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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.

• Voor informatie over de voorbereidingen voor het gebruik van rekordbox, zoals het 
installeren van rekordbox, het aanmaken van een account, het aanmelden voor 
een abonnement en het aanmaken van bibliotheekbestanden raadpleegt u 
“Inleiding op rekordbox” op de rekordbox-website.

• 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. 

De inhoud van deze handleiding is:

“[Verzameling]” (pagina 9)
Hierin wordt uitgelegd hoe u muziekbestanden importeert en hoe u afspeellijsten 
maakt die u kunt gebruiken voor dj-optredens.

“EXPORT-modus” (pagina 52)
Dit legt uit hoe u de EXPORT-modus bedient.

“PERFORMANCE-modus” (pagina 110)
Dit legt uit hoe u de PERFORMANCE-modus bedient.
Afhankelijk van uw abonnement zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
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“Overig” (pagina 195)
Dit bevat opmerkingen en vrijwaringen van aansprakelijkheid over het gebruik van 
rekordbox, en juridische informatie, zoals de softwarelicentieovereenkomst.
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Raadpleeg deze handleiding in de volgende situaties:

|Voor het exporteren van muziekbestanden naar een apparaat voor 
dj-optredens met CDJ/XDJ-serie, enz., of bij het gebruik van de 
PRO DJ LINK-functie met dj-apparatuur aangesloten via LAN voor 
dj-optredens

Raadpleeg “EXPORT-modus” (pagina 52).

|Bij het gebruik van functies voor dj-toepassingen voor dj-
optredens met een dj-controller of CDJ/XDJ-serie, enz.

Raadpleeg “PERFORMANCE-modus” (pagina 110).

|Bij het gebruik van de volgende functies
Raadpleeg elke bedieningshandleiding op de rekordbox-website. Het scherm, de 
specificaties, enz. kunnen afwijken van de omschrijvingen in sommige 
handleidingen.
rekordbox.com/nl/download/#manual
• video
• dvs 
• lyric
• MIDI LEARN
• Pad Editor
• PHRASE EDIT
• LIGHTING-modus
• EDIT-modus
• Cloud Library Sync
De volgende gebruiksaanwijzingen zijn ook beschikbaar.
• Standaard sneltoets
• Aansluiting voor PERFORMANCE-modus
• Muziekbestanden van een streamingdienst
• PRO DJ LINK-installatie

Deze handleiding gebruiken
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|Als u informatie wilt over een specifiek onderwerp of een 
specifieke functie

Gebruik de zoekfunctie in pdf om de informatie te vinden die u zoekt.
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Inleiding

rekordbox is composietsoftware 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.
Afhankelijk van uw abonnement zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. 
Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over de abonnementen.

[MY PAGE]-venster
Klik op [MY PAGE] rechtsboven in het scherm. Het venster [MY PAGE] verschijnt 
en u kunt informatie over rekordbox ([INFORMATION]), uw abonnement ([PLAN]) 
en Cloud Library Sync-instellingen ([LIBRARY SYNC]) controleren en configureren.
Raadpleeg “Inleiding op rekordbox” op de rekordbox-website voor meer informatie.



[Verzameling]

[Verzameling] is een lijst met alle nummers die door rekordbox gerangschikt zijn.
Muziekstukken worden geanalyseerd en voor gebruik aan [Verzameling] 
toegevoegd (geïmporteerd).
Als u een versie van rekordbox hebt die ouder is dan versie 6.0, moet u de 
bibliotheek converteren in de [Verzameling] die u wilt importeren. Raadpleeg 
“Inleiding op rekordbox” op de rekordbox-website voor meer informatie.
Afhankelijk van uw abonnement kunnen muziekstukken niet alleen vanaf uw 
computer worden toegevoegd, maar ook vanaf een streamingdienst 
(PERFORMANCE-modus) en Cloud Library Sync. Raadpleeg voor informatie 
“Streaming Service Usage Guide” en “Cloud Library Sync Operation Guide” op de 
rekordbox-website.

Over het venster [Verzameling]

1. Snelkoppelingen (pagina 12)

2. Structuurweergave (pagina 15)

3. Menu

4. Kolom (pagina 11)

5. Afbeelding (pagina 28)

6. Categoriefilter (pagina 30)

7. Muziekstukfilter (pagina 32)

13 14 1611 12 15

1 2 104 6 7 95 83
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[Verzameling]

8. Filter Zoeken (pagina 29)

9. Mijn tag-configuratievenster (pagina 31)

10. GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN-venster (pagina 33)

11. SYNC MANAGER (EXPORT-modus) (pagina 40)

12. SEARCH MOBILE (pagina 51)

13. Lijst met muziekstukken (pagina 15)

14. Subbrowser (pagina 14)

15. Automix-venster (PERFORMANCE-modus) (pagina 154)

16. Venster met informatie over muziekstukken (pagina 27)
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[Verzameling]
Voor de kolommen die bovenaan de lijst met muziekstukken worden weergegeven, 
kunt u de kolomweergave aanpassen. Bovendien wordt na het selecteren van een 
kolom de volgorde van de kolommen in de lijst met muziekstukken gewijzigd.

1 Klik met de rechtermuisknop op de kolom in de titeltekst.
De lijst met kolommen verschijnt.

2 Klik op de titeltekst van de kolom die moet worden weergegeven.
De titeltekst is gewijzigd.

3 Versleep de kolom op de titeltekst om naar links of rechts te gaan.
De volgorde van de kolommen is gewijzigd.

Kolommen en de volgorde ervan wijzigen die in 
de lijst met muziekstukken worden 
weergegeven
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[Verzameling]
In de structuurweergave kunnen snelkoppelingen voor een map of een afspeellijst 
worden gemaakt. Klik op een snelkoppeling om een map of afspeellijst te 
selecteren.
• Er kunnen maximaal 8 snelkoppelingen worden gemaakt.

1 Klik op  in de structuurweergave.
Het venster met snelkoppelingen verschijnt.

2 Versleep de map of afspeellijst in de structuurweergave en zet deze neer in het 
lege veld in het venster met snelkoppelingen.

De snelkoppeling voor de map of afspeellijst wordt gemaakt.
Als u de map of afspeellijst sleept en neerzet in een veld met een bestaande 
snelkoppeling, wordt die snelkoppeling overschreven.

3 Klik op de snelkoppeling die u zojuist hebt gemaakt.
De map of afspeellijst wordt geselecteerd en gemarkeerd.

Een snelkoppeling maken
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[Verzameling]

|Een snelkoppeling verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en selecteer vervolgens 
[Snelkoppeling verwijderen]. (Als een snelkoppeling wordt verwijderd, wordt de 
bijbehorende map of afspeellijst niet verwijderd.)

Hint
• Versleep de snelkoppeling omhoog of omlaag om de positie te wijzigen.
• Versleep een muziekstuk naar de snelkoppeling naar de afspeellijst om het muziekstuk aan de 

afspeellijst toe te voegen (pagina 37).
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[Verzameling]
Tijdens het gebruik van de browser kunt u de Subbrowser openen die een andere 
structuurweergave toont om [Verzameling] en afspeellijsten weer te geven.
In de Subbrowser kunnen items in de structuurweergave worden weergegeven, met 
uitzondering van Verkenner.
In de Subbrowser kunt u een muziekstuk of afspeellijst gemakkelijk slepen en 
neerzetten. Om de Subbrowser te openen, klikt u op  aan de rechterkant van het 
browservenster.

Om de Subbrowser te sluiten, klikt u nogmaals op .

Subbrowser weergeven
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[Verzameling]
Een muziekstuk toevoegen
Om muziekbestanden te gebruiken die op de computer zijn opgeslagen, voegt u ze 
toe aan [Verzameling]. U kunt ook een bibliotheek gebruiken die opgeslagen is in 
het rekordbox xml-formaat of een bibliotheek in een ander muziekprogramma.
Muziekstukken kunnen ook worden toegevoegd vanaf streaming-, cloud- en 
mobiele apparaten.
In de PERFORMANCE-modus kunnen ook videobestanden worden toegevoegd. 
Raadpleeg voor meer informatie de “rekordbox video Operation Guide” op de 
rekordbox-website.

1 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
De lijst met bestanden in [Verzameling] verschijnt als een lijst met 
muziekstukken.
Als [Alle audio] en [Alle video's] in de structuurweergave staan, klikt u op [Alle 
audio] om alleen muziekbestanden weer te geven of klikt u op [Alle video's] om 
alleen videobestanden weer te geven. Zorg ervoor dat het selectievakje 
[Videofunctie inschakelen] is aangevinkt om [Alle audio] en [Alle video's] weer 
te geven. Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Video] en klik vervolgens 
op [Videofunctie inschakelen].

2 Open de Finder of Windows Verkenner en sleep vervolgens bestanden of 
mappen naar de lijst met muziekstukken.
Muziekstukken worden toegevoegd aan [Verzameling] en de tag-informatie 
van deze nummers wordt geladen en weergegeven.

Hint
• Als muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met muziekstukken, klik dan 

met de rechtermuisknop op de kolom en zorg ervoor dat [Kenmerk] is geselecteerd. Met 
[Kenmerk] geselecteerd, kunt u klikken op  om alleen muziekstukken weer te geven die 
voldoen aan de voorwaarden die in de betreffende categorie zijn geselecteerd.

Opmerking
• Wanneer een WAVE-bestand wordt toegevoegd aan [Verzameling], wordt de tag-informatie 

mogelijk niet weergegeven. Weer te geven tag-informatie van muziekbestanden zijn ID3-tag 
(v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0 en v2.4.0) van MP3- en AIFF-bestanden, de metatag van M4A-
bestanden, RIFF INFO van WAVE-bestanden en Vorbis Comment van FLAC-bestanden.
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[Verzameling]

Analyse van muziekbestanden
Raadpleeg pagina 201 voor instellingen van analyses. 
• Er zijn twee modi voor deze analyse, [Normaal] en [Dynamisch]. Als u [Normaal] 

selecteert, specificeert u het BPM-bereik dat moet worden geanalyseerd.
• Wanneer het venster [Voorkeuren] > tabblad [Analyse] > [Muziekstukanalyse] > 

[Automatisch analyseren] is ingesteld op [Inschakelen], start de analyse van het 
muziekbestand nadat het bestand is toegevoegd aan [Verzameling]. De 
voortgangsstatus wordt links van de naam van het muziekbestand weergegeven. 
Als [Automatisch analyseren] is ingesteld op [Uitschakelen], selecteer dan een 
muziekstuk dat u wilt analyseren en selecteer vervolgens [Muziekstuk analyseren] 
door op het menu [Muziekstuk] te klikken of met de rechtermuisknop op het 
muziekstuk te klikken (pagina 82). Bovendien kunt u een muziekstuk analyseren 
dat al geanalyseerd is.
Wanneer de analyse is voltooid, wordt de informatie over de golfvorm 
weergegeven in [Voorbeeld] van het browserpaneel (pagina 67) (pagina 131).

• Om de te analyseren informatie te specificeren, opent u het venster [Voorkeuren] 
> tabblad [Analyse] > [Muziekstukanalyse] > [Instellingen muziekstukanalyse] en 
selecteert u [BPM / Grid], [Toonsoort], [Frase] en [Stem].

• Cues worden automatisch ingesteld op de eerste beat van elk muziekstuk en 
worden opgeslagen. Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Analyse] > 
[Muziekstukanalyse] en selecteer [Instellen geheugen-cue bij de eerste beat van 
het muziekstuk tijdens analyse]. Cues worden automatisch ingesteld bij het 
importeren en opnieuw analyseren.

Hint
• [?] kan verschijnen voor muziekstukken die geanalyseerd zijn door een oudere versie van 

rekordbox. Dit betekent dat de informatie van het muziekstuk onvoldoende of achterhaald is. 
Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk en selecteer vervolgens [Nieuwe 
analysegegevens toevoegen] om de informatie bij te werken. [?] verdwijnt dan.
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[Verzameling]
1 Selecteer in het bovenste scherm [Importeren] in het menu [Bestand].

2 Selecteer [Muziekstuk importeren] om een muziekbestand te selecteren of 
[Map importeren] om een map te selecteren.

3 Selecteer een muziekbestand of map.
Een muziekstuk wordt toegevoegd aan [Verzameling], waarna de tag-
informatie wordt geladen en weergegeven.
Als Automatisch analyseren is ingeschakeld, start de analyse.

Als iTunes op uw computer is geïnstalleerd en de iTunes-bibliotheek-XML wordt 
gedeeld met andere toepassingen, kan de iTunes-bibliotheek worden gebruikt met 
rekordbox.

: Actualiseer de iTunes-bibliotheek voor de nieuwste status.

Opmerking
• Voor macOS Catalina en hoger is de iTunes-service niet beschikbaar. Dit gedeelte is bedoeld 

voor klanten die iTunes gebruiken op een ander besturingssysteem dan macOS Catalina en 
hoger, inclusief Windows. Raadpleeg pagina 18 voor instructies over het importeren van een 
bibliotheek uit de Apple Music-app.

|Als de iTunes-bibliotheek niet verschijnt
Stel het volgende in.

1 Schakel het selectievakje [Share iTunes Library XML with other applications] in 
bij [Advanced Preferences] in iTunes.

2 Start iTunes en rekordbox opnieuw.

Bestanden of mappen toevoegen 

Het gebruik van de iTunes-bibliotheek
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[Verzameling]

3 Klik op rekordbox op , tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteer [iTunes].

4 Klik op rekordbox op , tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Database] > 
[iTunes] en stel [iTunes-bibliotheekbestand] in.

|Een muziekstuk uit de iTunes-bibliotheek toevoegen
Muziekbestanden kunnen worden toegevoegd aan rekordbox vanuit de iTunes-
bibliotheek.

1 Dubbelklik op [iTunes] in de structuurweergave en klik vervolgens op [Alle 
audio].
iTunes-muziekbestanden worden weergegeven in de lijst met muziekstukken.

2 Versleep een iTunes-muziekbestand naar [Verzameling].

Hint
• In de lijst met muziekstukken van [iTunes], verschijnt  op het muziekstuk dat toegevoegd is 

aan [Verzameling]. Ook worden golfvormen, afbeeldingen, BPM en toetsen getoond die door 
rekordbox zijn geanalyseerd. Raadpleeg “Analyse van muziekbestanden” (pagina 16) voor 
Automatisch analyseren.

• Raadpleeg “Een afspeellijst vanuit iTunes importeren” (pagina 39) voor het importeren van een 
afspeellijst uit de iTunes-bibliotheek.

|Om informatie van de iTunes-bibliotheek bij te werken
Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk en selecteer vervolgens [Informatie 
ophalen op iTunes]. De informatie van de iTunes-bibliotheek wordt bijgewerkt.

Hint
• Wanneer de informatie van de iTunes-bibliotheek wordt bijgewerkt, wordt alle informatie die in 

het venster [Informatie] is gewijzigd, vervangen (pagina 39).

|Het gebruik van de Apple Music-app
In de Apple Music-app kunt u een bibliotheek-XML maken om in rekordbox te 
importeren.

1 Klik in Music op [File] > [Library] > [Export Library...].

2 Vul de informatie in van de bibliotheek-XML die u aan het maken bent, en klik 
vervolgens op [Save].
18



[Verzameling]

3 Klik op , tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Database] > [iTunes], en klik 

vervolgens op de knop [Bladeren] in [iTunes-bibliotheekbestand].

4 Selecteer de bibliotheek-XML die u heeft aangemaakt.
Muziekstukken en afspeellijsten van Music worden weergegeven in [iTunes] in 
de structuurweergave.

Muziekstukken die van Inflyte gedownload zijn, kunnen worden toegevoegd als 
rekordbox-muziekstukken. Als Automatic Sync is ingeschakeld, worden alle 
nummers automatisch in Dropbox geïmporteerd.

: Update de lijst met muziekstukken van Inflyte voor de nieuwste status.

Als [Inflyte] niet verschijnt in de structuurweergave
Configureer de volgende instelling.
• Klik op , tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteer de [Inflyte].

|Muziekstukken van Inflyte toevoegen

1 Klik op de knop [Log in] van [Inflyte] in de structuurweergave.

Het gebruik van Inflyte
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[Verzameling]

2 Vul uw inloggegevens voor Inflyte in en klik vervolgens op [SIGN IN].

Uw webbrowser wordt gestart om de lijst met muziekstukken van [Promo 
Locker] te downloaden.
De volgende pictogrammen worden weergegeven in de kolom [Download] in 
de lijst met muziekstukken van [Promo Locker].
• : muziekstukken ingesteld als Favorite in Inflyte
• : muziekstukken gedownload naar [Downloaded] met Automatic Sync
• : muziekstukken die u kunt downloaden

Hint
• Om de locatie voor het opslaan van muziekstukken in te stellen, klikt u op het venster 

[Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Overige] > [Inflyte].

|Uitloggen
Klik met de rechtermuisknop op [Inflyte] in de structuurweergave en selecteer 
vervolgens [Log out].

U kunt een map of muziekstukken van de computer uploaden naar [Verzameling].

1 Dubbelklik op [Verkenner] in de structuurweergave.
Mappen op de computer worden weergegeven in de structuurweergave.

2 Selecteer een map in [Verkenner].
De muziekstukken in de map worden weergegeven in een lijst met 
muziekstukken.

Opmerking
• Als [Verkenner] niet verschijnt in stap 1, klikt u op , tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteert 

u [Verkenner].

|Een bestand vanaf de computer toevoegen

1 Selecteer een map in [Verkenner].
De muziekstukken in de map worden weergegeven in een lijst met 
muziekstukken.

Het gebruik van een map of muziekstukken op 
de computer of USB-opslagapparaten
20



[Verzameling]

2 Versleep een muziekstuk uit de lijst met muziekstukken naar [Verzameling].

Hint
• In de lijst met muziekstukken van [Verkenner] wordt het muziekstuk dat aan [Verzameling] is 

toegevoegd, weergegeven met . De golfvorm, de afbeelding en analyse-informatie, zoals 
BPM, Toonsoort door rekordbox worden ook weergegeven. Raadpleeg “Analyse van 
muziekbestanden” (pagina 16) voor Automatisch analyseren.

• Mappen op de computer of USB-opslagapparaten kunnen als afspeellijst worden gebruikt. Kijk 
voor meer informatie op “Een map op de computer of USB-opslagapparaten gebruiken” 
(pagina 39).

Na het importeren van bestanden in het rekordbox xml-formaat, worden ze 
weergegeven in de rekordbox xml-bibliotheek.

: Actualiseer de rekordbox xml-bibliotheek voor de nieuwste status.

Als de rekordbox xml-bibliotheek niet verschijnt
Stel het volgende in.
• Klik op , tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteer [rekordbox xml].
• Klik op , tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Database] > [rekordbox xml] en stel 

[Geïmporteerde bibliotheek] in.

|Een muziekstuk uit de rekordbox xml-bibliotheek toevoegen
Muziekbestanden kunnen aan rekordbox worden toegevoegd vanuit de rekordbox 
xml-bibliotheek.

1 Dubbelklik op [rekordbox xml] in de structuurweergave en klik vervolgens op 
[Alle muziekstukken].
rekordbox xml-muziekbestanden worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

2 Versleep het muziekbestand in de lijst met muziekstukken naar [Verzameling].

Hint
• Raadpleeg “Vanuit rekordbox xml importeren” (pagina 39) om een afspeellijst uit de rekordbox 

xml-bibliotheek te importeren.

Het gebruik van rekordbox xml
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[Verzameling]
Dubbelklik op [Geschiedenissen] in de structuurweergave om een lijst met 
muziekstukken weer te geven die 1 minuut of langer kunnen worden afgespeeld in 
de PERFORMANCE-modus of LINK EXPORT als een geschiedenisbestand.
• Modus PERFORMANCE: [HISTORY jjjj-mm-dd]
• LINK EXPORT: [LINK HISTORY jjjj-mm-dd]
Klik met de rechtermuisknop op een geschiedenisbestand om naar de afspeellijst te 
kopiëren of om bestanden op te slaan.

Wanneer een muziekstuk wordt verwijderd uit [Verzameling], wordt het 
muziekbestand niet van de computer verwijderd.

1 Selecteer een muziekstuk dat u wilt verwijderen in [Verzameling].

2 Druk op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw computer.

3 Klik op [OK].
Het muziekbestand wordt verwijderd uit [Verzameling].

Hint
• Een muziekstuk kan ook worden verwijderd door met de rechtermuisknop op het muziekstuk te 

klikken en [Verwijderen uit verzameling] te selecteren.
• U kunt ervoor kiezen om gewoon een muziekstuk in Inflyte te verwijderen uit [Verzameling], of 

het bestand volledig van de computer te verwijderen.

[Geschiedenissen] gebruiken

Een muziekstuk verwijderen uit [Verzameling]
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[Verzameling]
Beheer

Het wordt aanbevolen om regelmatig een back-up te maken om te voorkomen dat 
gegevens verloren gaan door computerstoringen of andere oorzaken.
Er kan een back-up worden gemaakt van gegevens in rekordbox zoals 
[Verzameling], afspeellijsten, analysegegevens en muziekbestanden. De back-
upfunctie kan ook worden gebruikt om gegevens van de huidige computer naar een 
nieuwe te migreren. Gegevens waarvan een back-up is gemaakt voor Mac kunnen 
worden hersteld in Windows en vice versa.

Opmerking
• Als er veel muziekbestanden in [Verzameling] staan, kan het lang duren om er een back-up van 

te maken, afhankelijk van de prestaties van de computer.

1 Klik op [Bibliotheek] in het menu [Bestand] in het bovenste scherm en klik 
vervolgens op [Reservekopie Bibliotheek maken].

2 Klik op [OK].
[Wilt u ook een back-up maken van muziekbestanden?] verschijnt.

3 Selecteer [Ja] of [Nee].
Het wordt aanbevolen een back-up te maken van uw muziekbestanden 
wanneer u gegevens van uw huidige computer naar een nieuwe migreert. Van 
muziekbestanden wordt een back-up gemaakt in de map [rekordbox_bak], om 
te worden hersteld in hetzelfde pad als gespecificeerd in de back-upbestanden.

4 Geef een pad op om de back-upgegevens op te slaan en klik vervolgens op 
[Save].
De back-up begint.
Zodra de back-up is voltooid, verschijnt [Er is een back-up gemaakt van de 
verzameling.].

5 Klik op [OK].

Gegevens opslaan met behulp van de back-
upfunctie
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[Verzameling]
De gegevens worden vervangen door de back-upgegevens.

Opmerking
• Als de back-upgegevens uit veel muziekbestanden bestaan, kan het lang duren om ze te 

herstellen, afhankelijk van de prestaties van de computer.

1 Klik op [Bibliotheek] in het menu [Bestand] in het bovenste scherm en klik 
vervolgens op [Bibliotheek herstellen].

2 Klik op [OK].

3 Selecteer de back-upgegevens (.zip of .edb) en klik vervolgens op [Open].
De vervanging van de huidige gegevens door de back-upgegevens begint.
Zodra het proces is voltooid, verschijnt [De verzameling is hersteld.].

4 Klik op [OK].

Hint
• U kunt de huidige gegevens vervangen door de back-upgegevens in .edb-bestanden van oude 

rekordbox-versies.
• Om gegevens met muziekbestanden te herstellen, moeten de back-upmuziekbestanden 

(rekordbox_bak-map) op hetzelfde pad worden geplaatst als de back-upgegevens.

De functie Herstellen gebruiken
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[Verzameling]
rekordbox beheert informatie over waar muziekbestanden zijn opgeslagen 
(bestandspaden). Als de namen van bestanden en mappen worden gewijzigd of als 
bestanden of mappen worden verplaatst of verwijderd, is het niet meer mogelijk om 
het muziekbestand af te spelen. ([!] verschijnt aan de linkerkant van de ontbrekende 
muziekbestanden.) rekordbox kan ontbrekende bestanden vinden en de mappen 
waarin ze staan automatisch verplaatsen.

|Automatisch verplaatsen

1 Klik op het venster [Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Database] 
> [Auto Relocate Search Folders] en selecteer bestandstypen ([Muziek] en/of 
[Films] / [Video]).

2 Klik op het selectievakje [Gespecificeerde gebruikersmappen], klik op [Add] en 
selecteer vervolgens de directory-map en het station met de bestanden.
Klik nogmaals op [Add] om meerdere mappen te selecteren.
Selecteer [Bureaublad] om op het bureaublad te zoeken.
Om de ingestelde mappen te verwijderen, geeft u de map weer die u wilt 
verwijderen en klikt u vervolgens op [Del].

3 Klik op [Bestand] in het bovenste scherm en selecteer [Ontbrekende nummers 
beheren].
Er wordt een lijst met alle ontbrekende bestanden weergegeven.

4 Klik op [Automatisch verplaatsen].
De bestanden worden uit de lijst verwijderd nadat de bestanden verplaatst zijn.
Als het bestand niet kan worden gedetecteerd omdat het van uw computer is 
verwijderd, blijft het in de lijst staan. Klik in dat geval op [wissen] om het uit 
[Verzameling] te verwijderen.

Hint
• Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk dat of de video die is gemarkeerd met [!] in 

[Verzameling], en selecteer [Automatisch verplaatsen] om deze automatisch te verplaatsen. U 
kunt ook meerdere muziekstukken en video's selecteren om automatisch tegelijkertijd te 
verplaatsen. U kunt ook [Automatisch verplaatsen] selecteren in het menu [Muziekstuk] 
linksboven in het scherm.

De bestandspaden van ontbrekende 
muziekbestanden bijwerken
25



[Verzameling]

|Handmatig verplaatsen

1 Klik op [Bestand] in het bovenste scherm en selecteer [Ontbrekende nummers 
beheren].
Dit toont een lijst met alle ontbrekende bestanden.

2 Selecteer een muziekstuk om het bestandspad te wijzigen en klik op 
[Verplaatsen].

3 Ga naar de map met het muziekbestand, selecteer de bestandsnaam en klik 
op [Open].
Het bestandspad is gewijzigd.

Hint
• U kunt het bestandspad ook wijzigen door met de rechtermuisknop op een muziekstuk of video 

gemarkeerd met [!] in [Verzameling] te klikken en [Verplaatsen] te selecteren.
• U kunt meerdere muziekstukken tegelijk selecteren wanneer u [Verplaatsen] gebruikt. Als u dit 

doet, worden alle geselecteerde muziekstukken automatisch verplaatst naar het bestandspad 
van het eerste muziekstuk dat moet worden verplaatst.

Opmerking
• Let erop dat u niet het verkeerde bestand selecteert wanneer u het nieuwe bestandspad voor 

[Verplaatsen] selecteert.
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[Verzameling]
Informatie over muziekstukken bewerken
U kunt de informatie over het muziekstuk bewerken, een afbeelding toevoegen en 
bijgewerkte taginformatie opnieuw laden.

1 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
Muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

2 Selecteer een muziekstuk dat u wilt bewerken en klik vervolgens op .
Het venster met informatie over muziekstukken verschijnt rechts van de lijst 
met muziekstukken.

3 Klik op het tabblad [Info].

4 Bewerk de informatie vanaf het toetsenbord van uw computer.

5 Klik op  om het venster met informatie over muziekstukken te sluiten.
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[Verzameling]
Als afbeelding kan een JPEG-bestand (.jpg of .jpeg) of PNG-bestand (.png) worden 
toegevoegd.

1 Klik op het tabblad [Afbeelding] in het venster met informatie over 
muziekstukken.

2 Versleep een afbeelding vanuit de Finder of Windows Explorer.
De afbeelding wordt aan het muziekstuk toegevoegd.

Om taginformatie bij te werken die is gewijzigd met een andere applicatie, moet u 
taginformatie opnieuw laden. Klik op  rechts van het venster met informatie over 
muziekstukken.

Hint
• Taginformatie kan ook opnieuw worden geladen door met de rechtermuisknop op het 

muziekstuk te klikken en [Tag herladen] te selecteren.

Opmerking
• Nadat de taginformatie opnieuw is geladen, wordt de bewerkte informatie over muziekstukken 

vervangen door de opnieuw geladen informatie.

Een afbeelding toevoegen

Taginformatie opnieuw laden
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[Verzameling]
Naar een muziekstuk zoeken
U kunt naar een muziekstuk zoeken door de volgende procedures te volgen.
• “Het zoekfilter gebruiken” (pagina 29)
• “Het categoriefilter gebruiken” (pagina 30)
• “Informatie over muziekstukken sorteren” (pagina 30)
• “Mijn tag gebruiken” (pagina 31)
• “GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN gebruiken” (pagina 33)
Met afspeellijsten kunt u muziekstukken rangschikken en gemakkelijk een 
muziekstuk selecteren. Raadpleeg “Het gebruik van een afspeellijst” (pagina 37) 
voor meer informatie.

1 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
Muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

2 Klik in het zoekfilter op .
Doorzoekbare kolommen verschijnen.

3 Selecteer een kolom.

4 Vul in het zoekfilter tekens in via het toetsenbord van uw computer.
Om terug te keren naar de vorige weergave, verwijdert u de tekens die u heeft 
ingevuld of klikt u op .

Het zoekfilter gebruiken
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[Verzameling]
1 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
Muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

2 Klik op  aan de bovenkant van de lijst met muziekstukken.
Categoriekolommen ([Genre], [Artiest], [Album]) verschijnen.

3 Selecteer een categorie.
Muziekstukken verschijnen die onder de voorwaarden vallen die in de 
respectieve categoriekolommen zijn geselecteerd.

1 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
Muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

2 Klik op een kolom om te sorteren.
De volgorde van muziekstukken is gewijzigd.
Elke keer dat u op de kolom klikt, wordt de oplopende/aflopende volgorde 
gewijzigd.

3 Vul via het toetsenbord van uw computer tekens in (alfabetisch zoeken).
Muziekstukken, waarvan de naam begint met de ingevulde tekens, worden 
gemarkeerd en geselecteerd.
U kunt meerdere tekens invoeren. 

Het categoriefilter gebruiken

Informatie over muziekstukken sorteren
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[Verzameling]

Opmerking
• In de PERFORMANCE-modus kan niet alfabetisch gezocht worden. Gebruik in plaats daarvan 

de sneltoetsfunctie. De sneltoetsfunctie kan worden ingesteld in het venster [Voorkeuren] 
(pagina 208).

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door tags op muziekstukken te maken.
Het browsen kan worden aangepast door tags te maken om de kenmerken van de 
muziekstukken te definiëren die uw dj-optreden zullen verbeteren.
• De Mijn tag die aan het muziekstuk is gekoppeld, verschijnt in de Mijn tag-kolom.
• U kunt uw zoekopdracht verfijnen met een Mijn tag-filter door als zoekcriterium 

Mijn tag in te stellen.
Klik op  aan de rechterkant van het scherm om het Mijn tag-configuratievenster 
weer te geven.

1. Categorienaam: U kunt een categorie zelf een naam geven.

2. Mijn tag-selectievakje: Bevestig of verwijder de tag van het muziekstuk.

3. Mijn tag: Een tag om aan het muziekstuk te bevestigen en kan worden gewijzigd 
in een naam naar keuze.

4. Mijn tag toevoegen: Klik hierop om een nieuwe tag voor Mijn tag te maken.

Mijn tag gebruiken

1

2

4

3
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[Verzameling]

|Een categorienaam wijzigen
Klik op de categorienaam, voer een nieuwe categorienaam in via het toetsenbord 
van uw computer en druk vervolgens op de [Enter]-toets.

|De naam van een Mijn tag wijzigen
Selecteer Mijn tag, vul een nieuwe tagnaam in via het toetsenbord van uw computer 
en druk vervolgens op de [Enter]-toets.

|Mijn tag aan een muziekstuk koppelen
Selecteer een muziekstuk en klik op Mijn tag-selectievakjes. U kunt meerdere Mijn 
tags tegelijk toevoegen.
Om Mijn tag weer te geven in [Opmerkingen] van de lijst met muziekstukken, klikt u 
op , tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Bladeren] > [Mijn tag] en selecteer [“Mijn 
tag” toevoegen aan de “Opmerkingen”].

|Een Mijn tag verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op een tag in een Mijn tag en selecteer vervolgens 
[wissen].

|Met Mijn tag naar een muziekstuk zoeken (Track Filter)

1 Klik op  aan de linkerkant van het zoekfilter.
Het filter voor muziekstukken verschijnt. Naast Mijn tag kunt u uw zoekopdracht 
verfijnen op [BPM], [KEY], [RATING] en [COLOR].

2 Klik op de vereiste categorie-selectievakjes en selecteer vervolgens waarden, 
een tag, enz. 
Als u [BPM] of [KEY] selecteert, klikt u en activeert u [HOOFDSPELER] of 
[MASTER DECK]. De waarde wordt ingesteld als de [BPM] of [KEY] van het 
muziekstuk dat op dat moment in de Master Player is geladen.
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[Verzameling]

Hint
• Er kunnen meerdere Mijn tags worden geselecteerd. Selecteer [AND] en [OR] voor uw 

gewenste zoekcriteria.
• Als er meerdere Mijn tags zijn geselecteerd, worden muziekstukken met alle geselecteerde Mijn 

tags weergegeven in de lijst met muziekstukken.
• Om voorwaarden te annuleren die zijn ingesteld door Mijn tag-filters, klikt u op [RST].

U kunt een lijst met muziekstukken weergeven die betrekking hebben op het 
geladen muziekstuk. Dit helpt u om gemakkelijk een muziekstuk te selecteren. De 
relatie kan worden ingesteld met [BPM], [Toonsoort], [Overeenkomst], 
[Muziekstukken van hetzelfde genre], [Beoordeling], Mijn tag, enz.

1. GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN-voorwaarden
• U kunt een lijst met GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN maken, bewerken 

of verwijderen.
• In [Track Suggestion] staan lijsten met de aanbevolen criteria.

2. Doel zoeken
Selecteer een map of afspeellijst om te zoeken naar GERELATEERDE 
MUZIEKSTUKKEN.

3. [Rangschikking]
Muziekstukken worden gerangschikt in de relevante volgorde op basis van de 
voorwaarden.

4. Keuze van muziekstuk
Selecteer een deck dat is geladen met het muziekstuk dat gebaseerd is op de 
weergave van GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN.

