

outros países.
• Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.
• ASIO é uma marca comercial e software da Steinberg Media Technologies GmbH.
• Outros nomes de produtos, tecnologia e empresas, etc. aqui mencionados são 

marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

©2021 AlphaTheta Corporation.
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