5. De criteria aanpassen
De criteria-items worden weergegeven en u kunt ze vervolgens aanpassen.

GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN gebruiken

41 2 3 5
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[Verzameling]

Hint
• Klik in de modus [2 PLAYER] van de EXPORT-modus of de modus 2 deck van de 

PERFORMANCE-modus op  om 2 muziekstukken te registreren die zijn geladen als 
gerelateerde muziekstukken ([Matching]).

• Klik in de PERFORMANCE-modus op  aan de rechterkant van de horizontale golfvorm of  
aan de onderkant van de verticale golfvorm om  weer te geven.

|Een map gebruiken
Als u meerdere GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN-voorwaarden maakt, kunt u 
mappen gebruiken om voorwaarden te rangschikken.

1 Klik met de rechtermuisknop op [Gerelateerde nummers] in de 
structuurweergave en selecteer vervolgens [Nieuwe map maken].
[Map zonder titel] wordt toegevoegd onder [Gerelateerde nummers].

2 Vul de mapnaam in via het toetsenbord van de computer en druk vervolgens 
op de [Enter]-toets.

3 Versleep de voorwaarde GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN naar de 
aangemaakte map.
De voorwaarde GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN wordt naar de 
aangemaakte map verplaatst.

Hint
• Om een map te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u 

vervolgens [Map wissen]. U kunt ook een map verwijderen door op de [Delete]-toets op het 
toetsenbord van uw computer te drukken. Alle GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN-
voorwaarden en mappen in de map worden verwijderd.

|Een nieuwe voorwaarde voor GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN 
maken

1 Klik op [+] aan de rechterkant van [Gerelateerde nummers] of de map 
GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN in de structuurweergave.
Een nieuwe voorwaarde GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN wordt 
toegevoegd onder [Gerelateerde nummers], en vervolgens wordt het scherm 
voor het instellen van criteria weergegeven.

2 Pas de criteria aan.

3 Klik op [OK].
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[Verzameling]

Hint
• Om een voorwaarde met GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN te verwijderen, klikt u met de 

rechtermuisknop op de voorwaarde en selecteert u vervolgens [Wis “Gerelateerde nummers”]. 
U kunt een voorwaarde ook verwijderen door op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw 
computer te drukken. 

|Het gebruik van het subpaneel
Klik op  om het subpaneel met GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN te openen. 
U kunt muziekstukken van de verzameling of afspeellijst in de lijst met 
muziekstukken weergeven met gerelateerde nummers op het subpaneel.

1. Doel zoeken
Selecteer een map of afspeellijst om te zoeken naar GERELATEERDE 
MUZIEKSTUKKEN.

2. Huidige voorwaarde van GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN 
Om van voorwaarde GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN te wisselen, klikt u 
om een lijst met voorwaarden weer te geven en selecteert u vervolgens de 
voorwaarde.

3. Keuze van muziekstuk
[LIST]: Geef GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN weer op basis van het 
muziekstuk dat in de lijst met muziekstukken is geselecteerd.
[MASTER], [1] t/m [4], [A] t/m [B]: Selecteer een deck dat is geladen met het 
muziekstuk dat gebaseerd is op de weergave van GERELATEERDE 
MUZIEKSTUKKEN.

4. De criteria aanpassen
De criteria-items van de huidige GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN worden 
weergegeven en pas ze vervolgens aan.

21 43
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[Verzameling]

Hint
• U kunt het subpaneel met GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN ook weergeven door met de 

rechtermuisknop op de voorwaarde van GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN te klikken en 
[Weergave op subpaneel] te selecteren.
36



[Verzameling]
Het gebruik van een afspeellijst
U kunt nummers op rekordbox rangschikken door afspeellijsten te maken.
In de PERFORMANCE-modus kunt u Automix-weergave ook bedienen met behulp 
van afspeellijsten. Raadpleeg “Automix-afspeellijsten gebruiken” (pagina 154).
In de PERFORMANCE-modus kunnen ook videobestanden worden toegevoegd. 
Raadpleeg voor meer informatie de “rekordbox video Operation Guide” op de 
rekordbox-website.

1 Klik op  aan de rechterkant van de afspeellijst of afspeellijstmap in de 
structuurweergave.
Een nieuwe afspeellijst ([Lijst zonder titel]) wordt toegevoegd onder 
[Afspeellijsten].

2 Vul de naam van de afspeellijst in via het toetsenbord van uw computer en druk 
vervolgens op [Enter].

3 Klik op [Verzameling] in de structuurweergave.
Muziekstukken in [Verzameling] worden weergegeven in de lijst met 
muziekstukken.

4 Versleep een muziekstuk naar de afspeellijst en plaats het daar.
Het muziekstuk wordt aan de afspeellijst toegevoegd.

Aanmaken van een nieuwe afspeellijst
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[Verzameling]

Hint
• U kunt nummers aan de afspeellijst toevoegen vanuit [iTunes], [Tag-lijst] of andere 

afspeellijsten.
• Om een afspeellijst te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de afspeellijst en 

selecteert u vervolgens [Afspeellijst wissen]. U kunt ook een afspeellijst verwijderen door de 
afspeellijst te selecteren en vervolgens op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw 
computer te drukken.

• Om een muziekstuk uit de afspeellijst te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het 
muziekstuk in de afspeellijst en selecteert u vervolgens [Verwijderen uit afspeellijst]. U kunt ook 
een muziekstuk uit de afspeellijst verwijderen door het muziekstuk in de afspeellijst te 
selecteren en vervolgens op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw computer te drukken.

|De gemaakte afspeellijst in andere toepassingen gebruiken
U kunt de gemaakte afspeellijst opslaan in de indeling “.txt” of “.m3u8” en deze 
exporteren naar andere muziektoepassingen.

1 Klik met de rechtermuisknop op de afspeellijst.

2 Selecteer [Een afspeellijst exporteren naar een bestand].

3 Selecteer [Een afspeellijst exporteren naar een bestand (*.txt)] of [Een 
afspeellijst exporteren naar een bestand voor muziekapplicaties (*.m3u8)], en 
sla de afspeellijst op.

De bestandsindelingen M3U (.m3u), M3u8 (.m3u8) en PLS (.pls) van de afspeellijst 
kunnen worden geïmporteerd.

1 Selecteer in het menu [Bestand] op het bovenste scherm [Importeren] > 
[Afspeellijst importeren].

2 Selecteer een bestandsnaam uit een map die is opgeslagen met 
afspeellijstbestanden en klik vervolgens op [Open].
De geselecteerde afspeellijst wordt toegevoegd aan [Afspeellijsten].
De Taginformatie verschijnt van de muziekbestanden die in de afspeellijst 
staan.
Als [Automatisch analyseren] is ingesteld op [Inschakelen], begint de analyse 
van de muziekbestanden. Kijk voor meer informatie op “Analyse van 
muziekbestanden” (pagina 16).

Een bestand met een afspeellijst importeren
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[Verzameling]
U kunt afspeellijsten uit de iTunes-bibliotheek importeren naar rekordbox.

Opmerking
• Voor macOS Catalina en hoger is de iTunes-service niet beschikbaar. Dit gedeelte is bedoeld 

voor klanten die iTunes gebruiken op een ander besturingssysteem dan macOS Catalina en 
hoger, inclusief Windows.

1 Dubbelklik op [iTunes] in de structuurweergave en dubbelklik vervolgens op 
[Afspeellijsten].
iTunes-afspeellijsten worden weergegeven in de structuurweergave.

2 Versleep een iTunes-afspeellijst onder [Afspeellijsten].
De iTunes-afspeellijst wordt toegevoegd aan rekordbox, en nummers in de 
afspeellijst worden ook toegevoegd aan [Verzameling].

Versleep een map op [Verkenner] in de structuurweergave naar [Afspeellijsten]. Er 
wordt een afspeellijst aangemaakt met de naam van de neergezette map.

U kunt een afspeellijst uit de rekordbox xml-bibliotheek importeren naar rekordbox.

1 Dubbelklik op [rekordbox xml] in de structuurweergave en dubbelklik 
vervolgens op [Afspeellijsten].
rekordbox xml-afspeellijsten worden weergegeven in de structuurweergave.

2 Versleep een rekordbox xml-afspeellijst onder [Afspeellijsten].
De rekordbox xml-afspeellijst wordt toegevoegd aan [Afspeellijsten].

Een afspeellijst vanuit iTunes importeren

Een map op de computer of USB-
opslagapparaten gebruiken

Vanuit rekordbox xml importeren
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[Verzameling]
SYNC MANAGER kan uw iTunes-afspeellijsten naar de nieuwste status brengen en 
eenvoudig iTunes- of rekordbox-afspeellijsten exporteren naar USB-
opslagapparaten in de bijgewerkte status.

Met de iTunes-bibliotheek synchroniseren
Na het synchroniseren met de iTunes-bibliotheek, kunt u naadloos de iTunes-
bibliotheekinformatie op rekordbox gebruiken.
De gesynchroniseerde iTunes-afspeellijst wordt altijd weergegeven op [iTunes] in 
de structuurweergave met de nieuwste status.
De analyse van muziekstukken in de gesynchroniseerde afspeellijst begint 
automatisch. De afbeelding, de golfvorm enz. worden weergegeven.

Opmerking
• Voor macOS Catalina en hoger is de iTunes-service niet beschikbaar. Dit gedeelte is bedoeld 

voor klanten die iTunes gebruiken op een ander besturingssysteem dan macOS Catalina en 
hoger, inclusief Windows.

Met een apparaat synchroniseren (USB-opslagapparaat of SD-
geheugenkaart)
Na synchronisatie met een apparaat wordt de geselecteerde afspeellijst in de 
nieuwste status naar het apparaat geëxporteerd.
U kunt ook cues, beatposities en beoordelingen laten bijwerken van een dj-speler 
naar rekordbox.

SYNC MANAGER gebruiken (EXPORT-modus)
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[Verzameling]

|Met een iTunes-afspeellijst synchroniseren

1 Klik op [SYNC MANAGER] aan de onderkant van de structuurweergave.

2 Klik op het selectievakje [iTunes-afspeellijsten synchroniseren].

3 Selecteer een iTunes-afspeellijst om met rekordbox te synchroniseren.

4 Klik op de pijl aan de rechterkant van iTunes-afspeellijsten.

De afspeellijst met het vinkje wordt gesynchroniseerd.
Wanneer het synchroniseren is voltooid, wordt de afspeellijst weergegeven in 
de structuurweergave van [SYNC MANAGER].

Hint
• Als iTunes-afspeellijsten met rekordbox gesynchroniseerd zijn, worden iTunes-afspeellijsten 

met vinkjes automatisch bijgewerkt wanneer rekordbox wordt gestart.
• Als [All Playlist] is ingesteld, worden afspeellijsten die in iTunes zijn toegevoegd, automatisch 

gesynchroniseerd.
41



[Verzameling]

|Een afspeellijst op een apparaat synchroniseren

1 Plaats een USB-opslagapparaat of een SD-geheugenkaart in de computer.

2 Klik op [SYNC MANAGER] aan de onderkant van de structuurweergave.

3 Dubbelklik op [Apparaat] en selecteer vervolgens het apparaat.
Afspeellijsten op het geselecteerde apparaat worden weergegeven.

4 Klik op het selectievakje [Afspeellijsten synchroniseren met een apparaat].

5 Selecteer een afspeellijst in rekordbox om te synchroniseren met het apparaat.

6 Klik op de pijl aan de linkerkant van [Apparaat].

De afspeellijsten met vinkjes worden gesynchroniseerd met het apparaat.
Als het apparaat is gesynchroniseerd, worden geselecteerde afspeellijsten in 
de nieuwste status naar het apparaat geëxporteerd.
Informatie over het muziekstuk in afspeellijsten wordt ook bijgewerkt naar de 
nieuwste status.

Hint
• Als een apparaat is gesynchroniseerd, worden afspeellijsten met vinkjes automatisch naar het 

apparaat geëxporteerd wanneer rekordbox wordt gestart en op het apparaat in de 
structuurweergave wordt geklikt.
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[Verzameling]

|Terugkeren naar cue, beatposities en beoordelingen die zijn 

bijgewerkt door een dj-speler

1 Plaats een USB-opslagapparaat of een SD-geheugenkaart die met rekordbox 
gesynchroniseerd is in de computer.

2 Klik op [SYNC MANAGER] aan de onderkant van de structuurweergave.

3 Dubbelklik op [Apparaat] en selecteer vervolgens het apparaat.

4 Klik op de pijl aan de linkerkant van [Apparaat].

Informatie over muziekstukken op het apparaat wordt teruggestuurd naar 
rekordbox.
Dezelfde resultaten worden verwacht als u een apparaat in de 
structuurweergave selecteert en [Verzameling bijwerken] selecteert.

Opmerking
• U kunt geen informatie over muziekstukken die van een andere computer zijn geëxporteerd of 

verwijderd uit [Verzameling], terugsturen naar rekordbox.
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[Verzameling]
Als u meerdere afspeellijsten maakt of importeert, kunt u afspeellijsten voor elke 
map ordenen.

1 Klik met de rechtermuisknop op [Afspeellijsten] in de structuurweergave en 
selecteer vervolgens [Nieuwe map maken].
[Map zonder titel] wordt aangemaakt onder [Afspeellijsten].

2 Vul via het toetsenbord van uw computer een mapnaam in en druk vervolgens 
op de [Enter]-toets.

3 Versleep een afspeellijst naar de aangemaakte map.
De afspeellijst wordt naar de aangemaakte map verplaatst.

Hint
• Om een map te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u 

vervolgens [Map wissen]. Of u kunt een map verwijderen door op de [Delete]-toets op het 
toetsenbord van uw computer te drukken. De map en afspeellijsten in die map worden 
verwijderd.

De ondersteunde formaten voor bestanden met afbeeldingen zijn JPEG (.jpg of 
.jpeg) en PNG (.png).

1 Klik met de rechtermuisknop op een afspeellijst en selecteer vervolgens 
[Illustratie toevoegen].

2 Selecteer een beeldbestand en klik vervolgens op [Open].
De afbeelding wordt aan de afspeellijst toegevoegd.

Hint
• De toegevoegde afbeelding kan worden weergegeven door met de rechtermuisknop op de 

afspeellijst te klikken.

Een map gebruiken

Een afbeelding toevoegen
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[Verzameling]
Met Afspeellijstpalet kunt u eenvoudig uw zoekopdracht verfijnen en muziekstukken 
selecteren.
Nadat u afspeellijsten aan Afspeellijstpalet heeft toegewezen, kunt u maximaal 4 
afspeellijsten weergeven en deze bewerken.

|Over Afspeellijstpalet
Klik op  om het afspeellijstpalet weer te geven en klik vervolgens op  om 
maximaal 4 afspeellijsten in het palet weer te geven.

1. TAG LIST-palet

2. Lijsten met muziekstukken in het palet

3. Menuvenster (pagina 46)

4. Afspeellijstpalet

Hint
• Klik op de naam van een afspeellijst in het palet dat u wilt selecteren en markeren in de 

structuurweergave.

|Een afspeellijst aan een palet toewijzen
Versleep een afspeellijst vanuit de structuurweergave naar een palet. Als aan het 
palet al een andere afspeellijst is toegewezen, wordt deze overschreven met de 
nieuwe afspeellijst.

Afspeellijstpalet gebruiken

2 3

4

1
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[Verzameling]

|Een muziekstuk toevoegen aan een lijst in een palet

Versleep een muziekstuk van de lijst met muziekstukken naar een lijst in het palet.
Wanneer u een muziekstuk toevoegt aan het palet [blank list], wordt [Lijst zonder 
titel] aangemaakt als een nieuwe afspeellijst. Vul de naam van de afspeellijst in via 
het toetsenbord van uw computer.

Hint
• U kunt de naam van een afspeellijst wijzigen door te dubbelklikken op de naam van de lijst in 

het palet.

|Een muziekstuk in het palet aan een ander palet toevoegen

Versleep een muziekstuk van het palet naar een ander palet.

Hint
• U kunt een muziekstuk aan de afspeellijst toevoegen door een muziekstuk in het palet naar een 

andere afspeellijst te verslepen en te plaatsen.

|Een muziekstuk in het palet laden
Versleep een muziekstuk van het palet naar de speler of het deck.

|Een muziekstuk in het palet sorteren

1 Klik op  aan de rechterkant van de naam van de lijst.
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[Verzameling]

2 Selecteer [Sortering] en selecteer vervolgens een item.

De volgorde van muziekstukken is gewijzigd.
Tijdens het sorteren, verschijnt  aan de rechterkant van de kolom met de 
naam van de lijst.

3 Klik op .
De volgorde van muziekstukken is gewijzigd in oplopend of aflopend.

|De volgorde van muziekstukken in het palet wijzigen
U kunt de volgorde van muziekstukken wijzigen door in het palet een muziekstuk 
omhoog of omlaag te verslepen.

Opmerking
• De volgorde van muziekstukken kan alleen worden gewijzigd als de muziekstukken op nummer 

gesorteerd zijn.

|Een afspeellijst uit het palet verwijderen

1 Klik op  aan de rechterkant van de naam van de lijst.

2 Klik op [Uit palet verwijderen].
De afspeellijst wordt van het palet verwijderd.

|De volgorde van afspeellijsten in het palet wijzigen
Versleep een afspeellijst van het palet naar een andere afspeellijst in het palet. De 
volgorde van 4 afspeellijsten kan worden gewijzigd.
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[Verzameling]
U kunt een lijst maken om toe te voegen met muziekstukken die aan filters voldoen.

|Een slimme afspeellijst maken

1 Klik met de rechtermuisknop op [Afspeellijsten] in de structuurweergave en 
selecteer vervolgens [Nieuwe slimme afspeellijst maken].
Het venster voor het instellen van de voorwaarde verschijnt.

2 Selecteer een filter om de zoekopdracht te verfijnen.

3 Stel het filter in.
• [=]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie zoals een 

albumnaam, die volledig overeenkomt met de tekst of waarde die u invult.
• [≠]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een 

albumnaam, die niet overeenkomt met de tekst of waarde die u invult.
• [>]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een BPM-

waarde, die groter is dan de waarde die u invult.
• [<]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een BPM-

waarde, die kleiner is dan de waarde die u invult.
• [bevat]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een 

albumnaam, die de tekst bevat die u invult.
• [bevat niet]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een 

albumnaam, die niet de tekst bevat die u invult.
• [begint met]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een 

albumnaam, die begint met de tekst die u invult.
• [eindigt met]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, zoals een 

albumnaam, die eindigt met de tekst die u invult.
• [ligt tussen]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie zoals een 

BPM-waarde, die binnen het bereik van de 2 waarden ligt die u invult.

Slimme afspeellijsten gebruiken
48



[Verzameling]

• [in de afgelopen]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie zoals 

een releasedatum, die binnen de laatste dagen of maanden valt vanaf de 
huidige datum die u invult.

• [niet in de afgelopen]: Maak een lijst van muziekbestanden met informatie, 
zoals een releasedatum, die niet binnen de laatste dagen of maanden valt 
vanaf de huidige datum die u invult.

4 Specificeer de voorwaarde voor het filter dat u heeft geselecteerd.
Vul een tekst of een waarde in via het toetsenbord van uw computer als het 
uitklapmenu niet verschijnt.

5 Klik op [+] om nog een filter toe te voegen.
Er wordt een nieuw filter toegevoegd aan het filter dat u hebt ingesteld.
Selecteer het filter [Voldoen aan alle volgende voorwaarden:] of [Voldoen aan 
een van de volgende voorwaarden:].

6 Vul de naam van de slimme afspeellijst (naam van de lijst) in via het 
toetsenbord van uw computer.

7 Klik op [OK].
De slimme afspeellijst wordt toegevoegd onder [Afspeellijsten] in de 
structuurweergave per voorwaarde, waarna  verschijnt.

Een filter verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op een slimme afspeellijst in de structuurweergave en 
selecteer vervolgens [Afspeellijst wissen]. Als alternatief kunt u een slimme 
afspeellijst verwijderen door op de [Delete]-toets via het toetsenbord van de 
computer te drukken.

Hint
• U kunt het filter bewerken door met de rechtermuisknop op een slimme afspeellijst in de 

structuurweergave te klikken en vervolgens [Slimme afspeellijst bewerken] te selecteren om het 
instelvenster voor de slimme afspeellijst weer te geven.
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[Verzameling]
Mobiele apparaten gebruiken om u op 
dj-optredens voor te bereiden
U kunt geanalyseerde muziekstukken, gemaakte afspeellijsten, Mijn instellingen 
enz. via een draadloos LAN exporteren naar een mobiel apparaat (zoals een iPhone 
en Android™-apparaat). Muziekgegevens die op het mobiele apparaat zijn bewerkt, 
kunnen ook naar rekordbox worden gekopieerd.

Opmerking
• rekordbox moet op het mobiele apparaat zijn geïnstalleerd. De versie van rekordbox voor 

mobiele apparaten kan worden gedownload van websites zoals App Store en Google Play™.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat, computer en draadloze LAN-

apparaat om verbinding te maken met een draadloos LAN.

Computer

Draadloos LAN

Mobiel apparaat
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[Verzameling]
Op [Apparaten] in de structuurweergave van het browserpaneel kunnen rekordbox-
muziekbestanden niet alleen worden gekopieerd naar USB-opslagapparaten en 
SD-geheugenkaarten, maar ook naar mobiele apparaten (bijv. iPhone, Android™-
apparaten) die draadloos LAN (Wi-Fi®) ondersteunen.
Zet de mobiele versie van rekordbox op het mobiele apparaat in de stand-bymodus 
voor communicatie en klik vervolgens op [SEARCH MOBILE] onder aan de 
structuurweergave. Volg daarna de scherminstructies om tussen het mobiele 
apparaat en de computer een verbinding te maken.

Hint
• Raadpleeg de rekordbox-website voor instructies en informatie over rekordbox-functies op het 

mobiele apparaat.
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] > [Structuurweergave] > [SEARCH 

MOBILE-knop] niet is ingesteld, wordt [SEARCH MOBILE] niet weergegeven.

Muziekstukken op andere computers en 
mobiele apparaten gebruiken
Door de functie Cloud Library Sync te gebruiken, kunnen nummers en afspeellijsten 
van andere computers en mobiele apparaten worden gesynchroniseerd met uw 
computer via een cloudopslagservice.
Raadpleeg voor meer informatie “Cloud Library Sync Operation Guide” op de 
rekordbox-website.

Een mobiel apparaat aansluiten dat draadloos 
LAN (Wi-Fi®) ondersteunt
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EXPORT-modus

Als [EXPORT] linksboven in het scherm is geselecteerd, kunt u rekordbox in de 
EXPORT-modus gebruiken. 

Over het EXPORT-modusscherm
[1 PLAYER]-modus

[2 PLAYER]-modus

1. Spelerpaneel (pagina 54)

21

1 2
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EXPORT-modus

2. Browserpaneel (pagina 67)
[SIMPLE PLAYER]-modus

[FULL BROWSER]-modus
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EXPORT-modus
[1 PLAYER]-modus

[2 PLAYER]-modus

1. Bedieningspaneel (pagina 55)

2. Selecteer de EXPORT-modus.

3. Schakel tussen schermmodi.

4. Geef het opnamepaneel weer. (pagina 66)

5. Het paneel met informatie over muziekstukken afspelen (pagina 56)

6. Paneel instellen (pagina 57)

7. Functiepaneel ([1 PLAYER]-modus) (pagina 63)

8. Vergroot golfvormpaneel (pagina 62)

9. Paneel met subinformatie voor afspelen (pagina 58)

10. Functiepaneel ([2 PLAYER]-modus) (pagina 65)

Spelerpaneel

21 3 4 5

7 8 9

6

21 3 4 5

5 8 9

6

10
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EXPORT-modus

|Bedieningspaneel
[1 PLAYER]-modus

[2 PLAYER]-modus

1. Ga naar het begin van het muziekstuk (muziekstuk zoeken). ([1 PLAYER]-
modus)
• : Ga naar het volgende muziekstuk.
• : Ga naar het begin van het huidige muziekstuk. Klik tweemaal om naar 

het vorige muziekstuk te gaan.

2. Spring naar een andere afspeelpositie. ([1 PLAYER]-modus)
• : Spring vooruit vanaf de huidige afspeelpositie.
• : Spring achteruit vanaf de huidige afspeelpositie.

3. Stel het aantal beats of de maat in om vanaf de huidige afspeelpositie te 
springen wanneer op  of  wordt geklikt. ([1 PLAYER]-modus)

4. Stel de cue-positie in. (pagina 83)

5. Start of pauzeer het afspelen.

6. Pas de audiomixbalans van de uitgangen van spelers A en B (crossfader) aan. 
([2 PLAYER]-modus)

1

2
3

4

5

4

5

4

5

6
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EXPORT-modus

|Het paneel met informatie over muziekstukken afspelen
[1 PLAYER]-modus

[2 PLAYER]-modus

1. De afbeelding van het muziekstuk verschijnt.

2. De titel en artiest van het muziekstuk verschijnen.

3. De resterende tijd van het huidige muziekstuk verschijnt.

4. De verstreken tijd van het huidige muziekstuk verschijnt.

5. De toonsoort van het muziekstuk verschijnt. 
Om de indeling van de toonsoortweergave te wijzigen, klikt u op het venster 
[Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Key display format].

6. De BPM van het muziekstuk verschijnt. 

7. Stempartijen verschijnen.

8. De huidige afspeelpositie wordt aangegeven met verticale lijnen en een 
horizontale balk. (Speeladres en volledige golfvorm)

9. De frase verschijnt.

2 3 4 5 6

8

7 9

1

46 115 101 2 3

9
8
7

56



EXPORT-modus

10. Schakel de Beat-synchronisatiefunctie in/uit. ([2 PLAYER]-modus)

11. Stel het muziekstuk in op de Hoofdspeler zodat het lampje van de Beat-
synchronisatiefunctie gaat branden. ([2 PLAYER]-modus)

|Paneel instellen

1. Geef het venster [MY PAGE] weer.

2. Geef het venster [Voorkeuren] weer.

3. Pas het volumeniveau aan.

4. Geef het volumeniveau weer.

5. Het geluid wordt overgeslagen als de markering 100% van de balk bereikt. 
(Audio-uitvalmeter)

6. De huidige tijd van uw computer verschijnt.

1 432 65
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EXPORT-modus

|Deelvenster met subinformatie voor afspelen
Informatie over muziekstukken die in het spelerpaneel zijn geladen, opmerkingen 
voor [MEMORY] en [HOT CUE], enz. worden weergegeven.
Klik op een item om het paneel ervan weer te geven op het paneel met 
subinformatie over het muziekstuk dat afgespeeld wordt.

1. [MEMORY] (pagina 59)

2. [HOT CUE] (pagina 60)

3. [INFO] (pagina 61)

1 2 3
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EXPORT-modus

[MEMORY]-paneel
Opgeslagen cue- en loop-punten worden weergegeven. Raadpleeg “Een cue-punt 
opslaan” (pagina 84) om een cue op te slaan. Raadpleeg “Een loop-punt opslaan” 
(pagina 86) om een loop-punt op te slaan.

1. Verander de kleur van de cue-markering die aan de bovenkant van de 
golfvormweergave verschijnt.
Afhankelijk van de dj-speler kan de gewijzigde kleur worden weergegeven.

2. Toont de tijd van een cue- of loop-punt (minuut/seconde/milliseconde). 
Klik erop om het afspeelpunt naar het cue- of loop-punt te verplaatsen.

3. Vul een opmerking in voor een cue- of loop-punt om weer te geven.
Afhankelijk van de dj-speler kan de bewerkte opmerking worden weergegeven.

4. Geeft aan wanneer een loop-punt is opgeslagen. Klik erop om een actieve loop 
in te stellen. Zijn kleur verandert dan in rood.

5. Verwijder een cue- of loop-punt.

2 3 4 51
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EXPORT-modus

[HOT CUE]-paneel
Hot cues worden weergegeven. Raadpleeg “Een hot cue gebruiken” (pagina 87) 
voor informatie over hot cues.

1. Hot cues worden opgeslagen. Als de kleur groen is, wordt een cue opgeslagen. 
Als de kleur oranje is, wordt een loop opgeslagen.
U kunt de kleur van de cue-markering wijzigen door er met de rechtermuisknop 
op te klikken.

2. Toont de tijd van een hot cue-punt (minuut/seconde). 
Klik erop om naar het opgeslagen hot cue-punt te gaan.
Als het leeg is, klikt u erop om het hot cue-punt op te slaan.

3. Vul een opmerking in voor een hot cue om weer te geven.

4. Geeft aan wanneer een loop-punt is opgeslagen.

5. Verwijder een hot cue.

2 3 41 5
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EXPORT-modus

[INFO]-paneel
Er wordt informatie weergegeven over een muziekstuk dat in de speler is geladen.

1. Beoordeling

2. Kleur

3. Opmerking

4. Bestandstype

5. Bestandsgrootte

6. Samplesnelheid

7. Bitsnelheid

2

3

4

1

6
7

5
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EXPORT-modus

|Vergroot golfvormpaneel
[1 PLAYER]-modus

[2 PLAYER]-modus

1. Verander een zoomverhouding van de vergrote golfvorm. 
• : Verberg de pictogrammen.
• [RST]: Reset de zoomfactor.

2. Versleep de golfvorm naar rechts of links om het afspeelpunt vooruit of achteruit 
te verplaatsen. (pagina 77)
Beatposities die worden gedetecteerd door het analyseren van het muziekstuk, 
worden weergegeven als verticale lijnen.

3. Stempartijen verschijnen.

4. De frase verschijnt.

5. Stel twee muziekstukken in spelers A en B in als een goede matchcombinatie 
([Matching]). ([2 PLAYER]-modus)

21 3

4

3

4 2
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EXPORT-modus

|Functiepaneel ([1 PLAYER]-modus)
Schakel het display naar [CUE/LOOP] of [GRID].

1. [CUE/LOOP] (pagina 63)

2. [GRID] (pagina 64)

[CUE/LOOP]-paneel
Stel een hot cue, loop en cue in en sla deze op.

1. Sla hot cues op. Om een hot cue te verwijderen, wijst u erop met de muiscursor 
en klikt u op [X]. (pagina 88)

2. Sla het cue- en loop-punt op dat u hebt ingesteld. (pagina 84) (pagina 86)

3. Ga naar een cue- of loop-punt.
: Ga naar het volgende cue- of loop-punt.
: Ga naar het vorige cue- of loop-punt.

4. Verwijder een cue- of loop-positie.

5. Klik op de onderste balk om de knoppen te wisselen.
• : Specificeer een beatlengte vanaf de huidige positie en start de 

loop-weergave. (Auto Beat Loop) (pagina 86)
• : Stel realtimecues en loop in/out-punten in en annuleer/hervat 

het afspelen van een loop. (Manual Loop) (pagina 83)

6. Zet kwantiseren aan/uit. (pagina 81)

7. Geef een menuscherm weer om de kleur van de vergrote golfvorm in te stellen, 
het huidige muziekstuk te analyseren, muziekstukken te exporteren, enz.

1 2

1 2 4 6 73 5
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EXPORT-modus

[GRID]-paneel
Pas de beat-grid en de frase aan. Raadpleeg “De beat-grid aanpassen” (pagina 79) 
voor meer informatie over de beat-grid.

1. Verschuif de afspeelpositie (een rode verticale lijn in het midden van de 
golfvorm) naar de eerste beat van de maat.

2. Geef de afstand van de beat-grid op de afspeelpositie (een rode verticale lijn in 
het midden van de golfvorm) weer als BPM. U kunt de BPM ook handmatig 
invullen om de afstand van de beat-grid te wijzigen.

3. Verander de beat-grid volgens de BPM bepaald door het klikinterval van [TAP].

4. Verplaats de beat-grid 1 msec naar links.

5. Verplaats de beat-grid 1 msec naar rechts.

6. Verbreed de afstand van de beat-grid met 1 msec wanneer  is ingeschakeld.

7. Verklein de afstand van de beat-grid met 1 msec wanneer  is ingeschakeld.

8. Verdubbel de BPM. De lengte van elke beat-gridafstand wordt gehalveerd.

9. Halveer de BPM. De lengte van elke beat-gridafstand wordt verdubbeld.

10. Selecteer het volledige muziekstuk als een aanpassingsbereik van de beat-grid.
Als u naar het [GRID]-paneel overschakelt, is het volledige muziekstuk al 
geselecteerd en is deze knop niet beschikbaar. Het aanpassingsbereik wordt 
gewijzigd in het volledige muziekstuk wanneer  is ingeschakeld en het bereik 
is ingesteld op de huidige positie of later.

11. Stel de beat-grid opnieuw in vanaf de huidige positie (een rode verticale lijn in 
het midden van de golfvorm) volgens de bepaalde BPM.

12. Maak uw laatste actie in het [GRID]-paneel ongedaan.

13. Voer de actie die u ongedaan heeft gemaakt opnieuw uit in het [GRID]-paneel.

14. Zet het metronoomgeluid aan/uit. 
Het metronoomgeluid begint met het muziekstuk dat afgespeeld wordt, 
gesynchroniseerd met de beat-grid.

15. Verander het metronoomvolume naar een van de drie niveaus.
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16. Muziekstukkenanalyse, Toonsoort detecteren en Bijstellen beat-grid in-/

uitschakelen. (pagina 81)
Als u het uitschakelt, verschijnt  in de lijst met muziekstukken.

17. Bewerk elke frase die verschijnt in het paneel met informatie over het 
muziekstuk door het muziekstuk te laden dat geanalyseerd is met [Frase].
• Nadat u op [CUT] hebt geklikt om op te lichten, klikt u op de frase die u wilt 

splitsen.
• Om het frasetype te wijzigen, klikt u op .
• Om alle frases te verwijderen, klikt u op [CLEAR].
• Om de positie van de frase aan te passen, klikt u op de frase en sleept u de 

verdeelde positie (witte lijn).
• Om het paneel [PHRASE EDIT] weer te geven, opent u het venster 

[Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteert u [Frase (volledige 
golfvorm)] (pagina 196). Voor informatie over het [PHRASE EDIT]-paneel 
raadpleegt u de “PHRASE EDIT operation guide” op de rekordbox-website.

|Functiepaneel ([2 PLAYER]-modus)

1. Pas de beat-grid aan. 

2. Sla het cue- en loop-punt op dat u heeft ingesteld.

3. Klik op de onderste balk om de knoppen te wisselen.
• : Stel de lengte van de loop in op het gespecificeerde aantal 

beats. (Auto Beat Loop) (pagina 86)
• : Stel realtimecues en loop in/out-punten in en annuleer/hervat 

het afspelen van een loop. (Manual Loop) (pagina 83)

4. Zet MASTER TEMPO aan/uit.

5. Zet het tempo terug naar de oorspronkelijke BPM. (TEMPO RESET)

6. Pas de afspeelsnelheid (tempo) van het muziekstuk aan.

7. Blijf erop klikken om de toonhoogte te buigen tijdens het afspelen.
Houd  vast om te versnellen en  om te vertragen.

8. Zet kwantiseren aan/uit. (pagina 81)
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|Opnamepaneel

1. Selecteer een opnamebron.

2. Pas het opnameniveau aan.

3. Het opnameniveau wordt aangegeven.

4. Start/stop de opname.

5. De verstreken opnametijd en de resterende tijd voor continu opnemen 
verschijnen.

1 2 3 4 5
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Raadpleeg “[Verzameling]” (pagina 9) voor informatie over bewerkingen op het 
scherm [Verzameling].

1. Geef het scherm met de snelkoppelingen weer. Versleep een map of afspeellijst 
in de structuurweergave om een snelkoppeling te maken.

2. Geef tag-lijsten of afspeellijsten weer.
3 van de 4 paletten aan de rechterkant zijn afspeellijstpaletten. Het meest linkse 
palet wordt gebruikt als Tag-lijst.

3. Sorteer muziekstukinformatie om naar een muziekstuk te zoeken. U kunt 
kolommen weergeven/verbergen en de volgordes ervan wijzigen.

4. Geef het pad van de afspeellijst weer en selecteer er een om de afspeellijst weer 
te geven.

5. Markeer de toonsoort van muziekstukken die compatibel zijn met de toonsoort 
van het muziekstuk op het geselecteerde deck wanneer de kolom [Toonsoort] 
verschijnt. (Traffic Light)

6. Wijzig het weergavepatroon voor de afbeelding.
: Geef het bovenste deel van de afbeelding weer.
: Laat de volledige afbeelding zien.

7. Zoek naar een muziekstuk met een categoriefilter.

Browserpaneel

114 7 8 1065 91 2 3 12
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8. Zoek een muziekstuk door te verfijnen met [BPM], [KEY], [RATING], [COLOR] 

en [MY TAG]. (Track filter)

9. Zoek een muziekstuk met behulp van het zoekfilter.

10. Toon/verberg afspeellijstpaletten.

11. Geef het instellingenscherm Mijn tag weer. (Mijn tag)

12. Geef het scherm GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN weer.

13. Geef het venster [SYNC MANAGER] weer. Stel muziekstukken in rekordbox in 
om te synchroniseren met externe bibliotheken. (pagina 40)

14. Open het venster [Mobile Library Sync]. Stel de koppeling in met rekordbox 
(iOS). (pagina 50)

15. Selecteer om weer te geven in de lijst met muziekstukken. (Structuurweergave)
• [Verzameling]: Geef alle muziekstukken weer in rekordbox.
• [Afspeellijsten]: U kunt de verzameling op rekordbox rangschikken door vóór 

uw dj-optreden een afspeellijst te maken.
• [Gerelateerde nummers]: Geef GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN van het 

geladen muziekstuk weer.
• [Hot cue-bank lijsten]: U kunt 8 hot cue-punten met verschillende 

muziekstukken opslaan. Klik op het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > 
[Lay-out] en stel in om weer te geven/te verbergen. (pagina 89)

• [Foto]: Geef een lijst met beeldbestanden weer.
• [iTunes]: Raadpleeg de iTunes-bibliotheek. Klik op het venster [Voorkeuren] > 

tabblad [Tonen] > [Lay-out] en stel in om weer te geven/te verbergen.
• [Inflyte]: Verwijs naar nummers op Inflyte. Klik op het venster [Voorkeuren] > 

tabblad [Tonen] > [Lay-out] en stel in om weer te geven/te verbergen.
• [rekordbox xml]: Raadpleeg xml met het rekordbox xml-formaat. Klik op het 

venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] en stel in om weer te 
geven/te verbergen.

• [Verkenner]: Geef map-lagen weer van uw computer en externe apparaten, 
zoals een USB-stick. Klik op het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > 
[Lay-out] en stel in om weer te geven/te verbergen.

• [Apparaten]: Geef USB-opslagapparaten, SD-kaarten en mobiele apparaten 
weer.

• [Geschiedenissen]: Geef afspeelgeschiedenissen weer op dj-apparatuur.
• [Opnamen]: Geef bestanden weer die zijn opgenomen op rekordbox.
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16. Muziekstukken weergeven in een afspeellijst die geselecteerd is in de 

structuurweergave. (muziekstuklijst)

17. Geef het subbrowserpaneel weer. (pagina 14)

18. Geef het scherm met informatie over het muziekstuk weer.
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De [LINK]-knop verschijnt wanneer rekordbox is aangesloten op de dj-apparatuur 
die PRO DJ LINK ondersteunt via een LAN-kabel of draadloos LAN. Klik op de knop 
[LINK] om de communicatie met de dj-apparatuur te starten. Informatie over de dj-
apparatuur op hetzelfde netwerk verschijnt in het Linkstatuspaneel. Raadpleeg “De 
LAN-verbinding voor dj-optredens (LINK EXPORT) gebruiken” (pagina 74) en “De 
LAN-verbinding gebruiken” (pagina 98) voor meer informatie.

1. Start/beëindig de communicatie met de dj-apparatuur die via een LAN-kabel of 
draadloos LAN aangesloten is.

2. Pas het tempo (BPM) aan als rekordbox als de Sync Master is ingesteld. 
(Master BPM)

3. Synchroniseer met het mastertempo (BPM) gespecificeerd door rekordbox bij 
gebruik van de beat-synchronisatiefunctie op een dj-speler. (Sync Master)

4. Laad het huidige hoofdtempo (BPM).

5. Geef de status weer van elk dj-apparaat dat via een LAN-kabel of draadloos 
LAN aangesloten is. (Verbindingsstatus)

Linkstatuspaneel

21

3 4 5
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Voorbereiding op dj-optreden
Gebruik rekordbox om u voor te bereiden op uw dj-optreden.

1 Voeg nummers toe aan [Verzameling] van rekordbox en analyseer ze.
Analyseer en meet de beat, het tempo (BPM) en de toonsoort van 
muziekstukken.
“Een muziekstuk toevoegen” (pagina 15)

2 Maak afspeellijsten, hot cue-banklijsten enz. voor uw dj-optreden.
“Het gebruik van een afspeellijst” (pagina 37)
“Een hot cue gebruiken” (pagina 87)

3 Instelpuntinformatie (voor cue, loop, hot cue).
“Cue-punten gebruiken” (pagina 83)
“Loop afspelen starten” (pagina 85)
“Een hot cue gebruiken” (pagina 87)

4 Speel de dj-apparatuur af (PRO DJ LINK) (pagina 72)
Gebruik voor uw dj-optreden Pioneer DJ-apparatuur met behulp van 
puntinformatie en afspeellijsten die zijn voorbereid op rekordbox met USB-
opslagapparaten of LAN-verbinding.
De speelgeschiedenis op Pioneer DJ-apparatuur, zoals het aantal keer 
afgespeeld en cue/loop-puntinformatie, wordt opgeslagen en kan worden 
gekopieerd naar rekordbox.
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Gebruiken met dj-apparatuur (PRO DJ 
LINK)
Lees “Veiligheidsmaatregelen” en “Aansluitingen” in de Gebruikershandleiding voor 
de Pioneer DJ-apparatuur hieronder voordat u de apparatuur op uw computer 
aansluit.
Voor de compatibiliteit van SD-geheugenkaarten en USB-opslagapparaten 
(flashgeheugen of harde schijf) met de hieronder vermelde Pioneer DJ-apparatuur 
raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de apparatuur.
• DJ SPELER: CDJ-3000, CDJ-TOUR1, CDJ-2000NXS2, CDJ-2000NXS, CDJ-

2000, CDJ-900NXS, CDJ-900, CDJ-850, XDJ-1000MK2, XDJ-1000, XDJ-700, 
MEP-4000, enz.

• DJ MIXER: DJM-V10, DJM-TOUR1, DJM-2000NXS, DJM-2000, DJM-900NXS2, 
DJM-900NXS, enz.

• ALL-IN-ONE DJ SYSTEEM: XDJ-RX2, XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1, enz.
De laatste informatie over Pioneer DJ-apparatuur die rekordbox ondersteunt, is 
beschikbaar op pioneerdj.com.
U kunt ook de “Pro DJ LINK setup Guide” lezen op de rekordbox-website.

Als de dj-apparatuur niet op een computer aangesloten is, kunt u rekordbox-
muziekstukken op dj-apparatuur gebruiken vanaf USB-opslagapparaten (zoals 
flashgeheugen en harde schijf).

USB-opslagapparaten voor dj-optredens (USB 
EXPORT) gebruiken

Computer

dj-speler

USB-opslagapparaat
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Hint
• Voor sommige dj-spelers kan ook een SD-geheugenkaart worden gebruikt.

|Het gebruik van USB EXPORT met meerdere dj-apparatuur
Bij het aansluiten van een dj-mixer en dj-spelers die worden ondersteund door PRO 
DJ LINK via LAN-kabels, kunnen rekordbox-nummers en gegevens die zijn 
opgeslagen op USB-opslagapparaten worden gebruikt op 4 dj-spelers (6 dj-spelers 
alleen voor CDJ-3000). (pagina 95)

Hint
• Voor sommige dj-spelers kan ook een SD-geheugenkaart worden gebruikt.
• In plaats van een dj-mixer kan een schakelende hub worden gebruikt.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor aansluitinstructies.

USB-opslagapparaat
Computer

LAN-kabel LAN-kabel

dj-speler dj-mixer dj-speler
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Als u uw computer via een LAN-kabel of draadloos LAN verbindt met de dj-speler, 
kunt u rekordbox-muziekstukken op de dj-speler in real time gebruiken. (pagina 98)

Hint
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler en de gebruiksaanwijzing van uw 

computer voor aansluitinstructies.

De LAN-verbinding voor dj-optredens (LINK 
EXPORT) gebruiken

Computer

LAN-kabel of draadloos LAN

dj-speler
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|Het gebruik van LINK EXPORT met meerdere dj-apparatuur
Als u een computer aansluit via PRO DJ LINK met een LAN-kabel, kunnen 4 dj-
spelers (6 dj-spelers alleen voor CDJ-3000) in real time worden geladen met 
rekordbox-muziekstukken.
Als u een computer aansluit op een dj-mixer die via een LAN-kabel ondersteund 
wordt met PRO DJ LINK, kunnen rekordbox-muziekstukken worden beluisterd via 
een hoofdtelefoon die op de dj-mixer aangesloten is.

Hint
• In plaats van een dj-mixer kan een schakelende hub worden gebruikt.
• Er kunnen 2 computers worden aangesloten via PRO DJ LINK.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor aansluitinstructies.

Computer

LAN-kabel LAN-kabel

dj-speler dj-mixer dj-speler

Computer
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Muziekstukken afspelen
Gebruik het spelerpaneel om muziekstukken af te spelen.

1 Versleep een muziekstuk naar het spelerpaneel vanuit de lijst met 
muziekstukken van het browserpaneel.

2 Klik op  in het bedieningspaneel.
Het afspelen begint.

|De afspeelpositie verplaatsen
Klik op de vergrote golfvorm om de afspeelpositie te verplaatsen naar waar u klikt.

Hint
• In de modus [1 PLAYER] kunt u de afspeelpositie ook verplaatsen door op [<]/[>] op het 

bedieningspaneel te klikken. De positie wordt verplaatst door het aantal beats dat op het 
bedieningspaneel verschijnt. Als u tijdens het afspelen van de loop op [<]/[>] klikt, worden niet 
alleen de huidige afspeelpositie, maar ook de punten LOOP IN en LOOP OUT verplaatst. 
Raadpleeg “Loop afspelen starten” (pagina 85) voor het afspelen van de loop.

|Gemakkelijk muziekstukken beluisteren met behulp van het 
browserpaneel

Klik op de golfvorm in de kolom [Voorbeeld] van het browserpaneel om het 
voorbeeld te starten vanaf de positie waarop u hebt geklikt. Klik op de stopknop aan 
de linkerkant van de golfvorm om het voorbeeld te stoppen.

Wanneer het voorbeeld begint in de kolom [Voorbeeld], wordt elk ander muziekstuk 
gepauzeerd dat in het spelerpaneel wordt afgespeeld.

Vanaf het begin van het muziekstuk een voorbeeld van het muziekstuk 
bekijken
Klik op de afbeelding in de kolom [Afbeelding] van het browserpaneel.
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Beweeg de muiscursor weg van de afbeelding om het voorbeeld te stoppen.
Klik tijdens het voorbeeld op de afbeelding om de voorbeeldpositie met stappen van 
30 seconden over te slaan.

Wanneer het voorbeeld begint in de kolom [Afbeelding], wordt elk ander muziekstuk 
gepauzeerd dat in het spelerpaneel wordt afgespeeld.

Cue-markering in de voorbeeldgolfvorm weergeven
Cues en hot cue-markeringen kunnen worden weergegeven op de 
voorbeeldgolfvorm in de lijst met muziekstukken. U kunt dan de cue-status van het 
muziekstuk in de lijst met muziekstukken controleren zonder het muziekstuk op het 
spelerpaneel te laden.
Om cues en hot cue-markeringen op de voorbeeldgolfvorm weer te geven, opent u 
het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteert u [Cue-
markeringen weergeven op Voorbeeld].
Klik rond de cue-markering op de voorbeeldgolfvorm waarna vanaf het cue-punt het 
afspelen van het voorbeeld kan worden gestart.

Hint
• Raadpleeg “Cue-punten gebruiken” (pagina 83) voor het instellen van cues.

Activeren van weergave, pauze en CUE in de vergrote golfvorm
Het gebruik van de muis op de vergrote golfvorm activeert hetzelfde gedrag als 
klikken op ,  en [CUE].
• Linksklikken: hetzelfde gedrag als klikken op  en .
• Rechtsklikken: hetzelfde gedrag als klikken op [CUE].
Om deze functie in/uit te schakelen, opent u het venster [Voorkeuren] > tabblad 
[Tonen] > [Klikken op de golfvorm voor AFSPELEN en CUE] en selecteert u [Aan] 
of [Uit].

Hint
• Raadpleeg “Cue-punten gebruiken” (pagina 83) voor het instellen van cues.
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De kleur van de golfvorm veranderen
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Golfvorm] > [Kleur] en selecteer 
vervolgens [Blauw], [RGB] of [3Band].

Opmerking
• Als u [3Band] selecteert, wordt de golfvorm blauw weergegeven voor dj-apparatuur die [3Band] 

niet ondersteunt.

Het aantal beats veranderen
U kunt het aantal beats veranderen dat in het midden van de vergrote golfvorm 
verschijnt.
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Weergave aantal slagen] en 
selecteer vervolgens hoe het aantal beats moet worden weergegeven.
• [Huidige positie (maten)]: Geef het aantal maten weer vanaf het begin tot de 

huidige afspeelpositie.
• [Speel tot aan de volgende MEMORY CUE (maten)]: Geef het aantal maten weer 

vanaf de huidige afspeelpositie tot de volgende Memory Cue. Als er geen 
volgende Memory Cue is, worden er geen maten weergegeven.

• [Speel tot aan de volgende MEMORY CUE (beats)]: Geef het aantal beats weer 
vanaf de huidige afspeelpositie tot de volgende Memory Cue. Als er geen 
volgende Memory Cue is, worden er geen beats weergegeven.
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1 Versleep een muziekstuk van de lijst met muziekstukken in het browserpaneel 
naar een spelerpaneel.

2 Klik op  in het bedieningspaneel.
Het afspelen begint.
• De BPM-display toont het tempo dat wordt gemeten wanneer het muziekstuk 

wordt toegevoegd.
• De vergrote golfvormweergave toont het beatpatroon als een witte lijn die 

wordt gegenereerd wanneer het muziekstuk wordt toegevoegd (beat-grid).
• Op het vergrote golfvormdisplay worden de beats elke 4 beats vanaf het 

begin tot het einde van het muziekstuk weergegeven op de beat-grid. De 
eerste beat van de maat verschijnt als rode markeringen (als een rode 
verticale lijn op het [GRID]-paneel) aan beide zijden van de beat-grid.

Hint
• [?] kan verschijnen voor muziekstukken die geanalyseerd zijn door een oudere versie van 

rekordbox. Dit betekent dat de informatie van het muziekstuk onvoldoende of achterhaald is. 
Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk en selecteer vervolgens [Nieuwe 
analysegegevens toevoegen] om de informatie bij te werken. [?] verdwijnt dan.

De beat-grid aanpassen
De vergrote golfvorm geeft de beat-grid weer met witte lijnen. De beat-grid kan 
worden bijgesteld met de volgende procedure.

1 Selecteer [1 PLAYER] linksboven in het scherm.
Het spelerpaneel is gewijzigd in de modus [1 PLAYER].

2 Klik tijdens het afspelen op  in het bedieningspaneel.
Het afspelen pauzeert.

3 Klik op [GRID] in het functiepaneel.
De gewijzigde beat-grids worden weergegeven als blauwe lijnen in plaats van 
wit, en kunnen worden bewerkt.

De beat controleren (beat-grid)
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4 Pas de beatpositie aan.

Raadpleeg “[GRID]-paneel” (pagina 64) voor pictogrammen om het raster aan 
te passen.

Opmerking
• U kunt de beat-grid niet aanpassen wanneer uw computer is aangesloten op dj-apparatuur die 

door PRO DJ LINK ondersteund wordt.

Muziekstukken opnieuw analyseren om beatposities en BPM te detecteren

1 Klik op  om het venster [Voorkeuren] te openen.

2 Klik op het tabblad [Analyse] > [Muziekstukanalyse] en stel vervolgens 
[Muziekanalysefunctie] in.
Selecteer [Normaal] of [Dynamisch] voor het analyseren van 
golfvorminformatie van muziekstukken.

3 Klik op het selectievakje [BPM / Grid] in [Instellingen muziekstukanalyse].

4 Sluit het venster [Voorkeuren].

5 Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk dat u wilt analyseren en 
selecteer vervolgens [Muziekstuk analyseren].

6 Klik op [OK].
De golfvorminformatie van het muziekstuk wordt geanalyseerd. De 
gedetecteerde beatpositie en de gemeten BPM worden opgeslagen op de 
computer.

Hint
• Wanneer muziekstukken opnieuw worden geanalyseerd, wordt de beat-grid die op “De beat-grid 

aanpassen” (pagina 79) is ingesteld, overschreven door de opnieuw geanalyseerde beat-grid.
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U kunt een muziekstuk zo instellen dat het opnieuw uitvoeren van een analyse en 
het bewerken van de beat-grid wordt genegeerd. Het voorkomt dat raster-
aangepaste muziekstukken per ongeluk worden overschreven.
In de Analysevergrendeling-modus zijn de volgende bewerkingen niet actief.
• Muziekstukanalyse (BPM/Grid, toonsoort, frase en stem)
• Rasterbewerkingen in het [GRID]-paneel
Wanneer muziekstukken (inclusief muziekstukken met de Analysevergrendeling-
modus) worden geselecteerd om te worden geanalyseerd in een lijst met 
muziekstukken, wordt de analyse overgeslagen op muziekstukken met de 
Analysevergrendeling-modus.

1 Klik op  in het [GRID]-paneel van de [1 PLAYER]-modus.
 wordt gewijzigd in  en de Analysevergrendeling wordt ingeschakeld.

Hint
• U kunt [Analysevergrendeling] ook instellen door met de rechtermuisknop op een muziekstuk in 

een lijst met muziekstukken te klikken.
• U kunt ook op het bovenste scherm [Analysevergrendeling] instellen in het menu [Muziekstuk].
• Bij het instellen van het muziekstuk met [Analysevergrendeling], verschijnt  in de 

statuskolom.

|Analysevergrendeling uitschakelen
Klik op  om te wijzigen in . De Analysevergrendeling is uitgeschakeld.

Bij het instellen van cues en loops in het spelerpaneel, kunnen de cue- en loop-
punten eenvoudig op de beat worden ingesteld.

1 Klik op [Q] in het functiepaneel.
[Q] licht rood op.

2 Stel de cue- of loop-punten in.
Raadpleeg “Cue-punten gebruiken” (pagina 83) en “Loop afspelen starten” 
(pagina 85) voor instructies over het instellen.

De Analysevergrendeling instellen

Beat-grids gebruiken (kwantiseren)
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|Afspelen op een dj-speler of dj-mixer met behulp van de 

kwantiseringsfunctie
U kunt muziekstuk-beat-grids gebruiken die gedetecteerd en aangepast zijn op 
rekordbox en de kwantiseringsfunctie voor uw dj-optreden gebruiken met behulp 
van cues en loops op bepaalde dj-apparatuur.
Als een dj-speler is aangesloten met LAN-kabels, kunt u beat-grids gebruiken met 
de kwantiseringsfunctie voor speciale effecten.

Hint
• Voor instructies over het gebruik van de kwantiseringsfunctie op dj-apparatuur raadpleegt u de 

Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur.

1 Selecteer een muziekstuk dat u wilt analyseren in een lijst met muziekstukken.

2 Selecteer in het bovenste scherm [Muziekstuk analyseren] in het menu 
[Muziekstuk].

Hint
• U kunt de te analyseren informatie selecteren in het venster [Voorkeuren] > tabblad [Analyse] > 

[Muziekstukanalyse] > [Instellingen muziekstukanalyse].
• U kunt een muziekstuk ook analyseren door met de rechtermuisknop op een te analyseren 

muziekstuk in de lijst met muziekstukken te klikken en [Muziekstuk analyseren] te selecteren.

Opmerking
• Wanneer een muziekstuk  op de lijst met muziekstukken heeft, kunt u [Muziekstuk 

analyseren] niet selecteren (pagina 81).

Een muziekstuk voor analyse selecteren
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Stel een cue-punt in.

1 Klik tijdens het afspelen op  in het bedieningspaneel.
Het afspelen pauzeert.

2 Klik op [CUE] in het bedieningspaneel.
Het gepauzeerde punt wordt ingesteld als het cue-punt en er wordt een cue-
markering weergegeven aan de onderkant van de golfvorm.

3 Klik op  om het afspelen vanaf het cue-punt te starten.

Hint
• Wanneer een nieuw cue-punt is ingesteld, wordt elk vorig cue-punt verwijderd.
• Wanneer een ander muziekstuk wordt geladen, wordt het vorige cue-punt geannuleerd.
• U kunt cue-punten opslaan als geheugencues of hot cues.

|Naar het cue-punt (Back Cue) terugkeren
Klik tijdens het afspelen op [CUE] om het afspeelpunt onmiddellijk terug te laten 
keren naar het cue-punt. Het afspelen pauzeert.
Om het afspelen vanaf het cue-punt te hervatten, klikt u op .

|Een cue-punt controleren (Cue Point Sampler)
Nadat u bent teruggekeerd naar het cue-punt, houdt u [CUE] ingedrukt om het 
afspelen vanaf het cue-punt te starten.
Het afspelen gaat door terwijl u [CUE] ingedrukt houdt. Wanneer u loslaat, keert het 
afspelen terug naar het cue-punt en wordt het afspelen gepauzeerd.

|Een cue-punt instellen tijdens het afspelen (Real-Time Cue)
Klik tijdens het afspelen op [IN] in het functiepaneel op het punt dat moet worden 
ingesteld als cue-punt.

Hint
• Als kwantiseren is ingeschakeld, wordt het cue-punt automatisch ingesteld op de dichtstbijzijnde 

beat-grid door op [IN] te klikken.
• Raadpleeg “Functiepaneel ([1 PLAYER]-modus)” (pagina 63) of “Functiepaneel ([2 PLAYER]-

modus)” (pagina 65) voor het functiepaneel.

Cue-punten gebruiken
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|Een cue-punt opslaan
Klik na het instellen van een cue-punt op [MEMORY] in het functiepaneel om het 
cue-punt op te slaan. De tijd (minuut/seconde/milliseconde) van het opgeslagen 
cue-punt verschijnt in het [MEMORY]-paneel van het paneel met subinformatie over 
het muziekstuk dat afgespeeld wordt. Een cue-puntmarkering verschijnt aan de 
bovenkant van de golfvorm. Voor één muziekstuk kunnen maximaal 10 cue-punten 
worden opgeslagen.

Hint
• U kunt de opgeslagen cue-punten gebruiken voor uw dj-optreden op de dj-speler.
• Raadpleeg “[MEMORY]-paneel” (pagina 59) voor het [MEMORY]-paneel.
• Raadpleeg “Functiepaneel ([1 PLAYER]-modus)” (pagina 63) en “Functiepaneel ([2 PLAYER]-

modus)” (pagina 65) voor het functiepaneel.

Opgeslagen cue-punten oproepen en afspelen

1 Laad het muziekstuk met het opgeslagen cue-punt op het spelerpaneel.
De opgeslagen tijd van het cue-punt (minuut/seconde/milliseconde) verschijnt 
in het [MEMORY]-paneel van het paneel met subinformatie over het 
muziekstuk dat afgespeeld wordt. Een cue-puntmarkering verschijnt aan de 
bovenkant van de golfvorm.

2 Selecteer een cue-punt dat u wilt gebruiken.
Het afspeelpunt springt naar het cue-punt en pauzeert.

3 Klik op .
Het afspelen begint.

Hint
• U kunt een cue-punt selecteren met behulp van het functiepaneel. ([1 PLAYER]-modus)
: Selecteer een cue vooruit vanaf de huidige afspeelpositie.
: Selecteer een cue achterwaarts vanaf de huidige afspeelpositie.
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Stel [IN] en [OUT] van het loop-punt in.

1 Toon  met een schuifbalk in het functiepaneel.

2 Klik tijdens het afspelen op [IN] in het functiepaneel op het punt om de loop-
weergave te starten. (Loop in-punt)
Als u een cue-punt als het loop in-punt gebruikt, is deze bewerking niet nodig.

3 Klik tijdens het afspelen op [OUT] in het functiepaneel op het punt om de loop-
weergave te beëindigen. (Loop uit-punt)
Het afspelen van de loop begint vanaf het loop in-punt.

Hint
• Wanneer een loop-punt is ingesteld, wordt het vorige loop-punt verwijderd.
• Als een ander muziekstuk wordt geladen, wordt het vorige loop-punt geannuleerd. U kunt loop-

punten opslaan.
• Als de kwantisering is ingeschakeld, klikt u op [IN] en [OUT] om een loop-punt in te stellen dat 

dicht bij de beat-grid bij het afspelen moet passen.

|Het afspelen van de loop annuleren (Loop Exit)
Klik tijdens het afspelen van de loop op [EXIT] in het functiepaneel om het afspelen 
van de loop te annuleren. Bij het bereiken van het loop uit-punt gaat het afspelen 
verder zonder terug te keren naar het loop in-punt.

|Het afspelen van de loop hervatten (Lus herhalen)
Nadat u het afspelen van een loop hebt geannuleerd, klikt u tijdens het afspelen op 
[RELOOP] in het functiepaneel. De loop-weergave begint opnieuw vanaf het vorige 
loop in-punt.

Loop afspelen starten
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|De lengte van de loop specificeren op basis van het aantal beats 

(Auto Beat Loop)
U kunt een loop afspelen met een lengte van de loop tussen 1/64 en 512 beats, 
afhankelijk van de BPM van het muziekstuk.
Als u op de knop Auto Beat Loop klikt, wordt de huidige afspeelpositie gewijzigd in 
het loop in-punt en wordt een loop ingesteld voor het geselecteerde aantal beats.

Hint
• Gebruik tijdens het afspelen van een loop een schuifbalk om  weer te geven, en 

klik op [<] of [>] om de lengte van de loop vanaf het loop in-punt te halveren/verdubbelen.
• Als kwantiseren is ingeschakeld, klikt u op [IN] om een loop in-punt in te stellen dat overeenkomt 

met de positie van de beat-grid.
• Om het afspelen van een loop te annuleren, klikt u nogmaals op de Auto Beat Loop-knop.

|Loops exporteren en opslaan als WAV-bestanden
Klik tijdens het afspelen van een loop op  in het spelerpaneel en selecteer 
vervolgens [Deze lus als WAV-bestand opslaan].
• Geëxporteerde loops worden opgeslagen als WAV-bestanden (48 kHz 

samplingfrequentie, 16-bits kwantisering) en toegevoegd aan [Verzameling]. 
Specificeer de bestandsnaam bij het opslaan en die getoond zal worden als een 
titel in [Verzameling].

• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor instructies over 
het gebruik van opgeslagen loops (WAV-bestanden).

|Een loop-punt opslaan
Klik tijdens het afspelen van een loop of kort na het annuleren van het afspelen van 
een loop op [MEMORY] in het functiepaneel om een loop-punt op te slaan voor later. 
De tijd (minuut/seconde/milliseconde) van het opgeslagen loop-punt wordt 
vervolgens weergegeven in het [MEMORY]-paneel van het paneel met 
subinformatie over het muziekstuk dat afgespeeld wordt. Er kunnen maximaal 10 
loop-punten (inclusief cue-punten) worden opgeslagen voor één muziekstuk.

Hint
• U kunt de opgeslagen loop-punten gebruiken voor uw dj-optreden op de dj-speler.
• Raadpleeg “[MEMORY]-paneel” (pagina 59) voor het [MEMORY]-paneel.
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Het gebruik van de opgeslagen loop-punten

1 Laad het muziekstuk met het opgeslagen loop-punt op het spelerpaneel.
De tijd van het loop-punt (minuut/seconde/milliseconde) verschijnt in het 
[MEMORY]-paneel van het paneel met subinformatie over het afspelen van 
muziekstukken. Een loop-punt (van loop in naar loop uit) wordt in geel 
weergegeven op de golfvorm.

2 Selecteer een loop-punt dat u wilt oproepen.
Het afspeelpunt springt naar het loop-punt en pauzeert.

3 Klik op .
Het afspelen van de loop begint.

Hint
• U kunt een loop-punt selecteren met het functiepaneel. ([1 PLAYER]-modus)
: Selecteer een loop-punt voorwaarts vanaf de huidige afspeelpositie.
: Selecteer een loop-punt achterwaarts vanaf de huidige afspeelpositie.

Een opgeslagen loop als de actieve loop instellen
Als een loop-punt is opgeslagen, verschijnt  (in oranje) op het loop-punt.
Om de loop als actieve loop in te stellen, klikt u op . De loop is ingesteld als een 
actieve loop en het pictogram wordt gewijzigd in  (in het rood).
Als uw speler de loop-functie ondersteunt, begint het afspelen van de loop 
automatisch op het punt van de actieve loop tijdens het afspelen wanneer u in het 
spelerpaneel op  klikt en [Weergave actieve lus] op [Aan] instelt. U kunt 
controleren hoe de actieve loop wordt uitgevoerd op de CDJ/XDJ-serie, enz. op 
rekordbox.

Hint
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor instructies over actieve loops.

Wanneer cue- en loop-punten worden opgeslagen als hot cues, kunnen ze 
onmiddellijk worden afgespeeld. U kunt maximaal 8 hot cues per muziekstuk 
kiezen. 

Een hot cue gebruiken
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Hint
• Hot cues kunnen worden opgeroepen en afgespeeld op dj-apparatuur. Het aantal hot cues dat 

u kunt opslaan, is afhankelijk van de dj-apparatuur.

|Hot cues opslaan
Klik tijdens het afspelen of pauzeren in het [HOT CUE]-paneel van het paneel met 
subinformatie op de [A] - [H] (hot cue-punt) op de positie die u wilt opslaan als een 
hot cue. Het afspeel- (of het gepauzeerde) punt waarop op de knop werd geklikt, 
wordt opgeslagen als een hot cue.
• Wanneer een hot cue-punt wordt aangeklikt tijdens het afspelen van een loop, 

wordt de momenteel afgespeelde loop opgeslagen als een hot cue in het oranje.

Hint
• Stel een hot cue in als kwantiseren is ingeschakeld. Als u op het hot cue-punt klikt, wordt het 

automatisch ingesteld op de dichtstbijzijnde beat-grid.
• U kunt hot cues opslaan door op [A] - [H] in het [CUE/LOOP]-paneel van het functiepaneel te 

klikken. ([1 PLAYER]-modus)
• Raadpleeg “[HOT CUE]-paneel” (pagina 60) voor het [HOT CUE]-paneel.

Opgeslagen hot cue-punten oproepen en afspelen 

1 Laad het muziekstuk met het opgeslagen hot cue-punt op het spelerpaneel. 
De opgeslagen tijd van het hot cue-punt (minuut/seconde) verschijnt in het 
[HOT CUE]-paneel van het paneel met subinformatie. Aan de bovenkant van 
de golfvorm verschijnt een markering van een hot cue-punt. 

2 Selecteer een hot cue-punt. 
Het afspelen begint vanaf het geselecteerde hot cue-punt. 

Hint
• U kunt een hot cue-punt selecteren met [A] tot [H] in het [CUE/LOOP]-paneel in het 

functiepaneel. ([1 PLAYER]-modus)
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Overige] > [Hot Cue] en 

[Tijdens Pauze wordt GATE-afspelen toegepast.] is geselecteerd, schakelt u over naar de 
modus [GATE]. In de [GATE]-modus gaat het afspelen alleen door als u tijdens het pauzeren 
een hot cue-knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, pauzeert het afspelen en keert het 
afspeelpunt terug naar een hot cue-punt.
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|Met behulp van de Hot cue-bank lijst hot cues rangschikken
Met behulp van Hot cue-bank lijsten kunt u cue-/loop-punten van verschillende 
muziekstukken op uw dj-optreden oproepen.
De informatie over cue/loop-punten voor verschillende muziekstukken kan worden 
opgeslagen in hot cue-banken. De combinatie van de 8 hot cue-banken wordt de 
Hot cue-bank lijst genoemd. 
Als u meerdere Hot cue-bank lijsten op een dj-speler laadt, kunt u verschillende dj-
optredens maken met hot cue-combinaties.
Om [Hot cue-bank lijst] in de structuurweergave weer te geven, opent u het venster 
[Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] en klikt u op het selectievakje [Hot cue-
bank lijst].

Opmerking
• Het aantal hot cue-banken is afhankelijk van de dj-apparatuur.
• Hot cue-bank lijsten kunnen niet op sommige dj-apparatuur worden geladen.
• Als het spelerpaneel zich in de [2 PLAYER]-modus bevindt, worden de hot cue-bank en [X] niet 

weergegeven.

Een nieuwe Hot cue-bank lijst aanmaken

1 Klik op [+] aan de rechterkant van de [Hot cue-bank lijsten] in de 
structuurweergave van het browserpaneel.
[Lijst zonder titel] wordt toegevoegd onder de map [Hot cue-bank lijsten].

2 Vul de naam van de lijst in via het toetsenbord van uw computer en druk 
vervolgens op [Enter].

Hint
• Om een Hot cue-bank lijst te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de Hot cue-bank 

lijst en selecteert u vervolgens [Hot cue-bank lijst wissen]. U kunt ook op de Hot cue-bank lijst 
klikken en vervolgens op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw computer drukken.
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Sla cue- en loop-punten op als hot cue-banken
Klik tijdens het afspelen of pauzeren op [A] - [H] in de Hot cue-bank lijst op de positie 
die u wilt opslaan. Het cue-punt wordt opgeslagen in een hot cue-bank. Het 
opgeslagen punt wordt groen weergegeven.

Hint
• Wanneer op een hot cue-bank wordt geklikt tijdens het afspelen van een loop, wordt het punt 

van de actieve loop opgeslagen en in oranje weergegeven in een hot cue-bank.

Opgeslagen hot cue-banken aanvinken
Klik in de Hot cue-bank lijst op een hot cue-bank van een opgeslagen cue/loop-punt 
om het afspelen te starten.

Hint
• Om een cue/loop-punt dat is opgeslagen in de Hot cue-bank lijst te verwijderen, klikt u op de [X] 

aan de rechterkant van de hot cue-bank.

Een opgeslagen hot cue oproepen en deze in de hot cue-bank opslaan

1 Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Overige] > 
[Hot Cue] en klik op het selectievakje [Tijdens Pauze wordt GATE-afspelen 
toegepast.].

2 Laad een muziekstuk met hot cue-punten op het spelerpaneel.
De cue- of loop-punten die in het muziekstuk zijn opgeslagen, worden 
weergegeven in het [HOT CUE]-paneel.

3 Klik in het [HOT CUE]-paneel op een punt dat u in de hot cue-bank wilt opslaan.
De afspeelpositie wordt naar het geselecteerde punt verplaatst en het afspelen 
wordt gepauzeerd.

4 Klik op de juiste [A] - [H] in de Hot cue-bank lijst.
Het opgeslagen punt verschijnt in de hot cue-bank.
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Hot cue-bank lijsten rangschikken met behulp van mappen

1 Klik met de rechtermuisknop op de map [Hot cue-bank lijsten] en selecteer 
vervolgens [Nieuwe map maken].
[Map zonder titel] wordt aangemaakt in de map [Hot cue-bank lijsten].

2 Vul de mapnaam in via het toetsenbord van uw computer en druk vervolgens 
op [Enter].

3 Versleep Hot cue-bank lijsten naar de aangemaakte map.
Hot cue-bank lijsten worden verplaatst naar de aangemaakte map.

Hint
• Om een map te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u 

vervolgens [Map wissen]. U kunt ook op de [Delete]-toets op het toetsenbord van uw computer 
drukken. Alle Hot cue-bank lijsten en mappen in de map worden verwijderd.

Een afbeelding aan een Hot cue-bank lijst toevoegen
Geldige bestandsindelingen voor afbeeldingen zijn JPEG (.jpg of .jpeg) en PNG 
(.png).

1 Klik met de rechtermuisknop op een Hot cue-bank lijst en selecteer vervolgens 
[Illustratie toevoegen].

2 Selecteer een beeldbestand klik vervolgens op [Open].
De afbeelding wordt toegevoegd aan de Hot cue-bank lijst.

Hint
• Om de toegevoegde afbeelding weer te geven, klikt u met de rechtermuisknop op de Hot cue-

bank lijst.

Gebruik [Geschiedenissen] om afgespeelde muziekstukken en de volgorde van 
muziekstukken te controleren.

1 Dubbelklik op [Geschiedenissen] in de structuurweergave.
Afspeelgeschiedenissen worden weergegeven in de mappen voor jaar en 
maand.

2 Selecteer een speelgeschiedenis.

De afspeelgeschiedenissen controleren
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U kunt muziekstukken en afspeellijsten van [Verzameling] op USB-opslagapparaten 
(flashgeheugen of harde schijf) opslaan. Sluit het USB-opslagapparaat aan op een 
dj-speler voor uw dj-optreden.

Hint
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van elke dj-speler voor muziekbestanden 

(bestandsindelingen) die kunnen worden geladen en afgespeeld op de Pioneer DJ-speler.
• Voor sommige dj-spelers kan een SD-geheugenkaart worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie op “Ondersteunde media (bestandssysteem)” (pagina 223).
• Om muziekbestanden te importeren, sluit u een USB-opslagapparaat aan waarop een 

afspeellijst is opgeslagen die van een andere computer is geëxporteerd. Klik met de 
rechtermuisknop op een afspeellijst of map in [Apparaten] en selecteer vervolgens [Afspeellijst 
importeren] of [Map importeren].

• Als u MEP-4000 of XDJ-R1 gebruikt, open dan het venster [Voorkeuren] > tabblad [DJ System] 
> tabblad [Apparaat] > [Bibliotheek] en selecteer elk apparaat. Wanneer het USB-
opslagapparaat wordt verwijderd nadat u de dj-speler hebt geselecteerd, worden de benodigde 
gegevens voor uw dj-optreden op het USB-opslagapparaat opgeslagen.

USB-opslagapparaten gebruiken
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Het USB-opslagapparaat op uw computer aansluiten
Plaats het USB-opslagapparaat in uw computer en klik op . De instellingen voor 
USB-opslagapparaten worden weergegeven in [Apparaten].
U kunt instellingen maken voor USB-opslagapparaten voor gebruik op een dj-
speler. Raadpleeg ook de Gebruikershandleiding voor de dj-speler.

Hint
• U kunt de instelling van [Mijn instellingen] wijzigen in het venster [Voorkeuren] > tabblad [DJ 

System] > tabblad [Mijn instellingen]. Als [Instellingen automatisch toepassen op apparaten] is 
ingesteld, worden de gewijzigde instellingen toegepast op USB-opslagapparaten.

Opmerking
• Bestandssystemen, zoals NTFS en HFS worden niet ondersteund door rekordbox, waardoor ze 

worden weergegeven met . Gebruik FAT32 voor Windows en een FAT32 of HFS+ 
geformatteerd apparaat voor Mac.

• Als u [Kleur] instelt op [3Band], wordt de golfvorm blauw weergegeven voor dj-apparatuur die 
[3Band] niet ondersteunt.

[Algemeen]

[Apparaatnaam] Stel de naam in die moet worden weergegeven.

[Achtergrondkleur] Stel de achtergrondkleur in.

[Kleur van golfvorm] Stel de kleur van de golfvorm in.

[Type 
overzichtsgolfvorm]

Selecteer het weergavetype van de golfvorm die u 
wilt weergeven.

[Categorie] Specificeer een categorie en de rangschikking ervan.

[Sortering] Specificeer een sorteervolgorde.

[Kolom] Specificeer een categorie met gebruikersinstellingen die aan de 
rechterkant van de titel moet worden weergegeven wanneer u door 
muziekbestanden bladert op het weergavevenster van dj-apparatuur.

[Kleur] Typ of bewerk een opmerking bij een van de acht kleuren die worden 
gebruikt voor het classificeren van de categorieën van muziekbestanden.

[Mijn 
instellingen]

Specificeer of alle instellingen van alle items automatisch worden 
toegepast.
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Het USB-opslagapparaat van uw computer loskoppelen
Klik op  aan de rechterkant van  om te verwijderen voordat u het USB-
opslagapparaat loskoppelt van uw computer.

Opmerking
• Het USB-opslagapparaat mag niet worden losgekoppeld tijdens het kopiëren van gegevens 

naar het opslagapparaat. Als u het opslagapparaat wilt loskoppelen tijdens het kopiëren van 
gegevens naar het opslagapparaat, klikt u op [X] aan de rechterkant van de voortgangsbalk om 
het kopiëren te annuleren.

• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [DJ System] > tabblad [Apparaat] > [Bibliotheek] > [Maak 
de bibliotheek voor], [XDJ-R1] of [MEP-4000] is geselecteerd, verschijnt  aan de 
rechterkant van . Als u op  klikt, begint het aanmaken van een bibliotheek exclusief 
voor de XDJ-R1 of MEP-4000. Wacht tot het aanmaken van de bibliotheek klaar is en koppel 
vervolgens het USB-opslagapparaat los van de computer.

|Muziekstukken naar een USB-opslagapparaat kopiëren
Versleep muziekstukken van [Verzameling] naar  in [Apparaten]. De 
voortgangsbalk voor het kopiëren verschijnt onderaan het scherm en zowel 
muziekstukken als de informatie over muziekstukken worden worden naar het USB-
opslagapparaat gekopieerd.

Hint
• Muziekstukken kunnen ook worden gekopieerd door ze van [iTunes] of [Verkenner] naar  in 

[Apparaten] te verslepen.
• Om een muziekstuk van het USB-opslagapparaat te verwijderen, selecteert u het muziekstuk in 

[Apparaten] en klikt u vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer. 
(Muziekstukken die gekopieerd worden, kunnen niet worden verwijderd.)

• Muziekstukken kunnen tegelijkertijd naar 2 apparaten worden gekopieerd.
• Bij sommige dj-apparatuur wordt bij het kopiëren van muziekstukken naar het USB-

opslagapparaat een exclusieve bibliotheek ([Verzameling] of [Afspeellijst]) aangemaakt op het 
USB-opslagapparaat voor als het opslagapparaat wordt losgekoppeld.

|Afspeellijsten naar een USB-opslagapparaat kopiëren

1 Klik op  aan de linkerkant van  om de afspeellijst te kopiëren.

2 Klik op  aan de linkerkant van de map [Afspeellijsten].

3 Versleep een afspeellijst naar [Apparaten].
De afspeellijst met de muziekstukken erin wordt naar het USB-opslagapparaat 
gekopieerd.
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Hint
• Een afspeellijst kan worden gekopieerd door deze van [iTunes] naar [Apparaten] te verslepen.
• Om de afspeellijst van het USB-opslagapparaat te verwijderen, selecteert u de afspeellijst in 

[Apparaten] en klikt u vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer.
• Afhankelijk van de dj-apparatuur kunnen er beperkingen gelden voor de namen van 

afspeellijsten en de mapstructuur op het USB-opslagapparaat. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding van de dj-apparatuur voor meer informatie.

|Hot cue-bank lijsten naar USB-opslagapparaten kopiëren
U kunt combinaties van hot cues van verschillende muziekstukken op dj-apparatuur 
gebruiken door een Hot cue-bank lijst te gebruiken die voorafgaand aan uw dj-
optreden is gemaakt.
Het beschikbare aantal hot cue-banken is afhankelijk van de dj-apparatuur.

1 Klik op  aan de linkerkant van  om de Hot cue-bank lijst te kopiëren.

2 Klik op  aan de linkerkant van de map [Hot cue-bank lijst].

3 Versleep de Hot cue-bank lijst naar [Apparaten].
De Hot cue-bank lijst met de daarin opgenomen muziekstukken wordt naar het 
USB-opslagapparaat gekopieerd.

Hint
• Om de Hot cue-bank lijst van het USB-opslagapparaat te verwijderen, selecteert u de Hot cue-

bank lijst in [Apparaten], en klikt u vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de 
computer.

|USB-opslagapparaten gebruiken die aangesloten zijn op een dj-
speler voor dj-optredens (USB EXPORT)

U kunt USB-opslagapparaten (flashgeheugen of harde schijf) gebruiken voor uw dj-
optreden. U kunt muziekstukken, afspeellijsten en informatie over muziekstukken 
(zoals cue-punten) zonder computer naar de dj-speler kopiëren. Raadpleeg ook 
“USB-opslagapparaten voor dj-optredens (USB EXPORT) gebruiken” (pagina 72).
• Voor sommige dj-apparatuur kan ook een SD-geheugenkaart worden gebruikt.
• Hot cue-bank lijsten kunnen op sommige dj-apparatuur niet worden geladen.
• Voor MEP-4000 en XDJ-R1 is het aantal muziekstukken dat verschijnt in de 

mappen en afspeellijsten op het USB-opslagapparaat beperkt. Bovendien worden 
bepaalde soorten audioformaten, waaronder AIFF, niet ondersteund door MEP-
4000.
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• Voor instructies over het aansluiten van USB-opslagapparaten op dj-apparatuur 

en het gebruik van USB-opslagapparaten voor uw dj-optreden raadpleegt u de 
Gebruikershandleiding voor de dj-speler.

Dj-optreden met behulp van de kwantiseringsfunctie op een dj-speler of dj-
mixer
De beat-grid van gedetecteerde nummers en aangepaste beat-grids met rekordbox 
kunnen worden gebruikt via de kwantiseringsfunctie van cueing en looping op de dj-
speler. Als de dj-speler en dj-mixer met een LAN-kabel op elkaar zijn aangesloten, 
kunt u gedetecteerde en aangepaste beat-grids gebruiken via de 
kwantiseringsfunctie voor speciale effecten.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor instructies over 

het gebruik van de kwantiseringsfunctie op de dj-speler of de dj-mixer.

De beatsynchronisatiefunctie tussen dj-spelers voor dj-optredens gebruiken
Als u beat-grids van muziekstukken hebt gedetecteerd en aangepast met 
rekordbox, kunt u tempo's (BPM) en beats synchroniseren van dj-spelers die via 
PRO DJ LINK aangesloten zijn (pagina 72). U kunt ze ook synchroniseren met de 
linker- en rechterdecks van een alles-in-één dj-systeem.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler voor instructies over het 

gebruik van de functie om beats te synchroniseren.

Hot cues op een dj-speler gebruiken
Hot cue-informatie ([A] - [H]) van muziekstukken kan worden opgeroepen en 
gebruikt op een dj-speler.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler voor instructies over het 

gebruik van de hot cue-informatie op een dj-speler.
• Als [Toestaan dat Hot Cue automatisch op CDJ/XDJ wordt geladen] is ingesteld 

op muziekstukken, laadt u deze muziekstukken op de dj-speler. Hot cues die in 
muziekstukken zijn opgeslagen, worden vervolgens automatisch in de hot cues op 
de dj-speler geladen.

• Het aantal hot cues is afhankelijk van de dj-speler.

Afspeelgeschiedenissen vanaf dj-apparatuur op rekordbox opslaan
Sluit het USB-opslagapparaat dat u gebruikt voor uw dj-optreden aan op de 
computer. Een afspeelgeschiedenis van nummers op het apparaat wordt 
automatisch opgeslagen in rekordbox. De geschiedenis verschijnt in de map 
[Geschiedenissen] met de opgeslagen datum.
• De geschiedenis wordt verwijderd van het USB-opslagapparaat.
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Opmerking
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [DJ System] > tabblad [Apparaat] > [Geschiedenis] > 

[Afspeelgeschiedenis automatisch importeren] niet is ingesteld, worden 
afspeelgeschiedenissen niet automatisch geïmporteerd. 

• Als u handmatig importeert, opent u de map [Geschiedenissen] op het USB-opslagapparaat. 
Klik met de rechtermuisknop op de afspeelgeschiedenis die u wilt opslaan en selecteer 
vervolgens [Geschiedenis importeren].

• Muziekstukken in de afspeelgeschiedenissen kunnen alleen worden geëxporteerd vanuit 
[Verzameling] van uw rekordbox. Muziekstukken die zijn geëxporteerd uit een andere rekordbox 
of muziekstukken die zijn verwijderd uit uw rekordbox, kunnen niet worden opgeslagen in de 
afspeelgeschiedenis. Dergelijke muziekstukken zijn uitgesloten.

Muziekstukinformatie laden die op een dj-speler is bijgewerkt
De volgende gegevens worden geüpdatet.
• Cue-punten en loop-punten
• hot cues
• Beat-grids
• Overige informatie (kleuren, beoordelingen en opmerkingen)

1 Sluit het USB-opslagapparaat dat u gebruikt voor uw dj-optreden aan op de 
computer.

2 Klik met de rechtermuisknop op  van het USB-opslagapparaat waarvan u de 
muziekstukinformatie wilt laden, en selecteer vervolgens [Verzameling 
bijwerken].
Het venster [Update Collection with USB Device] wordt geopend wanneer de 
muziekstukinformatie wordt bijgewerkt.

Hint
• Als u tijdens het bijwerken op [Annuleren] klikt, wordt het venster [Update Collection with USB 

Device] gesloten.
• Afhankelijk van de dj-speler kan de bijgewerkte informatie verschillen.
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De LAN-verbinding gebruiken
Als u een computer via een LAN-kabel of draadloos LAN op een dj-speler aansluit, 
kunt u rechtstreeks rekordbox-muziekstukken en gegevens laden en deze op de dj-
speler gebruiken. (pagina 100)
• Voor het kopiëren van muziekstukken naar dj-apparatuur is het niet nodig om ze 

naar USB-opslagapparaten te exporteren.
• U kunt tijdens uw dj-optreden verschillende functies voor het selecteren van 

muziekstukken in rekordbox gebruiken (bijv. door muziekstukken bladeren).
• Op rekordbox kunt u de afspeelgeschiedenis van dj-spelers bekijken (pagina 91). 

Een afspeelgeschiedenis door PRO DJ LINK wordt aangemaakt in de map van 
het jaar als [LINK HISTORY jjjj-mm-dd].

Als uw computer via een LAN-kabel is aangesloten op een PRO DJ LINK-
compatibele dj-mixer, kunt u muziekstukken in rekordbox beluisteren via een 
hoofdtelefoon die op de dj-mixer aangesloten is. (pagina 99)

Afhankelijk van de beveiligingssoftware van uw computer en de instellingen van het 
besturingssysteem, is het wellicht niet mogelijk om koppelingen met dj-apparatuur 
tot stand te brengen. In dit geval is het nodig om de instellingen te wissen voor alle 
programma's en communicatiepoorten die geblokkeerd zijn.
• Raadpleeg “Linkstatuspaneel” (pagina 70) voor weergave van de linkstatus.

1 Sluit de computer en dj-apparatuur aan op het netwerk.
Bij het detecteren van dj-apparatuur die op het netwerk is aangesloten, 
verschijnt  linksonder in het browserpaneel.

2 Klik op .
Communicatie met dj-apparatuur die via een LAN-kabel of draadloos LAN is 
aangesloten, wordt ingeschakeld.
Het linkstatuspaneel (pictogrammen van aangesloten dj-apparatuur) wordt 
onder aan het browserpaneel weergegeven, en  verschijnt.

De koppeling tot stand brengen
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Hint
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor aansluitinstructies en het 

aantal dj-spelers dat kan worden aangesloten.
• Bij aansluiting via een schakelpunt of een PRO DJ LINK-compatibele dj-mixer, kunnen 

rekordbox-muziekbestanden en -gegevens worden gedeeld met 4 dj-spelers (alleen 6 dj-
spelers voor CDJ-3000).

• Afhankelijk van de communicatieomgeving kan het even duren voordat het netwerkadres 
automatisch wordt opgehaald.

• Wanneer  verschijnt aan de linkerkant van het Linkstatuspaneel, zijn er twee computers 
aangesloten, waarvan op één computer rekordbox geïnstalleerd is.

• Wanneer  verschijnt aan de linkerkant van het Linkstatuspaneel, is de computer verbonden 
met het netwerk via een draadloos LAN.

• Als [MIDI/HID] verschijnt aan de rechterkant van het pictogram voor dj-apparatuur, 
communiceert dj-apparatuur met een andere computer via USB-besturing (MIDI of HID).

|De weergavevolgorde van de pictogrammen van dj-apparatuur in 
het linkstatuspaneel wijzigen

De volgorde waarin pictogrammen voor dj-apparatuur in het linkstatuspaneel 
worden weergegeven, kan worden gewijzigd door ze naar links en rechts te 
verslepen.

|De koppeling verlaten
Klik op  om de communicatie te annuleren met dj-apparatuur die via een LAN-
kabel of draadloos LAN aangesloten is.

Om rekordbox-muziekstukken te beluisteren via een hoofdtelefoon die op de dj-
mixer aangesloten is, opent u het venster [Voorkeuren] > tabblad [Audio] > [LINK 
MONITOR], selecteert u [Gebruik de “LINK MONITOR” functie van Pioneer DJ-
mengpanelen] en start u het afspelen.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-mixer voor instructies over de dj-

mixer.

Hint
• Het klikgeluid van de golfvorm in de kolom [Voorbeeld] of [Afbeelding] wordt ook gemonitord met 

een hoofdtelefoon van de dj-mixer.

Via een hoofdtelefoon die op de dj-mixer is 
aangesloten muziekstukken monitoren
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Versleep een muziekstuk vanuit een lijst met muziekstukken in het browserpaneel 
naar  in het linkstatuspaneel. Het muziekstuk wordt op de dj-speler geladen en 
het afspelen begint.

Opmerking
• Wanneer de functie [Vergrendeling disc uitwerpen/muziekstuk laden] van een dj-speler actief is, 

kunnen geen muziekstukken worden geladen totdat het afspelen op de dj-apparatuur is 
gepauzeerd.

• Muziekstukken in [Apparaten] kunnen niet naar een dj-speler worden geladen.

|De kwantiseringsfunctie op een dj-speler of dj-mixer gebruiken
Als u beat-grids van muziekstukken hebt gedetecteerd en aangepast met 
rekordbox, kunt u deze gebruiken met de kwantiseringsfunctie voor het uitvoeren 
van cue-bewerkingen en het afspelen van loops op de dj-speler. Als bovendien via 
een LAN-kabel een dj-speler en een dj-mixer zijn aangesloten, kunt u de 
kwantiseringsfunctie gebruiken voor speciale effecten (FX).
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor dj-apparatuur voor instructies over het 

gebruik van de kwantiseringsfunctie op een dj-speler of dj-mixer.

|De beat-synchronisatiefunctie gebruiken tussen dj-spelers of 
alles-in-één dj-systeem voor dj-optredens

Als u beat-grids van muziekstukken hebt gedetecteerd en aangepast met 
rekordbox, kunt u tempo's (BPM) en beats van dj-spelers synchroniseren die via 
PRO DJ LINK aangesloten zijn. U kunt ze ook synchroniseren met de linker- en 
rechterdecks.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler voor instructies over het 

gebruik van de functie om beats te synchroniseren.

Hint
• U kunt tempo's (BPM) en beats van meerdere dj-apparatuur synchroniseren door tempo's 

(BPM) op rekordbox te specificeren.

Het gebruik van een dj-speler
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|Hot cues op dj-apparatuur gebruiken
De hot cue-informatie ([A] - [H]) van muziekbestanden kan worden opgeroepen en 
gebruikt op dj-apparatuur.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding van dj-apparatuur voor instructies over het 

gebruik van hot cues op dj-apparatuur.

Hint
• Als [Toestaan dat Hot Cue automatisch op CDJ/XDJ wordt geladen] is ingeschakeld en 

dergelijke muziekstukken worden geladen op een dj-speler, worden automatisch hot cues 
geladen die in muziekstukken opgeslagen zijn.

• Het aantal hot cues is afhankelijk van de dj-speler.

|Hot cue-bank lijsten op een dj-speler laden
Versleep de gewenste Hot cue-bank lijst van de [Hot cue-bank lijsten] naar  in 
het linkstatuspaneel. De hot cue-banken die in de Hot cue-bank lijsten zijn 
opgeslagen, worden in de hot cues van de dj-speler geladen.

Hint
• Het aantal beschikbare hot cues is afhankelijk van de dj-speler.

|Muziekstukken met Tag-lijst delen
Tag-lijst is een lijst waarmee u in real time kunt browsen vanaf elke dj-speler die in 
het linkstatuspaneel verschijnt.
Wanneer muziekstukken vanuit rekordbox aan Tag-lijst worden toegevoegd, 
kunnen de muziekstukken op Tag-lijst op de dj-speler worden geladen en worden 
afgespeeld door het bedienen van de dj-speler.

1 Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Lay-out] en selecteer 
[Afspeellijstpalet].

2 Klik op  in het browserpaneel om het afspeellijstpalet weer te geven.

3 Klik op [TAG] boven de structuurweergave en klik vervolgens op  aan de 
rechterkant van [TAG].

4 Versleep een muziekstuk van [Verzameling] in het browserpaneel naar [Tag-
lijst].
De muziekstukken worden toegevoegd aan [Tag-lijst].
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Hint
• Muziekstukken kunnen ook worden toegevoegd door met de rechtermuisknop op een 

muziekstuk te klikken en [Toevoegen aan tag-lijst] te selecteren.
• Muziekstukken en afspeellijsten kunnen ook worden toegevoegd door ze vanuit [Afspeellijsten] 

of [iTunes] te verslepen.
• Er kunnen maximaal 100 bestanden worden toegevoegd.

De volgorde van de nummers op de Tag-lijst wijzigen

1 Klik op de kopregel van de kolom die de nummervolgorde aangeeft.
Elke keer dat u klikt, wisselt de rangschikking tussen oplopende en aflopende 
volgorde.

2 Versleep een muziekstuk om de positie ervan in de lijst te wijzigen.

Opmerking
• Als muziekstukken worden gesorteerd op een andere kolomkop dan de muziekstukvolgorde, 

kunt u de volgorde van muziekstukken niet wijzigen door het verslepen van een muziekstuk.

Met behulp van Tag-lijst nummers op een dj-speler afspelen
Door de dj-speler te bedienen, kunnen nummers op de Tag-lijst worden geladen en 
afgespeeld op elke dj-speler, en kunnen de Tag-lijsten die daadwerkelijk worden 
gebruikt tijdens optredens, worden opgeslagen als rekordbox-afspeellijsten. 
Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler voor instructies over het 
openen van Tag-lijsten vanaf de dj-speler.
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Mengen ([2 PLAYER]-modus)

Meng muziekstukken om een goede matchcombinatie te vinden of pas beat-grids 
aan. 
Een goede matchcombinatie van muziekstukken kan worden opgeslagen in de 
bibliotheek en kan worden genoemd als GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN bij 
het selecteren van het volgende muziekstuk om af te spelen.

|Twee muziekstukken in spelers A en B mengen

1 Selecteer [2 PLAYER] linksboven in het scherm.
Het spelerpaneel wordt omgeschakeld naar de [2 PLAYER]-modus.

2 Versleep een muziekstuk uit de lijst met muziekstukken enz. naar speler A.

3 Versleep een muziekstuk uit de lijst met muziekstukken enz. naar speler B.

4 Klik op  in de bedieningspanelen van speler A en speler B.
De nummers in speler A en speler B worden afgespeeld.

Voorbereiden voor het mengen
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5 Pas het geluidsniveau van de mix van speler A en speler B aan.

U kunt proberen te mixen met een crossfader in het bedieningspaneel.
Verplaats de crossfader naar A om het volume van speler A te verhogen en om 
het volume van speler B te verlagen. Verplaats de crossfader naar B om het 
volume van speler B te verhogen en om het volume van speler A te verlagen.

|De afspeelsnelheid van het muziekstuk aanpassen (Tempo 
Control)

Klik op de tempo-instelknop om de afspeelsnelheid van 2 muziekstukken af te 
stemmen.

[+]: De afspeelsnelheid wordt hoger.
[-]: De afspeelsnelheid wordt lager.
[RST]: De afspeelsnelheid wordt teruggezet naar de oorspronkelijke snelheid.
BPM-waarde: U kunt de BPM invullen door op het nummer te dubbelklikken.

|De afspeelsnelheid aanpassen zonder de toonhoogte te 
veranderen (Hoofdtempo)

1 Klik op [MT] in het functiepaneel.
De [MT] licht rood op en het hoofdtempo is ingeschakeld.

2 Klik op [+]/[-] om het tempo (BPM) aan te passen.
De toonhoogte van het muziekstuk verandert niet, zelfs niet als u de 
afspeelsnelheid verandert.

Opmerking
• De geluidskwaliteit kan veranderen omdat het geluid digitaal opnieuw wordt verwerkt.

|De beatposities van twee muziekstukken handmatig aanpassen 
met Pitch Bend

Klik op  om het afspelen te vertragen of op  om het afspelen in het 
functiepaneel tijdens het afspelen te versnellen.
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|Synchroniseren van de beatposities en het tempo van twee 

muziekstukken met BEAT SYNC

1 Speel een muziekstuk af op speler A.
De speler die het afspelen als eerste start, wordt de Sync Master.

2 Speel een muziekstuk af op speler B.

3 Klik op [BEAT SYNC] in het functiepaneel op speler B.
Het tempo (BPM) en de beatposities van het muziekstuk op speler B worden 
gesynchroniseerd met die op speler A.
Om de SYNC-functie uit te schakelen, klikt u nogmaals op [BEAT SYNC].
Om terug te keren naar de originele BPM op elke speler nadat u de SYNC-
functie hebt uitgeschakeld, klikt u op [RST].

|Twee muziekstukken instellen als een goede matchcombinatie 
([Matching])

Als de 2 muziekstukken qua harmonie enz. goed bij elkaar passen, klik dan op  
om dergelijke informatie in de bibliotheek op te slaan. De opgeslagen informatie kan 
worden weergegeven als een goede matchcombinatie.
• Als de 2 muziekstukken een goede match zijn bij het laden van deze 

muziekstukken op speler A en speler B, licht  automatisch blauw op.
• Raadpleeg “GERELATEERDE MUZIEKSTUKKEN gebruiken” (pagina 33) voor 

het weergeven van muziekstukken met goede overeenkomstcombinaties voor 
een bepaald muziekstuk.
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Opnemen
U kunt geluidsinvoer opnemen via apparatuur die via USB is aangesloten. Als u 
bijvoorbeeld via USB op een draaitafel bent aangesloten, kunt u bronmuziek van 
een analoge plaat opnemen. U kunt ook uw dj-optreden opnemen door uw 
computer aan te sluiten op een audio-interface, zoals een dj-mixer.
Een opname wordt gemaakt als een WAV-bestand.
In de EXPORT-modus kan alleen audio-invoer van externe apparatuur worden 
opgenomen. 
Gebruik de opnamefunctie in de PERFORMANCE-modus om op te nemen van 
Master Out van rekordbox. (pagina 161)

1 Klik op  bovenaan het scherm.
Het opnamepaneel verschijnt.

2 Selecteer een opnamebron.
De opnamebron die in het menu verschijnt, is afhankelijk van de aangesloten 
apparatuur.
• Selecteer [USB REC] als de PLX-500 is aangesloten.
• Als DJM-900NXS2 is aangesloten, selecteert u [Master Out], [Channel 1], 

[Channel 2], [Channel 3] of [Channel 4].
• Als DJM-900NXS is aangesloten, selecteert u [Channel 1], [Channel 2], 

[Channel 3] of [Channel 4].
• Afhankelijk van de opnamebronnen en de aangesloten apparatuur, kunnen 

instellingen van de aangesloten apparatuur nodig zijn. Raadpleeg voor meer 
informatie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.

3 Draai aan de niveauknop voor de opname om het opnameniveau aan te 
passen.
Start het afspelen van enkele muziekstukken op de aangesloten apparatuur, 
controleer de meter van het opnameniveau en pas het opnameniveau daarop 
aan.
Als het niveau te laag is, bevatten opgenomen bestanden ruis en is het 
geluidsniveau laag. Als het niveau te hoog is, treedt clipping op en klinkt het 
geluid vervormd. De beste opnamekwaliteit kan worden verkregen door het 
maximale opnameniveau te verhogen tot het punt waarop niet alle meters de 
rode zone raken.

4 Klik op .
 knippert en rekordbox staat in de opname-standby-modus.
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5 Speel een op te nemen muziekstuk af op de aangesloten apparatuur.

De opname begint wanneer audio-invoer wordt ontvangen. De  verandert in 
 en de verstreken tijd en de resterende opnametijd worden weergegeven.

6 Klik op .
De opname stopt.
Bij een stilte van langer dan 20 seconden stopt de opname automatisch.

7 Vul informatie in over het opgenomen bestand.

8 Klik op [OK].
Het opgenomen bestand wordt opgeslagen op [Opnamen] in de 
structuurweergave van het browserpaneel.

Hint
• Om automatisch starten/stoppen van opnemen te voorkomen, opent u het venster [Voorkeuren] 

> tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Opnamen] en stelt u [De opname wordt gestart als:]/[De 
opname wordt gestopt als:] in op [U op de knop REC drukt.].

|Automatisch het opgenomen bestand scheiden
rekordbox heeft een functie om automatisch een ander bestand te creëren wanneer 
het een bepaalde stilte detecteert. Als u deze functie inschakelt, kunt u 
geluidsbestanden per muziekstuk maken bij het maken van een analoge opname 
(als deze meerdere muziekstukken en pauzes daartussen heeft).
De lengte van de stilte kan worden ingesteld van 1 t/m 10 seconden.
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Opnamen] en 
pas de instellingen voor automatische scheiding als volgt aan.
• Als het bestand niet wordt gescheiden;

[Drempelwaarde voor stilte]: Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de 
drempel te verhogen.
[Als de stilte aanhoudt:]: Verkort de stilte.

• Als het bestand onnodig wordt gescheiden;
[Drempelwaarde voor stilte]: Verplaats de schuifregelaar naar links om de drempel 
te verlagen.
[Als de stilte aanhoudt:]: Verleng de stilte.

Raadpleeg “Andere instellingen voor opnamen” (pagina 109) in “EXPORT-modus”.

Hint
• Als de automatische scheidingsfunctie is ingeschakeld, wordt na het opnemen een scherm 

weergegeven met [Wilt u de gesplitste bestanden afzonderlijk opslaan?]. Als u op [Nee] klikt, 
wordt de opname opgeslagen als één bestand (niet gescheiden).
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Opmerking
• Deze functie scheidt een bestand door stilte te detecteren. Als er dus geen stilte is tussen de 

muziekstukken, wordt het opgenomen bestand niet gescheiden. Omgekeerd, als een 
muziekstuk een stilte of een laag volumeniveau heeft, kan het bestand daar worden gescheiden. 
Als deze functie niet correct werkt, zelfs nadat deze instelwaarden zijn aangepast, opent u het 
venster [Voorkeuren] > tabblad [Geavanceerd] > tabblad [Opnamen] en selecteert u [Bestanden 
worden automatisch gesplitst als de stilte aanhoudt.] niet.

|Opgenomen bestanden weergeven

1 Klik op  links van [Opnamen] in de structuurweergave van het browserpaneel.
Mappen met opgenomen bestanden worden weergegeven in de 
Structuurweergave.

2 Selecteer een bestand in de lijst met muziekstukken en versleep het naar de 
speler.
Om het afspelen te starten, klikt u op  in het bedieningspaneel.

Hint
• Als u tag-informatie heeft ingevuld, wordt het bestand weergegeven in [Album] in [Artiest] onder 

[Opnamen]. Als u geen tag-informatie heeft ingevuld, klikt u op [Opnamen] om de opgenomen 
bestanden in de lijst met muziekstukken weer te geven.

• Om ongewenste opgenomen bestanden te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het 
bestand en selecteert u [Opnamebestand verwijderen].
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Opmerking
• Mappen in [Opnamen] kunnen niet worden bewerkt in de structuurweergave. Gebruik de functie 

in Finder of Windows Verkenner om de naam van een map enz. te wijzigen.

|Andere instellingen voor opnamen
Raadpleeg “[Opnamen] (EXPORT-modus)” (pagina 210).
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Afhankelijk van uw abonnement zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. 
Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over de abonnementen.
rekordbox.com/nl/plan/

: Ongeldige functie op uw abonnement

Over het PERFORMANCE-
modusscherm

1. Spelerpaneel (pagina 111)

2. Browserpaneel (pagina 131)

1

2
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1. Paneel met informatie over het muziekstuk (pagina 113)

2. Effectenpaneel (pagina 125)

3. Algemeen gedeelte (pagina 112)

4. Vergroot golfvormpaneel (pagina 129)

5. Performance-pads (pagina 116)

6. Microfoonpaneel (pagina 157)

7. JOG-paneel (pagina 114)

8. Sampler-deck (pagina 126)

9. Mengpaneel (pagina 128)

10. Hoofdtelefoonpaneel (pagina 128)

11. Opnamepaneel (pagina 129)

Spelerpaneel
1

5 7 9 108 7 56
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|Algemeen gedeelte

1. Selecteer de PERFORMANCE-modus.

2. Verander de lay-out van het deck en de golfvorm (2 deck/4 deck, horizontaal/
verticaal of bladerscherm) (pagina 160).

3. Geef het effectenpaneel  (pagina 125), sampler-deck  (pagina 126), 
mengpaneel  (pagina 128), opnamepaneel  (pagina 129), videopaneel 

*, lyric-paneel *, en LIGHTING-paneel *.
* Klik op elk tabblad in het venster [Voorkeuren] en klik op het selectievakje [XXX 
inschakelen] linksboven in het scherm.

4. Schakel in om Ableton Link in te schakelen. (pagina 136)

5. Open het venster PAD EDITOR.
Maak verbinding met dj-apparatuur die Pad Editor ondersteunt.
Raadpleeg de “PAD EDITOR Operation Guide” op de rekordbox-website voor 
informatie over het bedienen van Pad Editor.

6. Open het instellingenvenster om MIDI Learn te gebruiken. (venster [MIDI-
instelling])
Sluit apparatuur aan die over de MIDI-besturingsfunctie beschikt.
Raadpleeg de “MIDI LEARN Operation Guide” op de rekordbox-website voor 
informatie over het gebruik van MIDI Learn.

7. Geef het venster [MY PAGE] weer.

8. Geef het venster [Voorkeuren] weer.

9. Pas het volumeniveau aan vanaf MASTER OUT.
Bij aansluiting op dj-apparatuur die compatibel is met deze functie, verschijnt 

 voor het in- of uitschakelen van PC MASTER OUT.
• [ON]: MASTER OUT-geluid wordt uitgevoerd via zowel de aangesloten dj-

apparatuur als de interne luidspreker van de computer.
• [OFF]: MASTER OUT-geluidsuitvoer van alleen de aangesloten dj-apparatuur.
Raadpleeg de FAQ op de rekordbox-website voor compatibele dj-apparatuur.

10. Het volumeniveau van MASTER OUT wordt aangegeven.

11. De meter voor audio-uitval (audio-uitval die 100% heeft bereikt) verschijnt.

1 11 12 138 10765432 9
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12. Wanneer de computer is losgekoppeld van het lichtnet, wordt de resterende 

batterijduur van de computer weergegeven.

13. De huidige tijd verschijnt.

|Paneel met informatie over het muziekstuk

1. De afbeelding van het muziekstuk verschijnt.
Wijs met de muiscursor op de afbeelding om  weer te geven en klik vervolgens 
op  om het muziekstuk te verwijderen.

2. De naam van het muziekstuk, artiestnaam, originele BPM en toonsoort worden 
weergegeven.

3. De resterende tijd ([-]) en de verstreken tijd verschijnen.

4. Verlaag de toonsoort met een halve toon. (Semitone Down)

5. Schakel de functie Key Sync in/uit.

6. Verhoog de toonsoort met een halve toon. (Semitone Up)

7. Schakel de Beat-synchronisatiefunctie in/uit (pagina 150).

8. Geef de huidige cue-positie weer.

9. De volledige golfvorm, cue-punt, geheugen-cue-punt, hot cue-punt, frase en 
lichtscènes worden weergegeven.
Klik om de afspeelpositie te verschuiven naar de positie waarop u hebt geklikt. 
De golfvormkleur kan worden gewijzigd in het venster [Voorkeuren]. (pagina 78)

10
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10. De functie toonsoort synchroniseren of de huidige toonsoort van het muziekstuk 

verschijnt.
Dubbelklik om de toonsoort opnieuw in te stellen als u deze hebt gewijzigd met 
de functie halve toon omhoog/omlaag.
Om de indeling van de toonsoortweergave te wijzigen, klikt u op het venster 
[Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Key display format].

11. Het verschil met de originele toonsoort verschijnt.

12. Stel het deck in als Master Player voor de Beat-synchronisatiefunctie.

|JOG-paneel
Klik op  om de performance-pad en het JOG-paneel weer te geven als het [GRID 
EDIT]-paneel verschijnt.

1. Klik op de onderste balk om de knoppen te wisselen.

: Stel de lengte van de loop in op het gespecificeerde aantal beats. (Auto Beat 
Loop)

21 43 6 75

9 610 12 1311
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: Stel realtimecues en loop in/out-punten in en annuleer/hervat het afspelen van 
een loop. (Manual Loop) (pagina 145)

2. Als het afspelen is gepauzeerd, wordt een cue-punt ingesteld op de huidige 
positie. Klik en houd vast om door te gaan met afspelen. (pagina 143)

3. Selecteer de DVS-modus.

4. U kunt de informatie die aan het plateau is gekoppeld, instellen in het venster 
[Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [JOG-display wisselen].
• [Current CUE / SLIP]: Een rode markering geeft de positie van het cue-punt 

aan. Als [SLIP] aan is, wordt de binnenste ring rood en geeft een gele 
markering de positie van het cue-punt aan.

• [HOT CUE COUNTDOWN]: De afstand tot hot cue binnen 5 ronden wordt 
aangegeven. Het verandert de weergave van het plateau volgens de afstand 
tot de hot cue.

5. Geef de huidige BPM weer.

6. Pas de afspeelsnelheid aan. De afspeelsnelheid kan worden gewijzigd door op 
[+]/[-] te klikken. (pagina 138)

7. Speel zonder het ritme van het muziekstuk te onderbreken. (slip-modus) 
(pagina 149)

8. Stel automatisch een loop in-punt, loop uit-punt, hot cue en cue in volgens de 
beatpositie. (functie kwantiseren) (pagina 142)

9. Start of pauzeer het afspelen. (pagina 138)

10. Geef de gewijzigde afspeelsnelheid weer (%).

11. Blijf erop klikken om de toonhoogte te buigen tijdens het afspelen.

12. Het instelbare bereik voor afspeelsnelheid verschijnt. (Bereik temporegeling)
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13. Pas de afspeelsnelheid aan zonder de toonhoogte te wijzigen. (Master Tempo) 

(pagina 138)
Wanneer u de toonsoort op een muziekstukinformatiepaneel verschuift, wordt 
de weergave hier gewijzigd in [KEY RESET]. Klik om de toonsoort te resetten.

|Performance-pads
Als het [GRID EDIT]-paneel verschijnt, klikt u op  om over te schakelen naar de 
performance-pad.
Door van pad te wisselen, kunt u verschillende functies gebruiken.
Klik in de PAD-modus op de functienaam die verschijnt aan de onderkant van de 
pad. Hierdoor kunt u verschillende functies selecteren die aan de performance-pad 
moeten worden toegewezen.
[HOT CUE] (pagina 116)/[PAD FX] (pagina 117)/[SLICER] (pagina 118)/[BEAT 
JUMP] (pagina 119)/[BEAT LOOP] (pagina 119)/[KEYBOARD] (pagina 120)/[KEY 
SHIFT] (pagina 120)/[SEQ. CALL] (pagina 121)/[ACT. CENSR] (pagina 121)/
[MEMORY CUE] (pagina 122)

[HOT CUE]-modus
Nadat u hot cues heeft opgeslagen, kunt u de specifieke afspeelpositie snel 
oproepen en markeren op de volledige golfvorm of vergrote golfvorm.
Raadpleeg “Een hot cue gebruiken” (pagina 147) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1 2
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1. Hot cues worden weergegeven.

Als u op een lege pad klikt, wordt de huidige afspeelpositie opgeslagen als een 
hot cue.
Als u op een pad met een hot cue klikt, springt de afspeelpositie naar de hot cue-
positie.
Klik met de rechtermuisknop op de hot cue-pad om opmerkingen in te voeren 
en de kleur te wijzigen.

2. Geeft aan wanneer een loop-punt is opgeslagen. (HOT CUE LOOP)
Klik erop om een actieve loop in te stellen. Zijn kleur verandert dan in rood. 

3. Scroll door het scherm.

4. Wijs met de muiscursor naar de pad en klik op [X] om de hot cue van de pad te 
verwijderen.

[PAD FX]-modus
Raadpleeg “PAD FX gebruiken” (pagina 170) voor informatie over hoe de bediening 
werkt.

1. Terwijl u de klik ingedrukt houdt, wordt het effect toegepast.
Schakel voor Release FX in of uit door op te klikken.

2 43
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2. Wijzig de FX'en en FX-parameters die aan elke performance-pad zijn 

toegewezen.
• Er zijn 4 parameters; [BEAT FX], [SOUND COLOR FX], [SCENE FX] en 

[RELEASE FX].
In een parameter [BEAT FX] kunt u de beat van de FX veranderen.

• Stel in de Release FX-pad [HOLD ON/OFF] in op [ON] om in te schakelen door 
ingedrukt te houden, of stel [HOLD ON/OFF] in op [OFF] om in/uit te 
schakelen door te klikken.

3. Scroll door het scherm.

4. Verwissel van bank.
U kunt effectinstellingen op twee banken opslaan.

[SLICER]-modus
Raadpleeg “Het gebruik van een slicer” (pagina 185) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1. Tijdens het klikken vindt rolweergave van een gesneden en toegewezen sectie 
plaats. (Het afspelen van de sectie wordt alleen herhaald terwijl u op de pad 
klikt.)

2. Dezelfde gesneden sectie wordt afgespeeld.

3. Het bereik van de slicer wordt verschoven en verplaatst.

4. Verander de lengte van de slice.

5. Wijzig de lengte van de roll.

1
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[BEAT JUMP]-modus
Raadpleeg “De beatsprongfunctie gebruiken” (pagina 151) voor informatie over hoe 
de bediening werkt.

1. De afspeelpositie springt naar de weergegeven lengte (beat of maat) en richting.
Tijdens het afspelen van de loop wordt de positie van de loop verplaatst.

2. Scroll door het scherm.

[BEAT LOOP]-modus

1. Specificeer een beatlengte voor een loop-weergave vanaf de huidige 
afspeelpositie. 
Klik nogmaals om het specificeren te annuleren.

2. Scroll door het scherm.

2
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[KEYBOARD]-modus
Raadpleeg “[KEYBOARD] gebruiken” (pagina 153) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1. Verander de toonsoort met een halve toon bij gebruik van een HOT CUE.

2. Scroll door het scherm.

3. Schakel over naar het HOT CUE-scherm om een HOT CUE te selecteren.

4. Selecteer een HOT CUE.

[KEY SHIFT]-modus
Raadpleeg “[KEY SHIFT] gebruiken” (pagina 153) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1. Verander de toonsoort met een halve toon.

2. Scroll door het scherm.

1
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[SEQ. CALL] (SEQUENCE CALL)-modus
Raadpleeg “Een sequentie naar een deck laden (SEQUENCE LOAD)” (pagina 184) 
voor informatie over hoe de bediening werkt.

1. Speel de opgeslagen volgorde af.

[ACT. CENSR] (ACTIVE CENSOR)-modus
U kunt een effect toepassen op gespecificeerde secties van een muziekstuk. Als de 
afspeelpositie een gespecificeerde sectie bereikt, wordt het effect automatisch 
toegepast.
• U kunt meerdere secties van een muziekstuk specificeren.
• Tijdens achteruit afspelen wordt het effect niet toegepast.
Raadpleeg “ACTIVE CENSOR gebruiken” (pagina 191) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1. Selecteer een effect.

1
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2. Stel het beginpunt in voor het effect dat moet worden toegepast.  verschijnt 

op de vergrote golfvorm.
Als de afspeelpositie zich binnen het gespecificeerde bereik bevindt, wordt [IN 
ADJ] weergegeven en kunt u het beginpunt wijzigen.

3. Stel het eindpunt in waarop het effect niet langer wordt toegepast.
Als de afspeelpositie binnen het gespecificeerde bereik valt, wordt [OUT ADJ] 
weergegeven en kunt u het eindpunt wijzigen.

4. Wis het gespecificeerde gedeelte. U kunt klikken wanneer de afspeelpositie het 
gespecificeerde gedeelte bereikt.

5. Spring naar het begin van de gespecificeerde sectie (IN-punt).

6. Wijzig de beatparameter als u [TRANS] of [V.BRAKE] selecteert.

7. Schakel de actieve censor-modus in/uit.

[MEMORY CUE]-modus
Raadpleeg “Een cue-punt opslaan” (pagina 144) of “De loop opslaan” (pagina 146) 
voor informatie over hoe de bediening werkt.

1. Verander de kleur van de cue-marker.

2. Geef de opgeslagen cue of loop weer.
Klik met de linkermuisknop op de tijd om naar het punt te springen. Het afspelen 
pauzeert.
Klik met de rechtermuisknop op de tijd om een opmerking in te vullen.

3. Geeft aan wanneer een loop-punt is opgeslagen. (MEMORY LOOP)
Klik erop om een actieve loop in te stellen. Zijn kleur verandert dan in rood.

21 3

4 5
122



PERFORMANCE-modus

4. Sla een cue of loop op.

5. Wijs met de muiscursor naar de pad en klik op [X] om de opgeslagen cue of loop 
te verwijderen.

| [GRID/PHRASE EDIT]-paneel
Nadat u een deck heeft geselecteerd, klikt u op  om over te schakelen naar het 
[GRID/PHRASE EDIT]-paneel.

1. Stel de dichtstbijzijnde rasterpositie in op [1.1Bars].

2. Verschuif de afspeelpositie (een rode verticale lijn in het midden van de 
golfvorm) naar de eerste beat van de maat. (pagina 142)

3. Verplaats de beat-grid 1 msec/3 msec naar links.

4. Verplaats de beat-grid 1 msec/3 msec naar rechts.

5. Maak uw laatste actie in het [GRID EDIT]-paneel ongedaan.

6. Herhaal de actie die u ongedaan heeft gemaakt in het [GRID EDIT]-paneel.

7. Geef de waarde voor automatische versterking weer die gedetecteerd is door 
muziekstukanalyse, en wijzig deze. (Auto Gain)
Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Mixer] > [Auto 
Gain] is ingesteld op [Inschakelen], wordt deze waarde weergegeven.

8. Start of pauzeer het afspelen.

9. Geef de afstand van de beat-grid op de afspeelpositie (een rode verticale lijn in 
het midden van de golfvorm) weer als BPM. U kunt de BPM ook handmatig 
invullen om de afstand van de beat-grid te wijzigen.

10. Verander de beat-grid volgens de BPM bepaald door het klikinterval van [TAP].

21 3 4 5 6
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11. Verklein de afstand van de beat-grid met 1 msec/3 msec wanneer  is 

ingeschakeld.

12. Verdubbel/halveer de BPM. De lengte van elke beat-gridafstand wordt 
gehalveerd/verdubbeld. 

13. Selecteer het volledige muziekstuk als een aanpassingsbereik van de beat-grid.
Als u naar het [GRID EDIT]-paneel overschakelt, is het volledige muziekstuk al 
geselecteerd en is deze knop niet beschikbaar. Het aanpassingsbereik wordt 
gewijzigd in het volledige muziekstuk wanneer  is ingeschakeld en het bereik 
is ingesteld op de huidige positie of later.

14. Stel de beat-grid opnieuw in vanaf de huidige positie (een rode verticale lijn in 
het midden van de golfvorm) volgens de bepaalde BPM.

15. Verbreed de afstand van de beat-grid met 1 msec/3 msec wanneer  is 
ingeschakeld.

16. Zet het metronoomgeluid aan/uit en verander het volume naar een van de drie 
niveaus. Het metronoomgeluid begint met het muziekstuk dat afgespeeld wordt, 
gesynchroniseerd met de beat-grid.

17. Muziekstukkenanalyse, Toonsoort detecteren en Bijstellen beat-grid in-/
uitschakelen. (pagina 141)
Als u het uitschakelt, verschijnt  in de lijst met muziekstukken.

18. Bewerk elke frase die verschijnt in het paneel met informatie over het 
muziekstuk door het muziekstuk te laden dat geanalyseerd is met [Frase].
• Nadat u op [CUT] hebt geklikt om op te lichten, klikt u op de frase die u wilt 

splitsen.
• Om het frasetype te wijzigen, klikt u op .
• Om alle frases te verwijderen, klikt u op [CLEAR].
• Om de positie van de frase aan te passen, klikt u op de frase en sleept u de 

verdeelde positie (witte lijn).
• Om de frase weer te geven, opent u het venster [Voorkeuren] > tabblad 

[Tonen] > [Lay-out] en selecteert u [Frase (volledige golfvorm)] (pagina 196).
• Voor informatie over het [PHRASE EDIT]-paneel raadpleegt u de "PHRASE 

EDIT operation guide" op de rekordbox-website.
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|Effectenpaneel
Klik op  in de het Algemeen gedeelte (pagina 112) . De volgende schermen gaan 
over [BEAT FX]. Raadpleeg “Effectfuncties gebruiken” (pagina 164) voor informatie 
over hoe de bediening werkt.
• Enkele modus: Pas één effect toe.

• Meerdere modi: Pas meerdere effecten tegelijkertijd toe.

1. Selecteer een deck waarop u een effect wilt toepassen.
• [1] t/m [4]: Pas het effect toe op decks 1 t/m 4.
• [S]: Pas het effect toe op de sampler.
• [M]: Pas het effect toe op MASTER OUT.

2. Schakel tussen de enkele modus en de meervoudige modus.

3. Zet het effect aan/uit. 

4. Selecteer een effect. 

5. Sla meerdere parameterinstellingen op die zijn aangepast in de enkele modus.
U kunt de opgeslagen parameterinstellingen oproepen als u het effect 
selecteert.
De positie van FX LEVEL/DEPTH wordt niet opgeslagen.

6. Zet de Release FX aan/uit. 

7. Selecteer een Release FX.

8. BPM instellen.

9. Pas de volumebalans aan tussen het originele geluid en het geluid met effecten. 
(FX LEVEL/DEPTH)
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10. Verander het aantal beats van het effect.

11. Pas de parameter voor elk effect aan.

12. Zet de parameter voor het effect aan/uit.

13. Verander het aantal beats van de Release FX.

|Sampler-deck
Klik op  in de het Algemeen gedeelte (pagina 112) . 
Raadpleeg “Het gebruik van het sampler-deck” (pagina 176) voor informatie over 
hoe de bediening werkt.

1. Speel de sampler af.
Om het afspelen te stoppen, klikt u hierop door op de [Shift]-toets op het 
toetsenbord van de computer te drukken.

2. Speel het geluid van het sampler-deck af naar uw hoofdtelefoon. 

3. Pas het volume van het hele sampler-deck aan.

4. Pas het uitgangsniveau van het hele sampler-deck aan.

5. Sets van samplers worden in vier banken opgeslagen. (Sampler-bank)

6. Selecteer een uitgangskanaal voor het sampler-deck tijdens de externe 
mixer-modus.

7. Zet de kwantisering aan/uit. (Sampler kwantiseren)

8. Stel SYNC in op het sampler-deck.

9. Stel het sampler-deck in als de master in de synchronisatiestand.

10. Schakel tussen de sampler en OSC-sampler.

1
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11. Pas de BPM aan voor het afspelen van de sampler.

Klik op [-]/[+] om de BPM te wijzigen.

Sequencer-paneel 
Wanneer het sampler-deck verschijnt, wordt ook het sequencer-paneel 
weergegeven.
Raadpleeg “Het gebruik van een sequencer” (pagina 181) voor informatie over hoe 
de bediening werkt.

1. Noteer de sampler-sequence.

2. Speel de sampler-sequence.

3. Sla de opgenomen sampler-sequence op.

4. Specificeer hoe de sequence wordt opgeslagen. (Sequentie-slot)
Een sequence-naam in het wit geeft aan dat de volgorde is opgeslagen. Een 
sequence-naam in het grijs geeft aan dat de volgorde niet is opgeslagen. Een 
sequence-naam in het grijs met een rode cirkel geeft aan dat de volgorde tijdelijk 
is opgenomen.
Er kunnen maximaal acht sequences worden opgeslagen.

5. Wijzig de lengte van de sequence.

6. Geeft de lengte van de sequence en het aantal beats aan. (Beat Counter)
Tijdens het opnemen of afspelen van een sequence beweegt een markering om 
de afspeelpositie aan te geven.

7. Demp de sampler-sequence per sampler-slot. ([Sequence MUTE mode])

8. Verwijder de sampler-sequence per sampler-slot. ([Sequence ERASE mode])

9. Zet het metronoomgeluid aan/uit. 
Het metronoomgeluid begint met het muziekstuk dat afgespeeld wordt, 
gesynchroniseerd met de beat-grid.

10. Verander het metronoomvolume naar een van de drie niveaus.
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|Mengpaneel
Klik op  in de het Algemeen gedeelte (pagina 112) .
Raadpleeg “De mixerfunctie gebruiken” (pagina 155) voor informatie over hoe de 
bediening werkt.

1. Het geluid van de respectieve kanalen wordt aangeduid voordat ze door de 
kanaalfaders gaan. (Kanaalniveau-indicator)

2. Pas het audio-ingangsniveau voor elk kanaal aan.
Klik om de controller te wijzigen.

3. Pas het geluidsniveau van elke frequentieband aan.
Klik om de waarde te wijzigen in [0].

4. Monitor het aangeklikte kanaal via uw hoofdtelefoon.

5. Past het geluidsniveau voor elk kanaal aan. (Kanaalfader)
De audio wordt uitgevoerd volgens de kenmerken van de curve die is 
geselecteerd in het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Mixer] 
> [CROSSFADER Curve].

6. Pas het luistervolume aan van het kanaal waarvoor op de [CUE]-knop wordt 
geklikt, en het geluid van het [MASTER]-kanaal.

7. Pas het volumeniveau van de hoofdtelefoon aan.

8. Wijs de kanaaluitgang toe aan de linker- of rechterkant van de crossfader. 
(Crossfader toewijzen)

9. Audio wordt uitgevoerd vanaf de crossfader volgens de kenmerken van de 
curve die is geselecteerd in het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > 
tabblad [Mixer] > [CROSSFADER Curve]. (Crossfader)

1

2

3

4
5
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|Opnamepaneel
Klik op  in de het Algemeen gedeelte (pagina 112) .
Afhankelijk van uw abonnement en de dj-apparatuur die op uw computer is 
aangesloten, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
Raadpleeg “Opnemen” (pagina 161) voor informatie over hoe de bediening werkt.

1. Selecteer een opnamebron.

2. Pas het opnameniveau aan.

3. Het opnameniveau wordt aangegeven.

4. Start/stop de opname.

5. De verstreken opnametijd en de resterende tijd voor continu opnemen worden 
weergegeven.

|Vergroot golfvormpaneel
Wanneer u [2Deck Horizontal] selecteert in het algemene gedeelte.

1. Verander een zoomverhouding van de vergrote golfvorm.
• : Verberg de pictogrammen.
• [RST]: Reset de zoomfactor.

2. Wanneer een geheugen-cue of hot cue is ingesteld, wordt op elk punt een 
markering weergegeven.

3. De huidige afspeelpositie en beats voor de geheugen-cue worden 
weergegeven. (Beat tellen)
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Weergave aantal slagen] en 
selecteer [Huidige positie (maten)], [Speel tot aan de volgende MEMORY CUE 
(maten)] of [Speel tot aan de volgende MEMORY CUE (beats)].

1 2 3 4 5

1 2 3

3

4 5
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4. Stel twee muziekstukken in spelers 1 en 2 in als een goede matchcombinatie. 

5. Extraheer een gedeelte van een muziekstuk. (CAPTURE) (pagina 188)

6. De frase verschijnt.

7. Stempartijen verschijnen.

6

7
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Raadpleeg “Browserpaneel” (pagina 67) van “EXPORT-modus”.

Gesplitst scherm
Klik op  rechtsonder in het scherm. Een ander browserpaneel verschijnt. Er 
kunnen meer muziekstukken in de lijst worden weergegeven, wat helpt bij uw dj-
optreden.
• Klik op  rechtsonder in het scherm om naar het actieve venster te schakelen.
• Selecteer een muziekstuk in het gesplitste scherm en klik op een deck bovenaan 

het scherm. Het muziekstuk wordt vervolgens op het deck geladen.

Browserpaneel
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Voorbereiding op dj-optreden
Gebruik rekordbox om u voor te bereiden op uw dj-optreden.

1 Voeg nummers toe aan [Verzameling] van rekordbox en analyseer ze.
Analyseer de beat, het tempo (BPM), de frase, enz. van muziekstukken.
• “Een muziekstuk toevoegen” (pagina 15)

2 Maak een lijst met muziekstukken (afspeellijsten) voor uw dj-optreden.
• “Het gebruik van een afspeellijst” (pagina 37)

3 Stel puntinformatie in (voor cue, loop, hot cue).
• “Cue-punten gebruiken” (pagina 143)
• “Loop afspelen starten” (pagina 145)
• “Een hot cue gebruiken” (pagina 147)

4 Bedien de dj-apparatuur.
Gebruik voor uw dj-optreden Pioneer DJ-apparatuur met behulp van 
puntinformatie en afspeellijsten die zijn voorbereid op rekordbox.
De speelgeschiedenis op Pioneer DJ-apparatuur, zoals het aantal keer 
afgespeeld en cue/loop-puntinformatie, wordt opgeslagen en kan worden 
gekopieerd naar rekordbox.
• “Gebruik met dj-apparatuur” (pagina 133)

5 Speel met een Automix-afspeellijst.
Gebruik een Automix-afspeellijst door een afspeellijst te selecteren.
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Gebruik met dj-apparatuur
Sluit de computer aan op de dj-apparatuur (dj-controller of dj-speler) met een USB-
kabel om rekordbox op de dj-apparatuur te bedienen. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding voor het aansluiten van dj-apparatuur.
Lees “Veiligheidsmaatregelen” en “Aansluitingen” in de Gebruikershandleiding voor 
de Pioneer DJ-apparatuur voordat u de apparatuur op uw computer aansluit.
De meest actuele informatie over Pioneer DJ-apparatuur die rekordbox 
ondersteunt, staat op de rekordbox-website en pioneerdj.com.

Opmerking
• Gebruik de EXPORT-modus als een dj-speler via LAN op PRO DJ LINK is aangesloten. Kijk 

voor meer informatie op “De LAN-verbinding gebruiken” (pagina 98).
• Mogelijk kunt u het apparaat niet goed bedienen, afhankelijk van de status van de USB-

aansluiting. Dit kan te wijten zijn aan de bandbreedte van de USB-poort en de USB-hub op uw 
computer. Het probleem kan mogelijk worden opgelost door de USB-hub of USB-poort te 
wijzigen.

• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de DJ-apparatuur voor meer informatie.
pioneerdj.com/nl-nl/support/documents/
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Standaardaansluiting op een dj-controller

Vier decks bedienen door dj-spelers toe te voegen

rekordbox met een dj-controller gebruiken
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Raadpleeg “Connection Guide for PERFORMANCE mode (CDJ/XDJ/DJM)” op de 
rekordbox-website voor informatie over het aansluiten van elk dj-apparaat.

rekordbox met dj-spelers bedienen

Opmerking
• Een dj-mixer moet via audiokabels op de dj-spelers worden aangesloten.

rekordbox met dj-spelers gebruiken
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Standaardaansluiting op een computer, 4 dj-spelers en een dj-mixer

Opmerking
• U hoeft de dj-spelers niet via audiokabels aan te sluiten op een dj-mixer.

Zelfs als er via kabels geen directe verbinding is tussen dj-apparatuur, kan BPM 
worden gesynchroniseerd met de ondersteunde apparatuur en applicaties op 
hetzelfde lokale netwerk. Hierdoor maakt u eenvoudig composities en 
muzieksessies. U kunt ook de functie MIDI LEARN gebruiken. Voor informatie over 
de functie MIDI LEARN raadpleegt u de “MIDI LEARN Operating Guide” op de 
rekordbox-website.
Klik op [LINK] in het algemene gedeelte om Ableton Link in te schakelen.
Om de BPM van Ableton Link te synchroniseren met het muziekstuk dat op het deck 
is geladen, zet u [LINK] aan in het paneel met informatie over het muziekstuk.
Klik op [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Deck] > [Ableton Link], en klik 
vervolgens op het selectieveld [Toon het Ableton Link subscreen wanneer Ableton 
Link is ingeschakeld.]. De volgende weergave verschijnt als [LINK] in het algemene 
gedeelte is ingeschakeld. U kunt het volgende scherm ook weergeven door met de 
rechtermuisknop op [LINK] te klikken in het algemene gedeelte en [Toon het 
subscherm Ableton Link] te selecteren.

Ableton Link gebruiken
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1. Het aantal aangesloten apparatuur en computers waarop applicaties zijn 
geïnstalleerd

2. Huidige BPM
Versleep omhoog en omlaag of dubbelklik op het muziekstuk om de beat te 
wijzigen.

3. Beatpositie

4. BPM wijzigen.

Hint
• Om Ableton Link uit te schakelen, klikt u nogmaals op [LINK] in het algemene gedeelte.
• Als u Ableton Link gebruikt, worden [BEAT SYNC] in het paneel met informatie over het 

muziekstuk en [MASTER] op het sampler-deck gewijzigd in [LINK].
• Klik op [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Deck] > [Ableton Link] en klik op het 

selectievakje [Activeer Start Stop Sync.] om de aangesloten apparatuur tegelijkertijd te starten/
stoppen.

Opmerking
• Ableton Link kan niet worden ingeschakeld tijdens Automix.
• Voor decks die zijn ingesteld op [RELATIVE] of [ABSOLUTE] voor de DVS-modus, kan Ableton 

Link niet worden ingeschakeld.

2

4

1

3
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Muziekstukken afspelen
Gebruik het spelerpaneel om muziekstukken af te spelen.

Hint
• Raadpleeg “JOG-paneel” (pagina 114) voor het JOG-paneel.
• Raadpleeg “Browserpaneel” (pagina 131) voor het browserpaneel.

1 Versleep een muziekstuk naar een deck van het spelerpaneel vanuit de lijst 
met muziekstukken van het browserpaneel.

2 Klik op  in het JOG-paneel van het deck.
Het afspelen begint.

|De afspeelsnelheid aanpassen (tempobesturing)
Het tempo neemt toe als u op [+] klikt en neemt af als u tijdens het afspelen op [-] 
op het plateau klikt.

Hint
• De gewijzigde snelheid (%) wordt aangegeven op het plateau.
• Dubbelklik op de snelheid (%) om het tempo opnieuw in te stellen. (tempo resetten)

Opmerking
• Als [-100%] is ingesteld, stopt het afspelen.

|Het bereik van de afspeelsnelheid wijzigen
Klik op [Tempo Range] in het plateau om de afspeelsnelheid met 0,02% te 
veranderen bij [±6]/0,04% bij [±10] en [±16]/0,5% bij [WIDE].

|De afspeelsnelheid aanpassen zonder de toonhoogte te 
veranderen (Master-tempo)

Klik op [MT] op het plateau dat wordt afgespeeld. De [MT] licht rood op. De 
toonhoogte van het muziekstuk verandert niet, zelfs niet als u de afspeelsnelheid 
wijzigt met [+]/[-] op het plateau.

Opmerking
• De geluidskwaliteit kan veranderen omdat het geluid digitaal opnieuw wordt verwerkt.
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|Gemakkelijk muziekstukken beluisteren met behulp van het 

browserpaneel
Raadpleeg “Gemakkelijk muziekstukken beluisteren met behulp van het 
browserpaneel” (pagina 76) in “EXPORT-modus”.

1 Versleep een muziekstuk van de lijst met muziekstukken van het 
browserpaneel naar het spelerpaneel en plaats het daar.

2 Klik op  in het JOG-paneel.
Het afspelen begint.
• De BPM-display toont het tempo dat wordt gemeten wanneer het muziekstuk 

wordt toegevoegd.
• De vergrote golfvormweergave toont de beat-grid als een witte lijn die wordt 

gegenereerd wanneer het muziekstuk wordt toegevoegd (beat-grid).
• Op het vergrote golfvormdisplay worden de beats weergegeven op de beat-

grid als een rode lijn om de vier beats, vanaf het begin tot en met het einde 
van het muziekstuk.

Hint
• [?] kan verschijnen voor muziekstukken die geanalyseerd zijn door een oudere versie van 

rekordbox. Dit betekent dat de informatie van het muziekstuk onvoldoende of achterhaald is. 
Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk en selecteer vervolgens [Nieuwe 
analysegegevens toevoegen] om de informatie bij te werken. [?] verdwijnt dan.

De beat controleren (beat-grid)
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|De beat-grid aanpassen
De vergrote golfvorm geeft de beat-grid weer met witte lijnen. De beat-grid kan 
worden bijgesteld met de volgende procedure.

1 Klik tijdens het afspelen op  in het JOG-paneel.
Het afspelen pauzeert.

2 Versleep de vergrote golfvormweergave naar links of rechts.
Pas de beat aan zodat deze overeenkomt met de verticale witte lijn in het 
midden van de vergrote golfvormweergave.

3 Klik op  om het [GRID EDIT]-paneel weer te geven.
De gewijzigde beat-grids worden weergegeven als blauwe lijnen in plaats van 
wit, en kunnen worden bewerkt.

4 Klik op .
De hele beat-grid wordt verschoven op basis van de witte verticale lijn die in het 
midden van de vergrote golfvorm is geplaatst. De center beat wordt gewijzigd 
naar het begin van een maat en verschijnt als een rode lijn.
Om de beat-grid voorbij een specifiek punt te schuiven, klikt u op . Punten 
van beat-grids die door de witte middelste verticale lijn gaan, zijn vergrendeld, 
en alleen punten van beat-grids die bij de witte middelste verticale lijn komen, 
worden verschoven.

Hint
• Raadpleeg “[GRID/PHRASE EDIT]-paneel” (pagina 123) voor pictogrammen die worden 

weergegeven in het [GRID EDIT]-paneel.

Muziekstukken opnieuw analyseren om beatposities en BPM te detecteren
Raadpleeg “Muziekstukken opnieuw analyseren om beatposities en BPM te 
detecteren” (pagina 80) van “EXPORT-modus”.
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U kunt een muziekstuk zo instellen dat het opnieuw uitvoeren van een analyse en 
het bewerken van de beat-grid worden genegeerd. Het voorkomt dat raster-
aangepaste muziekstukken per ongeluk worden overschreven.
In de Analysevergrendeling-modus zijn de volgende bewerkingen niet actief.
• Muziekstukanalyse (BPM/Patroon, toonsoort, frase en stem)
• Rasterbewerkingen in het [GRID EDIT]-paneel
Wanneer muziekstukken (inclusief muziekstukken met de Analysevergrendeling-
modus) worden geselecteerd om te worden geanalyseerd in een lijst met 
muziekstukken, wordt de analyse overgeslagen op muziekstukken met de 
Analysevergrendeling-modus.

1 Klik op  om het [GRID EDIT]-paneel (pagina 123) weer te geven als het 
performance-pad verschijnt op het deck waarop het te analyseren muziekstuk 
vergrendeld is.

2 Klik op .
 wordt gewijzigd in  en de Analysevergrendeling wordt ingeschakeld.

Hint
• Klik met de rechtermuisknop op het muziekstuk in de lijst met muziekstukken en zet 

[Analysevergrendeling] op [Aan]. Als [Analysevergrendeling] is ingesteld, verschijnt  in de 
statuskolom.

• U kunt [Analysevergrendeling] ook instellen via het menu [Muziekstuk] op het bovenste scherm.

|Analysevergrendeling uitschakelen
Klik op  om te wijzigen in . De Analysevergrendeling is uitgeschakeld.

De analysevergrendeling instellen
141



PERFORMANCE-modus
Bij het instellen van cues en loops in het spelerpaneel, kunnen de cue- en loop-
punten eenvoudig op de beat worden ingesteld. De kwantisering kan onafhankelijk 
worden ingesteld op decks.

1 Klik op [Q] in het JOG-paneel voor elk deck.
[Q] licht rood op.

2 Stel de cue- of loop-punten in.
Raadpleeg “Cue-punten gebruiken” (pagina 143) en “Loop afspelen starten” 
(pagina 145) voor instructies over het instellen.

Hint
• Als de beat-instelling van de kwantisering is ingesteld op een fractie (1/16, 1/8, 1/4, 1/2), wordt 

[BEAT SYNC] van de muziekstukken uitgeschakeld. 
• Als de fractie-loop (1/32 tot 1/2) is ingesteld, wordt [BEAT SYNC] van muziekstukken 

uitgeschakeld. 
• Om de kwantisering voor het sampler-deck in te stellen, klikt u op [Q] op het sampler-deck. [Q] 

licht rood op.
• Bij het inschakelen van [BEAT SYNC] (pagina 150) en de kwantisering, kunt u het ritme met de 

beatpositie gesynchroniseerd houden, zelfs als u hot cues en loop afspeelt.
• Als u de kwantisering aanzet, kunt u instellen dat de kwantisering op alle decks automatisch 

wordt ingeschakeld. Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Overige] > 
[Instelling] en selecteer [Alle Decks]. 

Raadpleeg “Een muziekstuk voor analyse selecteren” (pagina 82) van “EXPORT-
modus”.

Beat-grids gebruiken (kwantiseren)

Een muziekstuk voor analyse selecteren
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Voor elk spelerdeck kan een cue-punt worden ingesteld.

1 Klik tijdens het afspelen op  in het JOG-paneel.
Het afspelen pauzeert.

2 Klik op [CUE] in het JOG-paneel.
De gepauzeerde positie wordt ingesteld als het cue-punt, en de cue-markering 
(in oranje) verschijnt op het vergrote golfvormdisplay.

3 Klik op .
Het afspelen begint bij het cue-punt.

Hint
• Wanneer een nieuw cue-punt is ingesteld, wordt elk vorig cue-punt verwijderd.
• Wanneer een ander muziekstuk wordt geladen, wordt het vorige cue-punt geannuleerd.
• U kunt cue-punten opslaan als geheugen-cues of hot cues.

Opmerking
• Als kwantiseren is ingeschakeld, kan het cue-punt op een iets andere positie worden ingesteld 

dan het punt dat u handmatig hebt ingesteld. Kijk voor meer informatie op “Beat-grids gebruiken 
(kwantiseren)” (pagina 142).

• De cue voor de hoofdtelefoon is een andere functie dan de cue-puntfunctie. Kijk voor meer 
informatie op “De microfoonfunctie gebruiken” (pagina 157).

|Naar het cue-punt (Back Cue) terugkeren
Klik tijdens het afspelen op [CUE] om de afspeelpositie meteen naar het cue-punt 
te laten terugkeren. Het afspelen pauzeert.
Om het afspelen vanaf het cue-punt te hervatten, klikt u op .

|Een cue-punt controleren (Cue Point Sampler)
Nadat u bent teruggekeerd naar het cue-punt, houdt u [CUE] ingedrukt (terwijl u de 
linkermuisknop ingedrukt houdt) om het afspelen vanaf het cue-punt te starten.
Het afspelen gaat door terwijl u [CUE] ingedrukt houdt. Wanneer u loslaat, keert het 
afspelen terug naar het cue-punt en wordt het afspelen gepauzeerd.

Cue-punten gebruiken
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|Een cue-punt instellen tijdens het afspelen (Real-Time Cue)
Klik tijdens het afspelen op [IN] in het JOG-paneel op het punt dat als cue-punt moet 
worden ingesteld.

Hint
• Als kwantiseren is ingeschakeld, klikt u op [IN] om het cue-punt in te stellen op de 

dichtstbijzijnde beat-grid. (pagina 142)
• Raadpleeg “JOG-paneel” (pagina 114) voor het JOG-paneel.

|Een cue-punt opslaan
Selecteer na het instellen van een cue-punt [MEMORY CUE] op de performance-
pad en klik op [MEMORY] in het [MEMORY CUE]-paneel om het cue-punt op te 
slaan. Voor een muziekstuk kunnen 10 cue-punten worden opgeslagen.

Hint
• U kunt de opgeslagen cue-punten gebruiken voor uw dj-optreden op de dj-speler.
• Raadpleeg “[MEMORY CUE]-modus” (pagina 122) voor het [MEMORY CUE]-paneel.

Het gebruik van opgeslagen cue-punten

1 Laad het muziekstuk met het opgeslagen cue-punt op het spelerpaneel.

2 Selecteer [MEMORY CUE] op de performance-pad.
De tijd van het cue-punt (minuut/seconde/milliseconde) verschijnt in het 
[MEMORY CUE]-paneel.

3 Selecteer een cue-punt dat u wilt gebruiken.
De afspeelpositie springt naar het cue-punt en pauzeert.

4 Klik op .
Het afspelen begint.
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U kunt een loop op twee manieren starten. Stel voor de handmatige loop de 
startpositie en eindpositie in. Stel voor de automatische beatloop de startpositie en 
de lengte van de loop in aantal beats in.

Opmerking
• Als een ondersteunde dj-controller is aangesloten, kunt u de loop-weergave op rekordbox niet 

bedienen. Bedien in dat geval de loop-weergave op de dj-controller.

|De automatische beatloop instellen

1 Gebruik de schuifbalk in het JOG-paneel om het volgende weer te geven.

2 Klik op [<]/[>] om de lengte van de loop (beat) te selecteren.

3 Klik tijdens het afspelen op de automatische beatloop (aantal beats) in het 
JOG-paneel op het punt waar de automatische loop begint. [AUTO LOOP] licht 
op.
Het afspelen van de loop begint.

4 Om de weergave van de loop te annuleren, klikt u nogmaals op de 
automatische beatloop (aantal beats).

Loop afspelen starten
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|De handmatige loop instellen

1 Gebruik de schuifbalk in het JOG-paneel om het volgende weer te geven.

2 Klik tijdens het afspelen op [IN] op het punt om de loop-weergave te starten 
(loop in-punt).
Het cue-punt is ook ingesteld.

3 Klik tijdens het afspelen op [OUT] op het punt om het afspelen van de loop te 
beëindigen (loop uit-punt).
[IN] en [OUT] gaan branden en de loop-weergave begint vanaf het loop in-punt. 
[RELOOP] verandert in [EXIT].

4 Om het afspelen van de loop te annuleren, klikt u op [EXIT].
Klik tijdens het afspelen op [RELOOP] om de laatste loop die ingesteld is op te 
roepen om de loop-weergave te starten.

Hint
• Wanneer een loop-punt is ingesteld, wordt het vorige loop-punt verwijderd.
• Als een ander muziekstuk wordt geladen, wordt het vorige loop-punt geannuleerd. U kunt loop-

punten opslaan.
• Als kwantiseren is ingeschakeld, stelt u een loop-punt in dat tijdens het afspelen moet worden 

aangepast in de buurt van de beat-grid.

|De loop opslaan 
Selecteer tijdens het afspelen van de loop [MEMORY CUE] op de performance-pad 
en klik op [MEMORY] in het [MEMORY CUE]-paneel om het loop-punt op te slaan. 
Voor een muziekstuk kunnen 10 loop-punten worden opgeslagen.

Hint
• U kunt de opgeslagen loop-punten gebruiken voor uw dj-optreden op de dj-speler.
• Raadpleeg “[MEMORY CUE]-modus” (pagina 122) voor het [MEMORY CUE]-paneel.
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Het gebruik van opgeslagen loop-punten

1 Laad het muziekstuk met het opgeslagen loop-punt op het spelerpaneel.

2 Selecteer [MEMORY CUE] op de performance-pad.
De tijd van het cue-punt (minuut/seconde/milliseconde) verschijnt in het 
[MEMORY CUE]-paneel.

3 Selecteer een loop-punt dat u wilt gebruiken.
De afspeelpositie springt naar het loop-punt en pauzeert.

4 Klik op .
Het afspelen begint.

Een opgeslagen loop als de actieve loop instellen
Als een loop-punt wordt opgeslagen, verschijnt  (in oranje) aan de rechterkant 
van het loop-punt van het [MEMORY CUE]-paneel.
Om de loop als actieve loop in te stellen, klikt u op . De loop is ingesteld als een 
actieve loop en het pictogram wordt gewijzigd in  (in het rood).

Hint
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de dj-apparatuur voor instructies over actieve loops.

Als u een hot cue gebruikt, kunt u het afspelen snel starten vanaf de cue- en loop-
punten. U kunt maximaal 16 hot cues per muziekstuk kiezen. 

Hint
• Raadpleeg “JOG-paneel” (pagina 114) voor het JOG-paneel.
• Raadpleeg “[HOT CUE]-modus” (pagina 116) voor het [HOT CUE]-paneel.

Een hot cue gebruiken
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|Een hot cue opslaan

1 Selecteer [HOT CUE] op de performance-pad.
Het [HOT CUE]-paneel verschijnt.

2 Klik tijdens het afspelen op de performance-pads [A] - [P] op het punt dat u als 
hot cue wilt instellen.
Het punt wordt opgeslagen als een hot cue.

Hint
• Wanneer er op een hot cue-punt wordt geklikt tijdens het afspelen van een loop, wordt de punt 

van de actieve loop opgeslagen als een hot cue. (HOT CUE LOOP)
• Stel een hot cue in als kwantiseren is ingeschakeld. Als u op het punt van de hot cue klikt, wordt 

het ingesteld op de dichtstbijzijnde beat-grid. (pagina 142)

Opmerking
• U kunt een hot cue niet opslaan op een performance-pad waarop al een hot cue is opgeslagen.

|Een hot cue afspelen

1 Selecteer [HOT CUE] op de performance-pad.
Het [HOT CUE]-paneel verschijnt.

2 Klik op de performance-pad met een opgeslagen hot cue.

Hint
• Tijdens de hot cue-weergave kunt u de loop-weergave annuleren en de lengte van de loop 

aanpassen.

|Een hot cue verwijderen

1 Selecteer [HOT CUE] op de performance-pad.
Het [HOT CUE]-paneel verschijnt.

2 Klik op [X] op de performance-pad met de opgeslagen hot cue die moet worden 
verwijderd.
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Raadpleeg “De afspeelgeschiedenissen controleren” (pagina 91) in “EXPORT-
modus”.

Zelfs als u de afspeelpositie verandert, bijvoorbeeld door te scratchen, gaat het 
afspelen door op de achtergrond. 
Als u klaar bent met uw optreden in de slip-modus, wordt het muziekstuk hervat om 
op de voorgrond te worden afgespeeld. U kunt spelen zonder het ritme van het 
muziekstuk te verliezen en de stroom aan muziekstukken te onderbreken.
• De slip-modus kan voor elk deck worden ingesteld.
• Terwijl het afspelen op de achtergrond doorgaat, draait de rode ring van het 

plateau. De afspeelpositie van de achtergrondweergave wordt als een lijn op de 
golfvorm weergegeven.

De slip-modus komt overeen met de volgende kenmerken.
• Hot cue: Door een pad of een performance-pad op de dj-controller vast te houden, 

begint het afspelen vanaf de geregistreerde hot cue-positie. (slip Hot Cue)
• Scratch (alleen als de JOG-bediening beschikbaar is op de aangesloten dj-

apparatuur): Terwijl u de bovenkant van de JOG op de dj-controller aanraakt. (slip 
scratch)

• Pauze: Als u op  klikt nadat het afspelen is gestart.
• Automatische loop/handmatige loop: Tijdens een loop-weergave. (slip 

automatische loop/slip handmatige loop)
• Achterwaarts afspelen: Nadat REVERSE op de dj-controller is ingeschakeld, 

verloopt het afspelen in de tegenovergestelde richting gedurende 8 beats en gaat 
het afspelen op de achtergrond door. (slip achterwaarts)

1 Klik op [SLIP] in het JOG-paneel.
[SLIP] licht rood op en de slip-modus is ingeschakeld.

2 Bedien een functie.
Als u een functie bedient, gaat het afspelen door op de achtergrond.

3 Annuleer de werking van de functie.
Het afspelen gaat verder vanaf het punt dat op de achtergrond wordt 
afgespeeld.

De afspeelgeschiedenissen controleren

Het gebruik van de slip-modus
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4 Klik nogmaals op [SLIP] en de slip-modus wordt uitgeschakeld.

De BPM- en beatposities van het afgespeelde muziekstuk kunnen automatisch 
worden gesynchroniseerd met een muziekstuk dat wordt afgespeeld op het sync-
masterdeck.
Voordat u de beat-synchronisatiefunctie gebruikt, moet u muziekbestanden 
analyseren om informatie over de beat-grid te verkrijgen. (pagina 139)

1 Klik op [MASTER] in het paneel met informatie over het muziekstuk van het 
deck dat u als sync-master wilt gebruiken.

2 Start het afspelen van een muziekstuk op het deck dat moet worden 
gesynchroniseerd.

3 Klik op [BEAT SYNC] in het paneel met informatie over het muziekstuk van het 
deck dat u wilt synchroniseren.
De BPM- en beatposities van het afgespeelde nummer zijn synchroon met een 
muziekstuk dat op de sync-master wordt afgespeeld.

4 Om de beat-synchronisatiefunctie te annuleren, klikt u nogmaals op [BEAT 
SYNC].

Hint
• Raadpleeg “Paneel met informatie over het muziekstuk” (pagina 113) voor het paneel met 

informatie over het muziekstuk.
• Als u op het andere deck op [MASTER] klikt, wordt de sync-master overgeschakeld naar het 

deck.
• Raadpleeg “Het gebruik van het sampler-deck” (pagina 176) en “SYNC sampler-deck met 

andere decks” (pagina 180) om te synchroniseren met de bron van de voorbeeldaudio op het 
sampler-deck.

• Bij het wijzigen of verwijderen van een muziekstuk op het deck van de sync-master wordt de 
sync-master overgeschakeld naar het andere deck.

De beat-synchronisatiefunctie gebruiken
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Wanneer u de instant verdubbelingsfunctie op een dj-controller oproept, wordt een 
muziekstuk op een deck geladen op een ander deck waarop de LOAD-knop wordt 
ingedrukt. Op dit moment worden de afspeelstatus (de afspeelpositie, loop-
weergave, enz.) en de instelling van het deck (pads, slip-modus, enz.) gekopieerd 
en wordt het afspelen gestart.
Hoe u de instant verdubbelingsfunctie oproept, hangt af van de dj-controller (u drukt 
bijvoorbeeld twee keer op de LOAD-knop). Raadpleeg de Gebruikershandleiding 
van elke dj-controller.

Hint
• U kunt ook een muziekstuk laden door een titelgedeelte van een muziekstuk dat op een deck is 

geladen, naar een ander deck te verslepen.

U kunt meteen achterwaarts of voorwaarts springen vanaf de huidige afspeelpositie 
met een vooraf bepaald aantal beats.

Hint
• Raadpleeg “[BEAT JUMP]-modus” (pagina 119) voor het scherm.

1 Selecteer [BEAT JUMP] op de performance-pad.
Het [BEAT JUMP]-paneel verschijnt.

2 Wissel van weergave met een schuifbalk.

3 Klik op een performance-pad.
De afspeelpositie springt in de richting die wordt aangegeven door het 
geselecteerde aantal beats.
Kies uit [FINE] (= 5 ms), [1/8] beat, [1/4] beat, [1/2] beat, [1] beat, [2] beats, [4] 
beats, [8] beats, [16] beats, [32] beats, [64] beats en [128] beats.

De instant verdubbelingsfunctie gebruiken

De beatsprongfunctie gebruiken
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rekordbox heeft een functie toonsoort verschuiven; toonsoort synchroniseren om 
automatisch de toonsoort tussen muziekstukken op andere decks te 
synchroniseren, en een halve toon omhoog/omlaag om de toonsoort van een 
muziekstuk handmatig te verschuiven. U kunt ook twee Pad-modi gebruiken met de 
functie toonsoort verschuiven; [KEY SHIFT]-modus en [KEYBOARD]-modus.
Met de functie toonsoort synchroniseren kunt u de toonsoort van een muziekstuk 
verschuiven en de toonsoort tussen muziekstukken die in een deck zijn geladen, 
synchroniseren. Hierdoor kunt u muziekstukken met verschillende toonsoorten 
mixen zonder enige onenigheid.
Met de [KEYBOARD]-modus in de Pad-modus kunt u de toonsoort van een 
muziekstuk verschuiven en het afspelen starten vanaf het geselecteerde hot cue-
punt. Hierdoor kunt u improviseren met elk geluid van muziekstukken, zoals het 
gebruik van een toetsenbord voor een muziekinstrument. In de [KEY SHIFT]-modus 
kunt u een waarde specificeren voor de toonsoortwijziging.

| [KEY SYNC] gebruiken
U kunt de toonsoort van een muziekstuk verschuiven en de toonsoort 
synchroniseren tussen muziekstukken die in decks zijn geladen. Hierdoor kunt u 
muziekstukken met verschillende toonsoorten mixen zonder enige onenigheid.

Hint
• Voordat u [KEY SYNC] gebruikt, moet het al geanalyseerd zijn. (pagina 16).

1 Klik op [KEY SYNC] in het paneel met informatie over het muziekstuk van het 
deck waarvan de Toonsoort wordt gebruikt voor synchronisatie. 
De toonsoort wordt automatisch verschoven om muziekstukken op andere 
decks te synchroniseren.

2 Klik nogmaals op [KEY SYNC] om de synchronisatie van de toonsoort te 
annuleren.
Na het annuleren van de synchronisatie van de toonsoort, blijft de 
gesynchroniseerde toonsoort behouden.
Om de toonsoort te resetten, klikt u op [KEY RESET].

De functie toonsoort verschuiven gebruiken
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| [KEY SHIFT] gebruiken
Met behulp van de [KEY SHIFT]-modus in de Pad-modus kunt u een waarde 
specificeren voor de toonsoortwijziging. Bovendien kunt u de Toonsoort 
synchroniseren, een halve toon omhoog/omlaag en de Toonsoort opnieuw instellen.

1 Selecteer [KEY SHIFT] op de performance-pad.
Waarden voor de toonsoortwijziging ([-12] t/m [+12]), [KEY SYNC], 
[SEMITONE UP]/[SEMITONE DOWN] en [KEY RESET] worden weergegeven 
in de lijst of op de pad.

2 Klik op de pad.
De toonsoort op een deck dat u hebt geselecteerd, is verschoven.

| [KEYBOARD] gebruiken
Met de [KEYBOARD]-modus in de Pad-modus kunt u de toonsoort van een 
muziekstuk verschuiven en een weergave starten vanaf het geselecteerde hot cue-
punt. Hierdoor kunt u improviseren met elk geluid van muziekstukken, zoals het 
gebruik van een toetsenbord voor een muziekinstrument.

1 Selecteer [KEYBOARD] op de performance-pad.

2 Klik op de performance-pad op .
De status van de hot cue-instellingen verschijnt in de lijst of op de pad.

3 Selecteer de hot cue waarvan u de toonsoort wilt verschuiven.
Als er geen hot cue is ingesteld, klikt u op de pad of lijst om deze in te stellen.

4 Klik op [-12] tot [+12] op de pad.
De hot cue waarvan de toonsoort met de geselecteerde waarde is verschoven, 
wordt afgespeeld.

5 Klik op [KEY RESET] om de toonsoort te resetten.

Hint
• Als u op  klikt, worden hot cues weergegeven in de lijst en kunt u een hot cue selecteren 

waarvan u de toonsoort wilt verschuiven.
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Selecteer een afspeellijst om als Automix-afspeellijst te gebruiken.

1 Klik op .
Het [Automix]-venster verschijnt.

2 Versleep een afspeellijst vanuit de structuurweergave naar het [Automix]-
venster.
Muziekstukken in de afspeellijst worden toegevoegd aan het [Automix]-venster.

1. Wis de weergave van de muziekstukken in de huidige Automix-afspeellijst 
vanuit het [Automix]-venster. U kunt ook opslaan als een nieuwe afspeellijst.

2. Sla de Automix-afspeellijst op die in het [Automix]-venster als een nieuwe 
afspeellijst verschijnt.

3. Stel [Afspelen herhalen], [Willekeurig afspelen] of de methode om naar een deck 
te laden ([Automix-instellingen]) in.

3 Klik op .
Het muziekstuk van de Automix-afspeellijst wordt automatisch op deck 1 of 
deck 2 geladen en Automix start.

4 Om Automix af te sluiten, klikt u nogmaals op .
Automix stopt en het huidige muziekstuk gaat door tot het einde van het 
muziekstuk.
Bij het verwijderen van het geladen muziekstuk stopt Automix ook.

Automix-afspeellijsten gebruiken

1 2 3
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Klik op  in het algemene gedeelte om het mengpaneel weer te geven.

Hint
• Raadpleeg “Mengpaneel” (pagina 128) voor het mengpaneel.
• Als u uw computer aansluit op een dj-controller, wordt het mengpaneel automatisch verborgen.

|De toonhoogte van de audio aanpassen
Draai tijdens het afspelen aan de [HIGH], [MID] of [LOW]-regelaar op het 
mengpaneel.

|De functie van de [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-regelaars omschakelen
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Mixer] > [EQ] en stel 
[EQ/ISOLATOR] in.
• [EQ]: Gebruik als de equalizermodus.
• [ISOLATOR]: Gebruik als de isolatormodus.
Als [EQ] is geselecteerd, stelt u [Type EQ] in.
• [DJM-900NXS]: Stel in op dezelfde EQ-kenmerken van DJM-900NXS.
• [DJM-900NXS2]: Stel in op dezelfde EQ-kenmerken van DJM-900NXS2.

Hint
• Als u op woorden van [HIGH]/[MID]/[LOW] klikt om op te lichten, wordt de band uitgeschakeld. 

Tijdens het oplichten is niet elke controller geactiveerd.

De mixerfunctie gebruiken
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Gebruik een hoofdtelefoon om mee te luisteren naar audio.

Hint
• Raadpleeg “Mengpaneel” (pagina 128) voor het mengpaneel en het hoofdtelefoonpaneel.

1 Klik in het algemene gedeelte op .

2 Draai [MIX] op het hoofdtelefoonpaneel naar de middelste stand.
De balans van het geluidsniveau van [MASTER] (hoofdvolume) en [CUE] 
(hoofdtelefoonvolume) is bij het afspelen hetzelfde.

3 Draai [LEVEL] op het hoofdtelefoonpaneel helemaal naar links.
Het geluid wordt niet weergegeven.

4 Klik op [CUE] in het mengpaneel dat overeenkomt met het deck voor 
monitoring.
[CUE] licht op en monitoring is beschikbaar.

5 Pas het volume aan met [LEVEL] op het hoofdtelefoonpaneel.

Audio monitoren
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Als compatibele dj-apparatuur is aangesloten, opent u het microfoonpaneel om de 
microfoonfunctie te gebruiken.
Raadpleeg de FAQ op de rekordbox-website (rekordbox.com) voor compatibele dj-
apparatuur.

|Microfoonpaneel
Klik op  in het algemene gedeelte om het microfoonpaneel weer te geven. 
Afhankelijk van de aangesloten dj-apparatuur kan de weergave verschillen.

1. Schakel de microfoon in/uit.

2. Geef het geluidsniveau van de microfoon weer.

3. Regel de microfoonequalizer.

4. Schakel het microfooneffect in/uit.

5. Selecteer een microfooneffect.

6. Pas het niveau van het microfooneffect aan.

7. Schakel TALKOVER in/uit. (pagina 158)

8. Schakel FEEDBACK REDUCER in/uit. (pagina 159)

9. Selecteer het type FEEDBACK REDUCER. (pagina 159)

De microfoonfunctie gebruiken

21 3 5 96 7 84
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|MIC TALKOVER inschakelen
Wanneer u het geluidsniveau van het microfoongeluid boven de ingestelde waarde 
wijzigt, wordt het geluid van andere kanalen automatisch verzwakt.

1 Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Mixer] > 
[Microfooningang] en stel [Talkover-stand] in op [Geavanceerd] of [Normaal].
• [Geavanceerd]: Alleen het geluid van het middenbereik van andere kanalen 

dan het MIC-kanaal wordt verzwakt volgens de ingestelde waarde van het 
talkover-niveau.

• [Normaal]: Het geluid van andere kanalen dan het MIC-kanaal wordt 
verzwakt volgens de ingestelde waarde van het talkover-niveau.

2 Klik op [TALKOVER] in het microfoonpaneel.
[TALKOVER] licht op en MIC TALKOVER is ingeschakeld.

Volume

Frequentie

Volume

Frequentie
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|Microfoonfeedback verminderen (FEEDBACK REDUCER)
Wanneer microfoonfeedback optreedt, wordt de frequentie gedetecteerd en wordt 
een filter geplaatst om alleen de gedetecteerde frequentieband af te snijden. Dit 
vermindert het huilende geluid van de feedback met een minimaal effect op de 
geluidskwaliteit.

1 Klik op FEEDBACK REDUCER om het in te schakelen.
Wanneer FEEDBACK REDUCER is ingeschakeld, licht het op.

2 Klik op  om een type te selecteren.
• [LIGHT -FEEDBACK REDUCER]: 

De snijfrequentieband is smal. Selecteer dit type als u prioriteit wilt geven aan 
de geluidskwaliteit, zoals bij zang- of rap-optredens.

• [HEAVY -FEEDBACK REDUCER]: 
De snijfrequentieband is breed. Selecteer dit type als u prioriteit wilt geven 
aan feedbackreductie, zoals voor toespraken of MCing.
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In het algemene gedeelte of vanuit het menu [Tonen] op het bovenste scherm kunt 
u het scherm aanpassen aan uw dj-stijl.
• U kunt het aantal decks, de horizontale/verticale weergave van een vergrote 

golfvorm en de grootte van de browser wijzigen.
• U kunt het effect, het sampler-deck, de mixer, de opname, de video, de songtekst 

of het LIGHTING-paneel weergeven.

Gebruik van 2 decks voor dj-optredens
• Algemene gedeelte: Selecteer [2Deck Horizontal] of [2Deck Vertical].
• [Tonen]-menu: Selecteer [2 Deck horizontaal] of [2 Deck verticaal].

Gebruik van 4 decks voor dj-optredens
• Algemene gedeelte: Selecteer [4Deck Horizontal] of [4Deck Vertical].
• [Tonen]-menu: Selecteer [4 Deck horizontaal] of [4 Deck verticaal].

Hint
• Wanneer u [2Deck Horizontal] of [4Deck Horizontal] selecteert, wordt de vergrote golfvorm 

weergegeven over de volledige breedte van het lay-outscherm. Dit maakt het gemakkelijk om 
te mixen.

• Wanneer u [2Deck Vertical] of [4Deck Vertical] selecteert, wordt de vergrote golfvorm 
weergegeven over de volledige hoogte van het lay-outscherm. Dit maakt het scratchen 
gemakkelijk.

• Selecteer [Bladeren] om het browserpaneel te vergroten en de selectie gemakkelijker te maken.
• Raadpleeg “Algemeen gedeelte” (pagina 112) voor het algemene gedeelte.

De schermindeling wijzigen
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Opnemen
U kunt analoog geluid van uw dj-optreden of invoer via aangesloten apparatuur 
opnemen.
Opnamen worden gemaakt als WAV-bestanden.

Hint
• Raadpleeg “Opnamepaneel” (pagina 129) voor het scherm.

Opmerking
• Afhankelijk van uw abonnement of de dj-apparatuur die op uw computer is aangesloten, kunt u 

mogelijk niet opnemen. Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over de 
abonnementen.

|Beginnen met opnemen

1 Klik in het algemene gedeelte op .
Het opnamepaneel verschijnt.

2 Selecteer een opnamebron.
Selecteer [Master Out] om op te nemen met de interne mixer-modus.
Afhankelijk van de opnamebronnen en de aangesloten apparatuur, kunnen 
instellingen van de aangesloten apparatuur nodig zijn. Raadpleeg voor meer 
informatie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.

3 Draai aan de niveauknop voor de opname om het opnameniveau aan te 
passen.
Start het afspelen van enkele muziekstukken op de aangesloten apparatuur, 
controleer de meter van het opnameniveau en pas het opnameniveau daarop 
aan.
• Als het niveau te laag is, bevatten opgenomen bestanden ruis en is het 

geluidsniveau laag. 
• Als het niveau te hoog is, treedt clipping op en klinkt het geluid vervormd.
De beste opnamekwaliteit kan worden verkregen door het maximale 
opnameniveau te verhogen tot het punt waarop niet alle meters de rode zone 
raken.

4 Klik op .
 knippert en rekordbox staat in de opname-standby-modus.
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5 Speel een op te nemen muziekstuk af op de aangesloten apparatuur.

De opname begint wanneer audio-invoer wordt ontvangen.  verandert in 
 en de verstreken tijd en de resterende opnametijd worden weergegeven.

6 Klik op .
De opname stopt.
Bij een stilte van langer dan 20 seconden stopt de opname automatisch.

7 Vul informatie in over het opgenomen bestand.

8 Klik op [OK].
Het opgenomen bestand wordt opgeslagen op [Opnamen] in de 
structuurweergave van het browserpaneel.

Hint
• Om automatisch starten/stoppen van opnemen te voorkomen, opent u het venster [Voorkeuren] 

> tabblad [Controller] > tabblad [Opnamen] > [De opname wordt gestart als:] en [De opname 
wordt gestopt als:], en stelt u in op [U op de knop REC drukt.]. De opname begint wanneer u op 

 klikt en de opname stopt wanneer u op  klikt.

|Het opnamebestand naar sociale media uploaden
Voor Mixcloud en YouTube kunt u opgenomen muziekbestanden uploaden. 
Controleer vóór gebruik of uw computer verbinding heeft met internet.

1 Geef het opgenomen bestand weer en selecteer het.

2 Klik op .
Het venster [Mix delen] verschijnt.
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3 Klik op het selectievakje van de applicatie waarnaar u uploadt.

Als u niet bent ingelogd, verschijnt het inlogvenster.

4 Klik op [Replace image] om de afbeelding te vervangen.

5 Klik op [Delen].
Het uploaden begint.
Wanneer het uploaden is voltooid, worden de geüploade URL en het 
bewerkingsvenster van elke sociale media weergegeven.

6 Klik op [Sluiten].
Het geüploade opnamebestand verschijnt met het pictogram voor sociale 
media in de kolom [Delen] van de lijst met muziekstukken.

: Mixcloud
: YouTube

Naar een ander social media-account overgaan
Wijzig na stap 3 het account als volgt.
• Mixcloud: Klik op  > [Uw account wijzigen] > [Ga naar mixcloud.com] om de 

Mixcloud-website te openen. Log uit van het account en log vervolgens in op een 
ander account, zoals beschreven in stap 3.

• YouTube: Klik op  > [Uw account wijzigen] en log vervolgens in op een ander 
account.

Hint
• U kunt het venster [Mix delen] ook als volgt weergeven.

– Selecteer een opgenomen bestand, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer [Mix 
delen].

• Het opgenomen bestand wordt geüpload door het bestandsformaat als volgt te converteren.
– Bitdiepte: 16-bit
– Samplingfrequentie: 44,1 kHz
– Bitsnelheid: 192 kbps
– Bestandsextensie: .M4A (Mixcloud), .MP4 (YouTube)

Opmerking
• Raadpleeg de website voor gebruiksvoorwaarden of bedieningsmethoden op de website.

|Bediening voor andere opnamen
Raadpleeg de volgende pagina's van “EXPORT-modus”.
• “Automatisch het opgenomen bestand scheiden” (pagina 107)
• “Opgenomen bestanden weergeven” (pagina 108)
• “Andere instellingen voor opnamen” (pagina 109)
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Effectfuncties gebruiken
Er zijn vier effectmodi in rekordbox; BEAT FX, SOUND COLOR FX, Release FX en 
MERGE FX. Met de PAD FX-functie kunt u deze effecten met de pads bedienen.
Populaire effecten in onze dj-mixer (DJM-serie, enz.) en remixstation (RMX-serie, 
enz.) zijn vooraf geïnstalleerd in rekordbox, waardoor een breed scala aan dj-
optredens mogelijk is.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding van elke dj-controller voor het regelen van 
effecten met een dj-controller.

Hint
Raadpleeg “Effectenpaneel” (pagina 125) voor het scherm.

Opmerking
• Afhankelijk van uw abonnement en de dj-apparatuur die op uw computer is aangesloten, is deze 

functie mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over 
de abonnementen.

Klik op  in het algemene gedeelte om het effectpaneel weer te geven of te 
verbergen.
Om van effectenpaneel te wisselen, opent u het venster [Voorkeuren] > tabblad 
[Tonen] > [Lay-out] en stelt u van tevoren [Effect-paneel] in.

Als u BEAT FX en Release FX gebruikt, selecteert u decks waarop u effecten wilt 
toepassen in het effectenpaneel.
• Decks 1 t/m 4: Klik op [1] t/m [4].
• Sampler-deck: Klik op [S].
• Master out: Klik op [M]. Als de master out is geselecteerd voor effecten, kunt u 

geen effecten toewijzen aan een ander deck of het sampler-deck. Als u effecten 
aan de master out toewijst terwijl aan een van de decks 1 t/m 4 of het sampler-
deck al effecten zijn toegewezen, worden die toewijzingen uitgeschakeld.

Het effectpaneel weergeven

Decks selecteren voor de effecten
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Hint
• Raadpleeg “Sampler-deck” (pagina 126) voor het sampler-deck.

U kunt verschillende effecten gebruiken om het tempo (BPM) van een muziekstuk 
aan te passen dat op het deck is geladen. Bovendien kunt u twee effectapparaten 
bedienen, [FX1] en [FX2], zodat u aan elk apparaat een deck kunt toewijzen.
BEAT FX heeft twee effectmodi.
• “Beat FX multi-mode gebruiken” (pagina 165)
• “Beat FX single-mode gebruiken” (pagina 166)

|Beat FX multi-mode gebruiken
U kunt voor elke effecteenheid maximaal drie effecten tegelijkertijd gebruiken. 
Selecteer het deck waarop u de effecten wilt toepassen voordat u deze modus 
gebruikt.

1. Schakel over naar Beat FX multi-modus.

2. Schakel effecten in.

3. Selecteer een effect.

4. Pas de balans van het originele geluid en het effectgeluid aan. (FX LEVEL/
DEPTH)
Als u bijvoorbeeld [ECHO] selecteert, kunt u de knop gebruiken om te 
coördineren hoeveel echo er op het originele muziekstuk wordt gemixt.
Het originele geluid verschijnt als de knop volledig tegen de klok in wordt 
gedraaid.
Het geluid met het effect wordt uitgevoerd als de knop volledig met de klok mee 
wordt gedraaid.

5. Selecteer het aantal beats dat moet worden toegepast op effecten die met de 
BPM gesynchroniseerd zijn.

BEAT FX gebruiken

5 5 5

1 2 3 3 32 2

4 4 4
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Hint
• Voor sommige effecten, waaronder [REVERB], wordt een parameterwaarde ingesteld in plaats 

van beats.
• Als u een op de beat gebaseerd effect en een op parameters gebaseerd effect selecteert en 

tegelijkertijd inschakelt, worden zowel de beat-als de parameterwaarden weergegeven. 

|Beat FX single-mode gebruiken
U kunt één effect per effecteenheid selecteren. Selecteer voordat u deze modus 
gebruikt een deck waarop u het effect wilt toepassen.

1. Schakel over naar Beat FX single-modus.

2. Zet het effect aan. 

3. Selecteer een effect.

4. Sla meerdere parameterinstellingen op die zijn aangepast in de single-mode. 
(SNAPSHOT)
U kunt de opgeslagen parameterinstellingen oproepen als u het effect 
selecteert.
De positie van FX LEVEL/DEPTH wordt niet opgeslagen.

5. Pas de balans van het originele geluid en het effectgeluid aan. (FX LEVEL/
DEPTH)
Als u bijvoorbeeld [ECHO] selecteert, kunt u de knop gebruiken om te 
coördineren hoeveel echo er op het originele muziekstuk wordt gemixt.
Het originele geluid verschijnt als de knop volledig tegen de klok in wordt 
gedraaid.
Het geluid met het effect wordt uitgevoerd als de knop volledig met de klok mee 
wordt gedraaid.

2 3 4

6 875 87

1
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6. Selecteer het aantal beats om effecten toe te passen die synchroon lopen met 

de BPM. 
Voor sommige effecten wordt een parameterwaarde ingesteld in plaats van 
beats, of zijn deze knoppen niet ingeschakeld. 

7. Pas het effectniveau aan. 
De parameter verschilt voor elk effect.

8. Schakel de parameter in zodat deze blauw oplicht, en u kunt het effectniveau 
wijzigen.
De parameter verschilt voor elk effect.

|De BPM van effecten instellen
Er zijn twee modi om de BPM in te stellen; [AUTO] en [TAP]. Klik op [TAP] of [AUTO] 
om de modus te selecteren. De modus [AUTO] is standaard ingesteld.
• [AUTO]-modus: De BPM van een muziekstuk dat in een deck is geladen, is de 

standaard BPM voor het effect. U kunt het effect synchroon toepassen met de 
BPM van het muziekstuk voor elk deck.

• [TAP]-modus: Klik meerdere keren op [TAP] in het ritme om de BPM in te stellen 
als de basiswaarde voor het effect. 

Release FX is een functie om effecten toe te passen, om BEAT FX te annuleren en 
om een soepele overgang van het momenteel afgespeelde muziekstuk en het 
effectgeluid mogelijk te maken. 
U kunt ook instellen dat SOUND COLOR FX wordt uitgeschakeld.

1 Klik op  in Release FX in het effectenpaneel om een effect te selecteren.

2 Klik op /  om een beat te selecteren. 
Stel de lengte van de Release FX in.

3 Klik en houd het effect vast dat u wilt toepassen.
De effectnaam licht blauw op terwijl het effect wordt toegepast. 

Release FX gebruiken
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4 Laat de toets los om het effect uit te schakelen.

De effectnaam wordt tegelijkertijd in het wit weergegeven.

Met SOUND COLOR FX kunt u de intensiteit van verschillende effecten wijzigen 
volgens de positie van de [COLOR]-regelaar. U kunt eenvoudig muziekstukken 
rangschikken door een effect te selecteren en aan de knoppen te draaien.
SOUND COLOR FX heeft twee effectmodi.
• “SOUND COLOR FX single-mode gebruiken” (pagina 168)
• “SOUND COLOR FX multi-mode te gebruiken” (pagina 169)

Hint
• Het aantal knoppen dat op het scherm verschijnt, is afhankelijk van de aangesloten dj-

producten. 
• Als er geen dj-product is aangesloten, worden [COLOR]-regelaars en parameterknoppen voor 

[CH 1] t/m [CH 4] weergegeven. 

|SOUND COLOR FX single-mode gebruiken

[DEFAULT]-modus
SOUND COLOR FX op de aangesloten dj-controller verschijnt.
Wanneer u de DDJ-RZX aansluit, verschijnt het scherm als volgt.

1. Schakel over naar de single-mode.

2. Schakel over naar de [DEFAULT]-modus.

3. Zet een effect aan. 
• Effecten op de aangesloten dj-controller worden weergegeven.
• [FILTER] verschijnt als er geen dj-controller is aangesloten. 

4. Pas het effectniveau aan. 

SOUND COLOR FX gebruiken

4 51 2 3
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5. Het effect wordt toegepast op het kanaal waarvan u aan de knop hebt gedraaid. 

Als de knop in de middenpositie staat, wordt het effect niet toegepast.
Het effectniveau verschilt afhankelijk van of de knop tegen of met de klok mee 
is gedraaid.

[USER]-modus
U kunt uw favoriete effecten uit 9 soorten effecten selecteren en deze opslaan.

1. Schakel over naar de single-mode.

2. Schakel over naar de [USER]-modus. 

3. Zet het effect aan/uit.
Hetzelfde effect wordt toegepast op [CH1] t/m [CH4].

4. Selecteer een effect. 

5. Pas het effectniveau aan. 

6. Het effect wordt toegepast op het kanaal waarvan u aan de knop hebt gedraaid. 
Als de knop in de middenpositie staat, wordt het effect niet toegepast.
Het effectniveau verschilt afhankelijk van of de knop tegen of met de klok mee 
is gedraaid.

|SOUND COLOR FX multi-mode te gebruiken
U kunt op elk kanaal een ander effect toepassen. U kunt bijvoorbeeld [DUB ECHO] 
toepassen op een ritmetrack en deze mixen met a capella [FILTER]. U kunt [NOISE] 
toepassen op een specifiek kanaal.

1. Schakel over naar de multi-mode.

2. Pas het effectniveau aan.

3. Zet het effect aan/uit.

4. Selecteer een effect.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 3 34 5 4 4 435 5 5
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5. Het effect wordt toegepast op het kanaal waarvan u aan de knop hebt gedraaid. 

Als de knop in de middenpositie staat, wordt het effect niet toegepast.
Het effectniveau verschilt afhankelijk van of de knop tegen of met de klok mee 
is gedraaid. 

|Zowel Release FX als SOUND COLOR FX uitschakelen
Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Effect] > [RELEASE 
FX] en selecteer [RELEASE FX toepassen op CFX]. U kunt dan Release FX en 
SOUND COLOR FX tegelijkertijd uitschakelen.

PAD FX maakt een breed scala aan prestatie-effecten mogelijk door simpelweg op 
een performance-pad te klikken en deze los te laten.
Raadpleeg “[PAD FX]-modus” (pagina 117) voor het scherm.

1 Selecteer [PAD FX] op de performance-pad. 
Voor elke pad worden effecten weergegeven die vooraf ingesteld zijn. 

2 Selecteer een bank op de bank-knop [1] en [2].
PAD FX heeft 2 banken en op elke bank kunnen 16 vooraf ingestelde effecten 
worden ingesteld.

Hint
• Vooraf ingestelde effecten kunnen worden vervangen door andere effecten.

|PAD FX gebruiken (bediening met een muis) 

1 Klik en houd de pad ingedrukt om deze te verlichten. 
Het effect wordt toegepast terwijl het verlicht is. 

2 Laat de klik los om het licht uit te schakelen. 

Opmerking
• Met een muis kunt u slechts enkele bewerkingen uitvoeren.

PAD FX gebruiken
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|PAD FX gebruiken (bediening met een dj-controller)

1 Houd een performance-pad van de dj-controller ingedrukt om deze op te 
lichten. 
Het effect wordt toegepast terwijl het verlicht is.

2 Laat los door op de performance-pad te drukken om het licht uit te schakelen. 

Hint
• Als u meer dan één performance-pad (verschillende effecten) indrukt, worden alle effecten 

tegelijkertijd ingeschakeld.
• Als een effect verschillende beats heeft, wordt alleen de laatst ingedrukte performance-pad 

ingeschakeld.

Release FX in PAD FX gebruiken 

1 Houd een performance-pad van een dj-controller waarop Release FX niet is 
ingesteld, ingedrukt om deze op te lichten. 
Het effect wordt toegepast terwijl het verlicht is.

2 Druk op de performance-pad die is ingesteld met Release FX.
Andere effecten in PAD FX zijn uitgeschakeld.

3 Laat los door op de performance-pad te drukken om het licht uit te schakelen. 
Het geluid keert terug naar het oorspronkelijke geluid.

Met PAD FX tijdelijk beats veranderen 
U kunt de beats tijdelijk wijzigen terwijl u op een performance-pad drukt.

1 Houd de performance-pad met het gewenste effect ingedrukt om deze te 
verlichten. 

2 Druk op [<]/[>] terwijl u de performance-pad ingedrukt houdt.
De beats van PAD FX veranderen volgens de knop.
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|De bewerkingsmodus van PAD FX gebruiken 
U kunt het type effect, beats en parameter voor elke bank aanpassen.

1 Klik op de performance-pad op  om over te schakelen naar de 
bewerkingsmodus.

 licht blauw op.

2 Klik op het effect dat u wilt selecteren. 

3 Klik op  om de beats en parameterwaarden te selecteren. 
Met het toetsenbord van uw computer kunt u parameterwaarden invullen.
Voor Release FX kunt u [HOLD ON/OFF] instellen.
• [ON]: Klik op de performance-pad om het effect in/uit te schakelen.
• [OFF]: Houd de performance-pad ingedrukt om in te schakelen en laat de klik 

los om uit te schakelen.

4 Klik op  om de bewerkingsmodus te verlaten.
-verlichting gaat uit.

MERGE FX kan het beste effect geven om te mixen tussen het vorige muziekstuk 
en het volgende muziekstuk in combinatie met de MERGE FX-parameterknop.

Opmerking
• Afhankelijk van uw abonnement en de dj-apparatuur die op uw computer is aangesloten, is deze 

functie mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over 
de abonnementen.

• De externe mixer-modus wordt niet ondersteund.
(Afhankelijk van de aangesloten dj-apparatuur en de instellingen van het hulpprogramma 
kunnen sommige effecten worden uitgevoerd.)

Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Effect] en selecteer 
[Enable MERGE FX]. MERGE FX-instellingen zijn beschikbaar en het [MFX]-paneel 
verschijnt in het effectenpaneel.

1. Selecteer een deck waarop u MERGE FX wilt toepassen.

MERGE FX gebruiken

1 2 3 4 5 6
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2. Zet MERGE FX aan/uit. (MERGE FX Aan/Uit-knop)

Als MERGE FX is ingeschakeld, wordt het effect toegepast op het huidige 
muziekstuk dat afgespeeld wordt.
Het geluid van de sampler/oscillator begint op hetzelfde moment met afspelen.
Afhankelijk van het effect, start de toepassing ervan wanneer aan de knop wordt 
gedraaid. 
Als MERGE FX is uitgeschakeld, wordt de Release FX toegepast op het 
muziekstuk, het effectgeluid en het geluid van de sampler/oscillator. Na een 
tijdje wordt het andere sample-geluid afgespeeld.

3. Selecteer een MERGE FX-type.

4. Verander het effect van MERGE FX. (MERGE FX-parameterknop)
Als u aan de parameterknop draait, wordt het toepassen van het effect en het 
geluid van de sampler/oscillator gewijzigd.

5. Pas het geluidsniveau aan van het geluid dat van de sampler/oscillator 
afkomstig is.

6. Wijzig de MERGE FX-instellingen.

Hint
• Als in het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Effect] > [MERGE FX] > [Stop 

playing the operating deck after MERGE FX finishes] is geselecteerd, stopt het afspelen 
wanneer MERGE FX wordt uitgeschakeld.

• Als MERGE FX is uitgeschakeld, wordt de MERGE FX-parameterknop automatisch naar het 
midden teruggedraaid.

• Afhankelijk van de instellingen kan het effect dat moet worden toegepast anders klinken.
• Om MERGE FX te annuleren na het inschakelen van MERGE FX, klikt u op de MERGE FX Aan/

Uit-knop terwijl u de [Shift]-toets op het toetsenbord van de computer ingedrukt houdt.
• Als u een hot cue bedient na het uitschakelen van MERGE FX, wordt het starten van het 

afspelen van het samplergeluid of het stoppen van het deck geannuleerd, en springt de 
afspeelpositie naar het punt van de hot cue om door te gaan met afspelen. (Als het geluid van 
de sampler al is begonnen met afspelen, wordt het niet geannuleerd.)

De MERGE FX-instellingen wijzigen
Verander de instellingen van elke [MERGE FX1] t/m [MERGE FX4].
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1 Klik op  in het [MFX]-paneel.

Het venster [MERGE FX Settings] verschijnt.

2 Wijzig de instellingen.
• Selecteer [PRESET] en verander vervolgens items.

– [BUILD FX]: Verander het type effect als MERGE FX is ingeschakeld.
– [BUILD SAMPLE]: Verander het geluid van de sampler/oscillator dat 

tegelijkertijd met het afspelen van het muziekstuk moet worden afgespeeld 
wanneer MERGE FX is ingeschakeld.

– [RELEASE FX]: Verander het Release FX-type als MERGE FX is 
uitgeschakeld.

– [DROP SAMPLE]: Verander het type geluid van de sampler dat moet 
worden afgespeeld na de Release FX wanneer MERGE FX is 
uitgeschakeld.

• Als u de instellingen zoals hieronder wijzigt, klikt u op [?] om een sampler-
geluid in te stellen. Het is noodzakelijk om het sample-geluid van tevoren in 
het sampler-slot te laden (pagina 176).
– [BUILD SAMPLE] > [REPEAT SAMPLE]
– [BUILD SAMPLE] > [REPEAT UP SAMPLE]
– [DROP SAMPLE] > [SAMPLER]

3 Klik op .
Instellingen zijn beveiligd (vergrendeld). Vergrendelen/ontgrendelen wordt elke 
keer dat u klikt, omgeschakeld.

4 Klik op [X].
Het venster [MERGE FX Settings] wordt gesloten.
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Hint
• Om de instellingen van [PRESET] terug te zetten naar de standaardinstellingen, klikt u op 

[RESET].
• Om te bedienen vanaf de apparatuur die geen speciale bedieningselementen en knoppen heeft, 

wijst u toetsen en knoppen toe in MIDI Learn voordat u deze gebruikt.
Klik op [MIDI] om het venster [MIDI Settings] te openen en stel het volgende in op het tabblad 
[FX].
[MFX1] (voor gebruik van deck 1 of 3)
– [MFX1 Parameter]: Pas de MERGE FX-parameterknop aan.
– [MFX1 On]: Zet MERGE FX aan/uit.
– [MFX1 AssignDeck1]: Gebruik MERGE FX op deck 1.
– [MFX1 AssignDeck3]: Gebruik MERGE FX op deck 3.
– [MFX1 Select Next]: Selecteer het type MERGE FX.
– [MFX1 Select Back]: Selecteer het type MERGE FX.
– [MFX1 Cancel]: Annuleer MERGE FX.
[MFX2] (voor gebruik van deck 2 of 4)
– [MFX2 Parameter]: Pas de MERGE FX-parameterknop aan.
– [MFX2 On]: Zet MERGE FX aan/uit.
– [MFX2 AssignDeck2]: Gebruik MERGE FX op deck 2.
– [MFX2 AssignDeck4]: Gebruik MERGE FX op deck 4.
– [MFX2 Select Next]: Selecteer het type MERGE FX.
– [MFX2 Select Back]: Selecteer het type MERGE FX.
– [MFX2 Cancel]: Annuleer MERGE FX.
[MFX Sample Volume]: Pas het geluidsniveau van het geluid van de sampler/oscillator van 
MERGE FX aan.
Wijs voor [MFX1 Parameter], [MFX2 Parameter] en [MFX Sample Volume] de functie toe aan 
de roterende encoder van de dj-apparatuur.
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Het gebruik van het sampler-deck
rekordbox heeft een sampler-deck dat 16 (20 inclusief OSC-samplers) 
audiomuziekstukken tegelijkertijd kan afspelen. In deze handleiding wordt elke 
speler “sampler-slot” (of “slot”) genoemd. 
U kunt de sample-audio op verschillende manieren gebruiken, van de standaard 
Oneshot-modus tot de SYNC-modus, met een muziekstuk op het deck.

Hint
• Raadpleeg “Sampler-deck” (pagina 126) voor het scherm.
• U kunt een gedeelte van een muziekstuk op het deck extraheren en deze met de CAPTURE-

functie in een sampler-slot laden. Raadpleeg “Een sectie uit een muziekstuk extraheren 
(CAPTURE)” (pagina 188) voor de werking van CAPTURE.

• U kunt ook sampler-audiobestanden gebruiken. Voor informatie over downloaden raadpleegt u 
“Download en installeer voorbeeldpakket” van “Inleiding op rekordbox” op de rekordbox-
website.

|Sample-audio in een sampler-slot laden

1 Klik in het algemene gedeelte op . 
Er wordt een sampler-deck weergegeven. 

2 Klik op [BANK] om van bank te wisselen. 
Het sampler-deck heeft vier banken met elk 16 slots. 

3 Versleep een muziekstuk van een lijst met muziekstukken naar een sampler-
slot. 
De afspeelmodus is ingesteld op [Oneshot]. 
Het muziekstuk wordt opgeslagen na het stoppen/verlaten van rekordbox. 

Een muziekstuk verwijderen uit een sampler-slot (Verwijderen)
Plaats de muiscursor op de titel van het muziekstuk en klik op . Het muziekstuk 
dat in het sampler-slot is geladen, wordt verwijderd.

|Een sampler-slot afspelen
Klik op  ([Afspeelmodus (Oneshot)] of op  ([Afspeelmodus (Loop)]) om het 
op te lichten en te beginnen met afspelen. 
• Klik met de [Shift]-toets op het toetsenbord van de computer ingedrukt op  of 

 om te stoppen met afspelen.
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• Als u de muiscursor op de titel van het muziekstuk plaatst en op  klikt, wordt 

het geluid gedempt. 

|Een sampler-slot afspelen tijdens het wisselen van bank
Als u op [BANK] klikt om van bank te wisselen tijdens het afspelen van een sampler-
slot, stopt het afspelen niet. Als u echter een sampler-slot afspeelt in dezelfde 
slotpositie van de vorige bank, stopt dat sampler-slot en begint het sampler-slot in 
de bank die op dat moment wordt weergegeven. 
Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan:

1 Klik op  of op .
Het afspelen van een sampler-slot begint. 

2 Klik op [BANK] om van bank te wisselen.
Wanneer een sampler-slot in een andere bank wordt gespeeld, is de 
niveaumeter (grijs) actief. Deze toont de status van een sampler-slot dat op de 
achtergrond wordt afgespeeld. 

3 Klik op  of op .
Bij het afspelen van het sampler-slot in de huidige bank, wordt het afspelen van 
het sampler-slot van de vorige bank gestopt. 

|Quantize gebruiken
Klik op [Q] (Quantize) op het sampler-deck om het op te lichten en Quantize in te 
schakelen. 
Om de Quantize-beat in te stellen, opent u het venster [Voorkeuren] > tabblad 
[Controller] > tabblad [Overige] > [Type] > [QUANTIZE], stelt u [LOOP SAMPLER 
(LOOP)] in op [Inschakelen] om vervolgens de waarde te selecteren.

Opmerking
• De Quantize-functie is alleen ingeschakeld in sampler-slots die op [Afspeelmodus (Loop)] 

ingesteld zijn.
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|Het volume van het sampler-deck aanpassen

1 Draai aan [GAIN] in het sampler-deck.
Pas het volume van het gehele sampler-deck aan. 
Tijdens het mixen kan het volumeniveau worden aangepast als de volumes van 
het sampler-deck en andere decks verschillen. 

2 Klik in het algemene gedeelte op .
Het mengpaneel verschijnt. 
Als zowel het sampler-deck als het mengpaneel al worden weergegeven, 
worden de sampler-volumeschuifregelaar en de sampler-monitor [CUE] 
weergegeven. 

3 Verplaats de schuifregelaar voor het sampler-volume. 
Pas het volume van het gehele sampler-deck aan.

Hint
• Voordat u naar MASTER OUT gaat, zet u de sampler-volumeschuifregelaar op het minimum, 

klikt u op de sample-monitor [CUE] om aan te zetten en controleert u het volumeniveau met een 
hoofdtelefoon. 

|De kleurinstelling van sampler-slots aanpassen
U kunt de kleuren van de afspeelknoppen aanpassen voor muziekstukken die in elk 
sampler-slot zijn geladen. 

1 Open het venster [Voorkeuren] > tabblad [Tonen] > [Kleur] > [SAMPLER] en 
stel [Synchroniseren met frequentie] in.
De kleur van de afspeelknoppen verandert synchroon met de frequentiekleur 
van een muziekstuk. 

Hint
• U kunt de kleur selecteren door met de rechtermuisknop te klikken op  of op . 
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Voor elk sampler-slot kunt u de afspeelmodus wijzigen, het volume aanpassen, enz. 
Elke instelling wordt opgeslagen. 
Plaats de muiscursor op de titel van het muziekstuk in het sampler-slot en klik op de 
[EDIT]-knop. De knop licht op en activeert de bewerkingsmodus.

1. Wissel de afspeelmodus. 
• [Afspeelmodus (Oneshot)]: Speel het audiobestand tot het einde af en 

stop het dan. Tijdens het afspelen kunt u klikken om het afspelen opnieuw te 
starten vanaf het begin van het audiobestand.

• [Afspeelmodus (Loop)]: Start het afspelen van de loop. Tijdens het 
afspelen kunt u op klikken om het afspelen van de loop vanaf het begin te 
starten. 

De afspeelmodus kan worden gewijzigd door met de rechtermuisknop op het 
muziekstuk in de lijst met muziekstukken te klikken en [Muziekstuktype] te 
selecteren. 

2. Het afspelen gaat alleen verder als u op  of op  klikt en deze ingedrukt 
houdt. Bij het loslaten wordt het afspelen gepauzeerd. ([Gate-modus])

3. De loop-weergave begint zonder dat de toonhoogte verandert, zelfs als het 
muziekstuk wordt afgespeeld in een tempo dat verschilt van het oorspronkelijke 
tempo (BPM). (Master Tempo)

4. Het afspelen van de loop begint synchroon met de BPM van het sampler-deck. 
(Slot SYNC)

5. Als het volume sterk verschilt van het sampler-slot, kunt u dit aanpassen voor 
een evenredig geluidsniveau. (Slot Gain)

6. Stem de afspeelpositie nauwkeurig af. (Alleen [Afspeelmodus (Oneshot)])

7. Halveer/verdubbel de BPM.

Het sampler slot bewerken (Edit mode)

7 865

1 2 3 4
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8. Geef de BPM-waarde weer. 

U kunt een sampler-slot dat in de [Afspeelmodus (Loop)] is ingesteld synchroon met 
andere decks afspelen. Om SYNC afspelen met een sampler-deck te gebruiken, 
moet u van tevoren een spelerdeck instellen als SYNC MASTER. (pagina 150)
Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan:

1 Plaats de muiscursor op de titel van het muziekstuk in het sampler-slot dat u 
wilt synchroniseren, en klik op de [EDIT]-knop om de bewerkingsmodus in te 
schakelen.

2 Klik op  en [SYNC] op het bewerkingsscherm om op te lichten. 

3 Klik op [BPM SYNC] op het sampler-deck om op te lichten. 

4 Klik op  aan de linkerkant van de titel van het sampler-slot.
Het afspelen begint met de BPM van het muziekstuk op het masterdeck. 
De BPM-waarde van MASTER voor SYNC verschijnt op de BPM van het 
sampler-deck. 

Hint
• Om de BPM van het sampler-deck aan te passen, gebruikt u [+]/[-] in het sampler-deck om de 

waarde te wijzigen. Klik op het BPM-scherm en vul de waarde in om de BPM te wijzigen. Als u 
op een sampler-deck op [MASTER] klikt, wordt het deck ingesteld als de synchronisatiemaster.

SYNC sampler-deck met andere decks 
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Het gebruik van een sequencer
rekordbox heeft een sequencer-functie waarmee u de volgordes die u afspeelt op 
het sampler-deck kunt opnemen, afspelen en opslaan. Maak verschillende dj-
optredens met deze sequencer. U kunt van tevoren originele ritme-loops of stem-
loops maken om het muziekstuk dat afgespeeld wordt te overlappen, de 
overdubfunctie gebruiken om samplers toe te voegen, zoals geïmproviseerde 
vingertrommels, of de dempfunctie gebruiken om bepaalde geluiden te verwijderen. 

Hint
• Raadpleeg “Sequencer-paneel” (pagina 127) voor het scherm.

|De volgorde opnemen (Overdub-opname) 

Opmerking
• Afhankelijk van uw abonnement en de dj-apparatuur die op uw computer is aangesloten, is deze 

functie mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg de rekordbox-website voor meer informatie over 
de abonnementen.

1 Klik in het algemene gedeelte op .
Het sampler-deck verschijnt. 

2 Klik op de BPM-weergave in het sampler-deck en vul de BPM-waarde in. 

3 Selecteer [BANK] op het sampler-slot dat u wilt afspelen. 

4 Klik op [1Bar] in het sequencer-paneel om de opnamelengte van de sequentie 
te selecteren. 

5 Klik op  (Sequence Rec).
De knop begint te knipperen en de volgordeopname schakelt over naar de 
stand-bymodus. 

6 Klik op  in het sampler-deck. 
De overdub-opname van de volgorde begint. 

7 Klik op  (Sequence Rec) om de opname te stoppen.

8 Klik op [SAVE].
De opname wordt opgeslagen. 
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Hint
• Tijdens overdub-opname wordt de opnamevolgorde tijdelijk opgenomen. 
• De tijdelijk opgenomen volgorde verschijnt met een rode cirkel in het volgordeslot.
• Het opnemen van een volgorde is alleen mogelijk voor sampler-slots in [Afspeelmodus 

(Oneshot)].
• Zodra [Q] (Quantize) in het sampler-deck is ingeschakeld, wordt het gekwantiseerde 

sequencer-paneel opgenomen en afgespeeld. (pagina 177)
• U kunt de volgorde ook opnemen door in de standby-modus op de  van de volgorde te klikken.
• Als u de tijdelijk opgenomen volgorde niet hebt opgeslagen, wordt deze verwijderd wanneer u 

de opname herstart of wanneer u rekordbox afsluit/verlaat.
• De naam van de opgeslagen volgorde wordt gemarkeerd in de positie van de volgorde. 
• Er kunnen maximaal 8 volgordes worden opgeslagen.

|Een opgeslagen volgorde oproepen om af te spelen (Sequence 
afspelen) 

1 Klik op [<]/[>] van het sequentie-slot in het sequencer-paneel om de sequentie 
te selecteren. 

2 Klik op . 
De volgorde wordt afgespeeld.

Hint
• De bank schakelt automatisch over naar de bank van het sampler-deck van de opgeslagen 

volgorde.
• Klik nogmaals op  om de volgorde te stoppen.
• Klik op  (Sequence Rec) tijdens het afspelen van de volgorde om overdubben mogelijk te 

maken.
• Sampler-slots die afspelen voordat ze worden aangeroepen, worden gestopt. 

|Een opgeslagen volgorde verwijderen
Wijs met de muiscursor naar het volgorde-slot en klik op [X] om de volgorde te 
verwijderen. 
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| [Sequence Mute mode] gebruiken 
[Sequence MUTE mode] schakelt het dempen in/uit voor elk sampler-slot tijdens het 
afspelen van een volgorde of overdubben. 
U kunt de ritme-loop die u met de opname van de volgorde hebt gemaakt 
rangschikken door een bepaald geluid voor elke geluidsbron, zoals kick en snare, 
te knippen/toe te voegen.

1 Speel een volgorde af. 

2 Klik op [MUTE] in het sequencer-paneel om het op te lichten. 

3 Klik op  van het sampler-slot dat u wilt instellen naar [Sequence Mute 
mode]. 

 of  in het sampler-slot licht wit op. 

4 Klik nogmaals op [MUTE] om [Sequence Mute mode] te annuleren. 

| [Sequence Erase mode] gebruiken 
U kunt een volgorde voor een sampler-slot wissen tijdens het afspelen van een 
volgorde of tijdens een overdub-opname.

1 Speel een volgorde af. 

2 Klik op [ERASE] in het sequencer-paneel om het op te lichten. 

3 Klik op [X] van het sampler-slot waarvan u de volgorde wilt wissen. 
De volgorde wordt gewist. 

4 Klik nogmaals op [ERASE] om de [Sequence Erase mode] te annuleren. 

|Metronoom gebruiken 

1 Klik op  om het op te lichten in het sequencer-paneel.
Het metronoomgeluid begint. 

2 Klik op  om het metronoomvolume aan te passen. 
Het metronoomvolume kan op 3 niveaus worden ingesteld. 
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Versleep de weergave van een sequencer-paneel naar een deck van het 
spelerpaneel. De volgorde wordt op het deck geladen met de muziekstuknaam 
“PATTERN *(*)”. 

Hint
• Om het afspelen van de hele volgorde na het laden te starten, opent u het venster [Voorkeuren] 

> tabblad [Controller] > tabblad [Sampler] > [SEQUENCER] > [Sequence Load] en selecteert u 
[De sequence laden en automatisch afspelen.].

• Het volgordemuziekstuk wordt gemaakt wanneer de markering op de volgorde-beat-teller de 
rechterrand bereikt. Als de opgenomen volgorde niet correct is geladen, speelt u de volgorde af 
totdat de markering de rechterrand bereikt, en sleept u vervolgens opnieuw. 

U kunt met pads meteen max. 8 volgordes oproepen en afspelen.

1 Selecteer [SEQ. CALL] op de performance-pad.
Het [SEQ. CALL]-paneel verschijnt.

2 Klik op de pad. 
De volgorde wordt afgespeeld.

Hint
• Raadpleeg “[SEQ. CALL] (SEQUENCE CALL)-modus” (pagina 121) voor het scherm.
• Klik nogmaals op dezelfde pad om het afspelen van de volgorde vanaf het begin te starten.
• Wanneer op de pad wordt geklikt terwijl u op een SHIFT-toets drukt, wordt het afspelen van de 

volgorde gepauzeerd.

Een sequentie naar een deck laden 
(SEQUENCE LOAD) 

Een sequentie met pads oproepen (SEQUENCE 
CALL)
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Het gebruik van een slicer
Het gespecificeerde bereik is verdeeld in 8 secties, die zijn toegewezen aan de 
respectieve performance-pads. Als u op een performance-pad klikt en deze 
ingedrukt houdt, wordt het geluid dat voor de sectie is verdeeld en aan die pad is 
toegewezen, als een loop afgespeeld.
Tijdens de loop-weergave van de pad gaat het normale afspelen met het originele 
ritme op de achtergrond door. Als de pad wordt losgelaten en het loop-afspelen 
wordt beëindigd, gaat het afspelen verder vanaf de positie die op dat moment is 
bereikt.

Hint
• Raadpleeg “[SLICER]-modus” (pagina 118) voor het scherm.
• De slicer-functie kan worden gebruikt met muziekstukken waarvoor een beat-grid is ingesteld. 

Raadpleeg “De beat controleren (beat-grid)” (pagina 139) voor het instellen van beat-grids.

1 Laad een muziekstuk op een deck. 

2 Verplaats de afspeelpositie naar een punt waar u een slicer wilt instellen en 
pauzeer.

3 Selecteer [SLICER] op de performance-pad.
Klik op  om over te schakelen naar de slicer-lusmodus. 
Gebruik /  om de startpositie te verschuiven.
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4 Klik op  of op  om het slicer-bereik te selecteren. 

Het geselecteerde bereik is gelijkelijk verdeeld in 8 in gesneden secties die aan 
elke pad worden toegewezen, zoals hieronder verschijnt. 

5 Klik op  in het JOG-paneel.

6 Klik en houd de pad vast. 
Terwijl de pad wordt vastgehouden, wordt de toegewezen sectie in een loop 
afgespeeld. 
De lengte van de loop-weergave is afhankelijk van de instelling bij de lengte 
van de loop-weergave (ROLL).
De lengte van de loop-weergave (ROLL) kan worden ingesteld in het bereik 
van 1/64 tot 1/8 van de waarde van het slicer-bereik (LENGTH).

7 Laat de klik los. 
Het muziekstuk keert terug naar de positie die op de achtergrond werd 
afgespeeld. 

8 Klik op / . 
Het bereik van de slicer wordt verplaatst.
De verandering is afhankelijk van de waarde van het slicer-bereik (LENGTH).

SLICER-LENGTE

Gesneden secties 1 t/m 8

Sectie 1 Sectie 2 Sectie 3 Sectie 4

Sectie 5 Sectie 6 Sectie 7 Sectie 8
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9 Selecteer een andere functie dan [SLICER] op de performance-pad om de 

slicer-modus en de slicer loop-modus te annuleren. 

Slicer-modus en slicer loop-modus 
• Slicer-modus:

Wanneer de afspeelpositie het einde bereikt van een segmenteringsbereik dat in 
8 secties is verdeeld, verandert het bereik dat op het scherm verschijnt naar het 
volgende segmenteringsbereik dat in 8 secties moet worden verdeeld. Deze 
geslicete gedeeltes worden toegewezen aan de betreffende pads en vervangen 
de eerder toegewezen gedeeltes.

• Slicer loop-modus:
Wanneer de afspeelpositie het einde van een segmenteringsbereik bereikt, keert 
de afspeelpositie terug naar het begin van hetzelfde bereik.
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Een sectie uit een muziekstuk extraheren 
(CAPTURE)
U kunt een sectie uit de afspeel-loop en slicer extraheren en deze als sampler 
gebruiken. 
Raadpleeg “Het gebruik van het sampler-deck” (pagina 176) voor de sampler.

|Een gedeelte uit de loop-weergave extraheren (LOOP CAPTURE)
Raadpleeg “Loop afspelen starten” (pagina 145) voor het afspelen van de loop.

1 Start de loop-weergave waaruit u een sectie wilt extraheren. 

2 Klik op [<] aan de rechterkant van de vergrote golfvorm en klik vervolgens op 
.

De kleur van het loop-bereik verandert. 

3 Versleep het loop-bereik naar het slot van het sampler-deck en plaats het daar. 

De serie is klaar om als sampler te gebruiken. 
De sampler wordt opgeslagen bij [Capture] in [Sampler] van [Verzameling]. 
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Opmerking
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Sampler] > [SLOT] > [Overschrijf 

het geladen Slot niet.] is geselecteerd, kunt u niet slepen en neerzetten naar een reeds geladen 
slot.

|Een sectie uit de slicer extraheren (SLICER CAPTURE)
U kunt het hele bereik van de slicer of een van de 8 secties extraheren.
Raadpleeg “Het gebruik van een slicer” (pagina 185) voor de slicer.

Het volledige snijbereik extraheren

1 Selecteer [SLICER] op de performance-pad.

2 Klik op [<] aan de rechterkant van de vergrote golfvorm en klik vervolgens op 
.

De kleur van de slicer verandert. 

3 Versleep het golfvormgedeelte van het slicing-bereik naar de 8 slots in het 
rechter- of linkergedeelte van de sampler. 

De audio verdeeld in 8 wordt geladen in respectievelijk acht sampler-slots en is 
klaar om als sampler te worden gebruikt. 
De sampler wordt opgeslagen bij [Capture] in [Sampler] van [Verzameling]. 
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Opmerking
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Sampler] > [SLOT] > [Overschrijf 

het geladen Slot niet.] is geselecteerd, kunt u niet slepen en neerzetten naar een reeds geladen 
slot.

Een van de 8 verdeelde slicer-secties extraheren 

1 Selecteer [SLICER] op de performance-pad.

2 Klik op [<] aan de rechterkant van de vergrote golfvorm en klik vervolgens op 
.

De kleur van de slicer verandert. 

3 Versleep het nummergedeelte van de slicersectie onder de golfvorm naar het 
slot van de sampler. 

Klaar om als sampler te gebruiken. 
De sampler wordt opgeslagen bij [Capture] in [Sampler] van [Verzameling]. 

Opmerking
• Als het venster [Voorkeuren] > tabblad [Controller] > tabblad [Sampler] > [SLOT] > [Overschrijf 

het geladen Slot niet.] is geselecteerd, kunt u niet slepen en neerzetten naar een reeds geladen 
slot.
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ACTIVE CENSOR gebruiken
U kunt van tevoren automatisch effecten toepassen op gespecificeerde secties van 
een muziekstuk.
U kunt bijvoorbeeld een krachtterm specificeren die niet mag worden afgespeeld. Zet de ACTIVE 
CENSOR aan en speel een muziekstuk, waarbij u de krachtterm door een effect vervangt. 
Schakel ACTIVE CENSOR uit om het muziekstuk als origineel te laten weergeven.

Hint
• Raadpleeg “[ACT. CENSR] (ACTIVE CENSOR)-modus” (pagina 121) voor het scherm.

1 Selecteer [ACT. CENSR] op de performance-pad.

2 Klik op [IN] op de positie van het IN-punt (begin) van de sectie die u wilt 
specificeren.

3 Klik op [OUT] op de positie van het OUT-punt (einde) van de sectie die u wilt 
specificeren. 
[OUT] verandert in [OUT ADJ]. [IN] verandert in [IN ADJ]. 

Hint
• U kunt meerdere secties in één muziekstuk specificeren.
•  verschijnt in de lijst met muziekstukken in het browserpaneel. 
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|De ACTIVE CENSOR aanzetten om een effect toe te passen 

1 Klik op [ON/OFF].
De vergrote golfvormmarkering en het gespecificeerde gedeelte worden in de 
kleur geel weergegeven.

2 Selecteer een effect uit [REV ROLL], [TRANS 1/8] (of [TRANS 1/4]), [ECHO] 
en [V.BRAKE 1/16 - 32].

3 Speel het muziekstuk af. 
Het effect wordt toegepast wanneer de afspeelpositie de markering van het IN-
punt bereikt.
Het effect wordt uitgeschakeld wanneer de afspeelpositie de markering van het 
OUT-punt bereikt.

Hint
•  in de lijst met muziekstukken van het browserpaneel wordt geel gekleurd. 
• Als [TRANS] of [V.BRAKE] is geselecteerd, kunt u de beatparameter wijzigen door op [<]/[>] te 

klikken.
• U kunt voor elke gespecificeerde sectie een andere beatparameter instellen.
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|Een ACTIVE CENSOR-sectie verfijnen
Als de afspeelpositie binnen het gespecificeerde gedeelte valt, worden de [IN]- en 
[OUT]-punten weergegeven als respectievelijk [IN ADJ] en [OUT ADJ]. U kunt dan 
het IN-punt en OUT-punt aanpassen. 

Verander het IN-punt

1 Klik op [IN ADJ].
De afspeelpositie wordt verplaatst naar het IN-punt.

2 Verplaats het IN-punt en klik vervolgens op [IN ADJ]. 
Het IN-punt verandert.

Verander het OUT-punt

1 Klik op [OUT ADJ].
De afspeelpositie wordt verplaatst naar het OUT-punt.

2 Verplaats het OUT-punt en klik op [OUT ADJ]. 
Het OUT-punt verandert.
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Laad het muziekstuk in het sampler-slot op het deck.

Hint
• Om SAMPLE SCRATCH te gebruiken, wijst u het toe aan de apparatuur op MIDI Learn of 

gebruikt u de sneltoets.
Stel het volgende in via het venster [MIDI Settings] > tabblad [PAD] > [SampleScratch].
– [SampleScratchMode]
– [SampleScratch Pad1-8]
Stel het volgende in via het venster [Voorkeuren] > tabblad [Toetsenbord] > [Deck 1] t/m [Deck 
4].
– [Pad mode – Sample Scratch]
– [Pad A] t/m [Pad H]
Raadpleeg de “MIDI LEARN Operation Guide” op de rekordbox-website voor informatie over het 
gebruik van MIDI Learn.
Raadpleeg “Default Keyboard shortcut references” op de rekordbox-website voor informatie 
over het gebruik van sneltoetsen.

SAMPLE SCRATCH op de dj-controller gebruiken

1 Selecteer [SAMPLE SCRATCH] in de Pad-modus.

2 Druk op een performance-pad.
Het geluid in het sampler-slot dat aan de pad is toegewezen, wordt op het deck 
geladen waarna dj-optredens, zoals scratchen, beschikbaar zijn.
• Als  [Afspeelmodus (Oneshot)] is ingesteld op het sampler-slot, start het 

afspelen wanneer het geluid op het deck wordt geladen.
• Als  [Afspeelmodus (Loop)] is ingesteld op het sampler-slot, wordt de 

handmatige loop ingesteld op het deck en begint het afspelen wanneer het 
geluid op het deck wordt geladen.

• Als [Gate-modus] is ingesteld op het sampler-slot, wordt het geluid 
afgespeeld als Cue Point Sampler terwijl de pad wordt vastgehouden 
wanneer het geluid op het deck wordt geladen.

SAMPLE SCRATCH gebruiken
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[MY PAGE]-venster
Klik op [MY PAGE] in de rechterbovenhoek van het scherm om het venster [MY 
PAGE] te openen. De naam van het gebruikersaccount verschijnt rechtsboven in 
het venster. U kunt het account wijzigen.
Raadpleeg “Inleiding op rekordbox” op de rekordbox-website voor meer informatie.

| [INFORMATION]
Geef informatie weer van de rekordbox-website.

| [PLAN]
Activeer uw computer met uw abonnement.

| [LIBRARY SYNC]
Stel de functie Cloud Library Sync in. Raadpleeg voor meer informatie “Cloud 
Library Sync Operation Guide” op de website van rekordbox.

Hint
• Klik op [Sluiten] om het venster [MY PAGE] te sluiten.
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Het venster [Voorkeuren]
Om de instellingen te wijzigen, klikt u op  rechtsboven in het scherm, of selecteert 
u [Voorkeuren] in het menu [Bestand] in het bovenste scherm om het venster 
[Voorkeuren] weer te geven.
Afhankelijk van welke versie u van rekordbox en welk abonnement u heeft, worden 
sommige items mogelijk niet weergegeven.

| [Tonen]
[Taal] Selecteer een taal.

[Bladeren] [LettertypeFormaat] Stel de tekengrootte en de 
tekenstijl in op normaal/
vetgedrukt.

[Regelspatie] Stel de regelafstand voor de 
lijst met muziekstukken in.

[Het geselecteerde 
muziekstuk in het midden 
tonen]

Tijdens het scrollen blijft de 
cursor die een muziekstuk 
selecteert, in het midden 
van de lijst met 
muziekstukken.

[Kleuren van afgespeelde 
muziekstukken]

Nadat het muziekstuk is 
afgespeeld, wordt de kleur 
van de 
muziekstukinformatie in de 
lijst met muziekstukken 
gewijzigd. U kunt instellen 
dat de kleur opnieuw wordt 
ingesteld bij het stoppen 
met/verlaten van 
rekordbox. Om de kleur 
onmiddellijk te resetten, 
klikt u op 
[TERUGSTELLEN] en 
vervolgens op [OK].
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[Lay-out] [Structuurweergave] Geef [Gerelateerde 

nummers], [Hot cue-bank 
lijst] (EXPORT-modus), 
[iTunes], [Inflyte], 
[SoundCloud] 
(PERFORMANCE-modus), 
[Beatport] 
(PERFORMANCE-modus), 
[Beatsource] 
(PERFORMANCE-modus), 
[TIDAL] (PERFORMANCE-
modus), [rekordbox xml], 
[Verkenner] en [SEARCH 
MOBILE-knop] in de 
structuurweergave weer.

[Afspeellijstpalet] Geef het afspeellijstpalet 
weer.

[Cue-markeringen 
weergeven op Voorbeeld]

Geef geheugen-cues en 
hot cues weer in de 
golfvorm in de 
voorbeeldkolom.

[OSC Sampler] 
(PERFORMANCE-modus)

Geef de OSC-sampler-
schakelknop weer in het 
sampler-deck.

[Frase (vergrote golfvorm)]
[Frase (volledige golfvorm)]
[Altijd tonen zinstypes]

Geef de frase weer op de 
vergrote golfvorm en de 
volledige golfvorm.
U kunt ook instellen of u 
typen frasen altijd wilt 
weergeven of dat u ze wilt 
weergeven wanneer u er 
met de muis over beweegt.

[Stem (vergrote golfvorm)]
[Stem (volledige golfvorm)]

Geef stemgedeeltes weer 
op de vergrote golfvorm en 
de volledige golfvorm.

[Effect-paneel] 
(PERFORMANCE-modus)

Schakel de weergave van 
het effectpaneel om. 

[Vergrote golfvorm] 
(PERFORMANCE-modus)

Stel de volgorde van de 
golfvormen in voor de 
modus met 4 decks.
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[Lay-out] [PAD-modus] 

(PERFORMANCE-modus)
Stel in hoe de pad moet 
worden weergegeven. 
[Auto]: Schakel 
automatisch over naar de 
PAD-weergave wanneer u 
een koppeling maakt met 
een dj-controller.

[Knopinfo] Knopinfo weergeven.

[Golfvorm] [Tekensnelheid golfvorm] Stel de tekensnelheid van 
de golfvorm in. Een hogere 
snelheid zorgt voor een 
golfvorm van betere 
kwaliteit. De CPU-belasting 
neemt echter toe.

[Kleur] Stel de kleur van de 
vergrote/volledige golfvorm 
in op [Blauw], [RGB] of 
[3Band].

[Volledige/Preview 
golfvorm]

Selecteer volledige of halve 
weergave van het 
golfvormoverzicht en 
voorbeeld.

[Weergave aantal slagen] Stel de weergave van de beats in op de huidige positie of 
op de volgende geheugen-cue.

[Klikken op de golfvorm 
voor AFSPELEN en CUE]
 (EXPORT-modus)

Stel afspelen/pauzeren, huidige cue in door op de 
vergrote golfvorm te klikken.
Linkermuisknop: afspelen/pauzeren
Rechtsklikken: huidige cue-instellingen, afspelen starten 
vanaf het cue-punt

[JOG-display wisselen] 
(PERFORMANCE-modus)

Schakel informatie op het plateau.
[Current CUE / SLIP]: Het cue-punt en de SLIP-status 
wanneer SLIP is ingeschakeld, worden weergegeven.
[HOT CUE COUNTDOWN]: De afstand tot hot cue binnen 
5 ronden verschijnt.

[Key display format] Selecteer een weergave van de toetsindeling uit [Classic] 
(toetsnaam) of [Alphanumeric] (zoals 1A en 2A).
Wanneer u [Display key information on the database] 
selecteert, wordt de toonsoort weergegeven zoals deze 
op het muziekstuk is vastgelegd.
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[Kleur] [Skin] Stel de basiskleur van het 

beeldscherm in.
[Dark]: Het conventionele 
zwarttintontwerp.
[Light]: Wittintontwerp voor 
buitengebruik.

[HOT CUE] Stel de kleur van HOT CUE 
in. 
[CDJ]: Geef hot cues weer 
in groen en Hot Loop in 
oranje.
[COLD1]: Weergave in 
blauw en groen.
[COLD2]: Weergave in 
blauwe gradatie.
[COLORFUL]: Weergeven 
in veelkleurig.

[PAD FX] 
(PERFORMANCE-modus)

Stel de kleur van PAD FX in.

[SAMPLER] 
(PERFORMANCE-modus)

Selecteer de samplerkleur 
die overeenkomt met die 
van de frequentie van het 
samplergeluid of een vaste 
kleur (paars). De kleur 
verschijnt die voor 
samplers handmatig is 
ingesteld, ongeacht de hier 
geselecteerde kleur.
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| [Audio]
[LINK MONITOR] 
(EXPORT-modus)

Stel in om rekordbox-muziekbestanden te monitoren via 
de hoofdtelefoon van de dj-mixer die aangesloten is via 
PRO DJ LINK.

[Metronoom] Stel de toon van de metronoom in terwijl u de 
beatpatronen van muziekbestanden monitort.

[Audio] Stel het audioapparaat in om geluid uit te voeren.

[Bemonsteringswaarde] Kies de samplingfrequentie van de audiogegevens die 
naar het audioapparaat worden gezonden.
Een hogere samplingfrequentie brengt de afspeelkwaliteit 
dichter bij het originele geluid. Naarmate de hoeveelheid 
audiogegevens toeneemt, neemt de belasting op de 
computer of het audioapparaat echter ook toe en kan het 
geluid overslaan.

[Bufferformaat] Stel het aantal samples in dat per keer naar een 
audioapparaat moet worden gestuurd.
Een grotere buffergrootte vermindert het overslaan van 
audio. De transmissievertraging (latentie) neemt echter 
toe en het scratchen wordt vertraagd.

[Mixer-modus]
 (PERFORMANCE-modus)

[Intern]: Gebruik de mixerfunctie op rekordbox.
[Extern]: Gebruik een externe dj-mixer/dj-controller. Dit 
geeft een uitvoer in zes richtingen: muziekstukdecks 1 t/m 
4, sampler-deck en voorbeeld.

[Ingangskanalen] Stel voor de audio het ingangskanaal in. De ingevulde 
audio die u instelt, is de bron voor de opname. 
Klik op [Instelhulp] om de hulpprogramma-instellingen 
voor het audioapparaat te starten. U kunt de 
invoerinstellingen op de computer aanbrengen.

[Uitgangskanalen] EXPORT-modus: Stel voor de audio het uitgangskanaal in 
als er meerdere uitgangen zijn vanaf het audioapparaat.
Modus PERFORMANCE: Stel voor de audio het 
uitgangskanaal in. 
• Als [Mixer-modus] is ingesteld op [Intern], stelt u de 

uitgangskanalen van [Master Output], [Headphones 
Output] en [Booth Output] in.

• Als [Mixer-modus] is ingesteld op [Extern], stel dan in op 
6 uitgangskanalen: zoals trackdecks 1 t/m 4, sampler-
deck en voorbeeld.
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| [Analyse]

[Voorbeeld] 
(PERFORMANCE-modus)

Stel het volumeniveau van de voorbeeldaudio in.

[Informatie 
besturingsapparaat] 
(PERFORMANCE-modus)

Geef informatie weer over de aangesloten HID/MIDI-
controller.

[Muziekstukanalyse] [Muziekanalysefunctie] Stel de modus in voor het 
analyseren van de 
golfvorminformatie van het 
muziekstuk.
[Normaal]: Geschikt voor 
het analyseren van 
muziekstukken met een 
relatief gelijkmatig tempo.
[Dynamisch]: Geschikt voor 
het analyseren van 
muziekstukken die 
significante 
tempoveranderingen 
bevatten.
[BPM-bereik]: Stel het 
BPM-bereik in dat is 
verkregen door normale 
analyse.

[Instellingen 
muziekstukanalyse]

Stel items in die moeten 
worden geanalyseerd bij 
het analyseren van 
muziekstukken. 

[Automatisch analyseren] Stel deze optie in om de 
automatische analyse van 
geïmporteerde 
muziekstukken in/uit te 
schakelen. 

[Cloud Analysis] Het gebruik van in de cloud 
opgeslagen 
muziekstukanalysegegevens 
versnelt het analyseproces.
201



Overig
| [DJ System] (EXPORT-modus)
Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-speler voor informatie over 
instellingen en gebruik op een dj-speler.

[Algemeen]
Selecteer de kleur van de golfvorm, de weergavestijl van de overzichtsgolfvorm en 
het weergaveformaat van de toonsoort op de dj-speler. 

[Categorie]*
Stel de categorie-items in die met de dj-speler moeten worden gebruikt en de 
volgorde van de items die moeten worden weergegeven.

[Sortering]*
Stel de sorteeritems in die met de dj-speler moeten worden gebruikt en de volgorde 
van de items die moeten worden weergegeven.

[Kolom]*
Selecteer een categorie die rechts van titels moet worden weergegeven wanneer u 
door muziekbestanden bladert op het display van de dj-speler.

[Muziekstukanalyse] [Instellen geheugen-cue bij 
de eerste beat van het 
muziekstuk tijdens analyse]

De eerste beat van het 
muziekstuk wordt 
automatisch ingesteld op 
de geheugen-cue bij het 
analyseren van het 
muziekstuk.

[Toonsoortdetectie] [Schrijf de waarde naar de 
ID3]

Bewaar de gedetecteerde 
toonsoort in de ID3-tag.

[Analyseproces] Stel de gelijktijdige procesmodus in.
Als [Prestatie] is geselecteerd, verloopt de analyse met 
hoge snelheid. De CPU-belasting neemt echter toe.
Als [Power saving] is geselecteerd, is de CPU-belasting 
het laagst.
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[Mijn instellingen]
Selecteer de instellingen die op de dj-speler moeten worden gebruikt. Deze 
instellingen kunnen worden gemaakt voor de dj-speler met behulp van USB-
opslagapparaten, een mobiel apparaat of PRO DJ LINK. Wanneer u de instellingen 
op de dj-speler verandert, worden de gewijzigde instellingen bijgewerkt naar 
rekordbox.

[HOT CUE]
Wanneer u een muziekbestand toevoegt aan [Verzameling], wordt het selectievakje 
[Toestaan dat Hot Cue automatisch op CDJ/XDJ wordt geladen] op het scherm 
[Info] automatisch aangevinkt. Wanneer muziekbestanden met deze instelling in de 
dj-speler worden geladen, worden de hot cue-punten die op de dj-speler zijn 
opgeslagen, vervangen door punten die zijn opgeslagen in de geladen 
muziekbestanden.

[Apparaat]

* Deze instellingen worden gewoonlijk toegepast met meer dan één dj-speler die verschijnt in het 
Linkstatuspaneel. Ze worden ook toegepast met de standaardinstellingen voor [Apparaat]. De 
instellingen kunnen voor elk USB-opslagapparaat worden gewijzigd.

[Bibliotheek] Maak een bibliotheek (zoals [Verzameling], 
[Afspeellijsten], enz.) voor alleen MEP-4000 of XDJ-R1. 
Wanneer het USB-opslagapparaat wordt losgekoppeld 
van de computer, wordt de bibliotheek op het apparaat 
gemaakt.
Als het selectievakje [Maak een afbeelding van 320 x 320 
pixels] is aangevinkt, kan een afbeelding van 320 x 320 
pixels worden gemaakt op het exporterende apparaat 
(alleen voor XDJ-R1).

[Muziekstukken wissen] Wanneer een afspeellijst wordt verwijderd van het USB-
opslagapparaat of de SD-kaart, worden de 
muziekstukken in de afspeellijst verwijderd.
Muziekstukken kunnen alleen worden verwijderd als ze 
niet in een andere afspeellijst staan.

[Geschiedenis] Als het apparaat is aangesloten op een dj-speler, wordt de 
geschiedenis van de muziekstukken die op de dj-speler 
zijn afgespeeld, toegevoegd aan [Geschiedenissen].
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| [Controller] (PERFORMANCE-modus)

[Deck]

[Vergrendeling disc 
uitwerpen/muziekstuk 
laden]

Selecteer [Lock] om te voorkomen dat muziekbestanden 
op het deck worden geladen terwijl een muziekstuk wordt 
afgespeeld.

[Needle Lock] Selecteer [Lock] om naald zoeken uit te schakelen terwijl 
een muziekstuk wordt afgespeeld.

[Memory Cue Call Look] Selecteer [Lock] om te voorkomen dat een geheugen-cue 
wordt gebruikt terwijl een muziekstuk wordt afgespeeld.

[Laden] [Laadinstelling]: Het afspelen begint bij de geheugen-cue/
hot cue die zich het dichtst bij het begin van het 
muziekstuk bevindt.

[Laadmethode]: Druk op de [LOAD]-toets of druk op de 
[Draaiknop] op de dj-controller om muziekbestanden te 
laden (alleen wanneer DDJ-RZ is aangesloten).

[Auto-cue] Als alle decks zijn ingesteld op [Inschakelen], wordt een 
cue-punt ingesteld aan het begin van het muziekstuk (de 
positie van de eerste audio-ingang) volgens de 
geselecteerde [Drempelwaarde auto-cue]. De instelling 
[Drempelwaarde auto-cue] geldt voor alle decks.
Als [Laadinstelling] is ingesteld, wordt een cue-punt bij 
voorkeur ingesteld op een geheugen-cue of hot cue die 
het dichtst bij het begin van een muziekstuk ligt.

[Vinyl Speed Adjust] [Touch/Brake]: Pas de snelheid van de pauze aan 
wanneer u de bovenkant van de Jog-draaiknop bedient of 
op de -knop drukt.

[Release/Start]: Pas de snelheid aan waarmee het 
afspelen wordt gestart door uw vingers los te laten van de 
bovenkant van de Jog-draaiknop of door op de -knop 
te drukken.

[JOG] [JOG-draaisnelheid]: Selecteer de rotatiesnelheid van het 
afspelen op het plateau.

[Nadat u de knop cue aanzet en de jog draait, keert het 
muziekstuk terug naar het cue point en pauzeert daar.]

[Continu afspelen] [De muziekstukken in een lijst worden automatisch 
geladen en continu de een na de ander afgespeeld.]
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[Mixer]

[BEAT/BPM SYNC] [Sync-type]: Selecteer [BEAT SYNC] of [BPM SYNC].
[BEAT/BPM SYNC met dubbele/halve BPM toestaan.]: 
Wanneer de kloof van BPM tussen het masterdeck en het 
andere decks wordt verdubbeld/gehalveerd, is de 
gesynchroniseerde BPM de helft/het dubbele van het 
originele muziekstuk. Schakel in dat geval deze instelling 
in om de BPM te synchroniseren die dicht bij het originele 
muziekstuk ligt.

[HOT CUE] [Tijdens Pauze wordt GATE-afspelen toegepast.]: Het 
afspelen begint vanaf de hot cue-positie terwijl u hot cue 
op de dj-controller ingedrukt houdt. Wanneer hot cue 
wordt losgelaten, keert de afspeelpositie terug naar de hot 
cue-positie en wordt het afspelen gepauzeerd.
Het afspelen kan echter niet starten als CUE is 
ingeschakeld en [AUTO BEAT LOOP] is ingesteld.

[AUTO BEAT LOOP] Stel de lengte van de loop in wanneer de Auto Beat Loop-
knop of controller wordt ingedrukt op de aangesloten dj-
apparatuur (DDJ/XDJ-serie, enz.).

[Ableton Link] Start/stop aangesloten apparatuur tegelijkertijd, of 
schakel tussen het weergeven/verbergen van de 
weergave van [Ableton Link] wanneer [LINK] is 
ingeschakeld.

[Auto Gain] Selecteer [Inschakelen] om automatisch het audiovolume 
van het muziekstuk aan te passen dat in een deck 
geladen is. U kunt het ook handmatig aanpassen met de 
regelaar [Auto Gain] op de [GRID EDIT].

[EQ] Selecteer [EQ] of [ISOLATOR].
Als [EQ] is geselecteerd, kunt u [Type EQ] instellen.

[Channel Fader Curve] Stel de kanaalfadercurve in.

[CROSSFADER Curve] Stel de crossfader-curve in.
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[Effect]

[Sampler]

[Output Level] Pas het uitgangsniveau van decks aan.
Kies uit de volgende waarden (voor alle decks).
Als het tabblad [Audio] > [Mixer-modus] is ingesteld op 
[Intern]:
-21 dB/-18 dB/-15 dB/-12 dB/-9 dB/-6 dB/-3 dB/NONE
Als het tabblad [Audio] > [Mixer-modus] is ingesteld op 
[Extern]:
-12 dB/-9 dB/-6 dB/-3 dB/NONE/+3 dB/+6 dB/+9 dB
Als het niveau te hoog is, zal er waarschijnlijk clipping 
optreden bij het toepassen van FX of het mixen. 
Door te knippen kan de limiter vervorming voorkomen, 
maar tegelijkertijd de aanslag van een geluid bederven.

[RELEASE FX] Stel het aantal eenheden in voor Release FX.
Als het tabblad [Audio] > [Mixer-modus] is ingesteld op 
[Intern], wordt Release FX toegepast op de masteruitgang 
als [Unitnummer] is ingesteld op [1].

Om dit in te stellen om [SOUND COLOR FX] uit te 
schakelen op hetzelfde moment als Release FX wordt 
ingeschakeld, selecteert u [RELEASE FX toepassen op 
CFX]. 

[MERGE FX] Selecteer [Enable MERGE FX] om MERGE FX te 
gebruiken.
Als [Stop playing the operating deck after MERGE FX 
finishes] is geselecteerd, stopt het afspelen wanneer 
MERGE FX wordt uitgeschakeld.

[CFX] Deze instelling is alleen beschikbaar als DDJ-RZ is 
aangesloten. Pas CFX toe op het samplergeluid door aan 
de CFX-knop voor de microfoon te draaien.

[SLOT] Selecteer het aantal samplers. U kunt ook instellen om 
niet te worden overschreven.
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[Opnamen]

[Capture] [Locatie van bestanden]: Stel de locatie in om de 
vastgelegde audio op te slaan.

[Locatie van een Bank voor Slicer Capture]: Selecteer het 
nummer van de bank om de opgenomen audio van de 
slicer op te slaan.

[Automatische 
paneelmodus]

Geef het sampler-deck weer als u op de [SAMPLER]-
toets drukt op een dj-controller die compatibel is met 
rekordbox.

[Sequence Load] Na het laden wordt de volledige lengte van het muziekstuk 
ingesteld als een loop, en wordt vervolgens automatisch 
de loop-weergave gestart.

[Locatie van bestanden] Stel de locatie in voor het opslaan van 
opgenomen bestanden.

[Drempelwaarde voor stilte] Stel het geluidsniveau in dat als stil moet 
worden beschouwd.

[De opname wordt gestart als:] Stel in op [U op de knop REC drukt.] of [Er 
audio-invoer wordt gedetecteerd.].

[De opname wordt gestopt als:] Stel in op [U op de knop REC drukt.] of [Er 
een stilte van 20 seconden wordt 
waargenomen.].

[Bestanden worden automatisch gesplitst 
als de stilte aanhoudt.]

Instellen om opgenomen bestanden 
automatisch te splitsen wanneer de stilte 
voortduurt.

[Het audioniveau van een opgenomen 
bestand automatisch optimaliseren.]

Instellen om het volume van opgenomen 
bestanden automatisch aan te passen.

[Een opgenomen bestand automatisch 
importeren.]

Instellen om automatisch opgenomen 
bestanden te importeren.

[Het informatievenster van een 
opgenomen bestand automatisch 
weergeven.]

Instellen om automatisch het tag-
informatievenster weer te geven na het 
opnemen.
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[Overige]
Maak instellingen voor de kwantisering. 

| [Toetsenbord]
Wijs sneltoetsen toe aan elke knop. Raadpleeg de rekordbox-website voor “Default 
keyboard shortcut references”.

[Modus] Als [Type] > [QUANTIZE] > [HOT CUE] en [LOOP 
SAMPLE(LOOP)] zijn ingesteld op [Inschakelen], kunt u 
instellen hoe de beat moet worden aangepast bij het 
oproepen van hot cue, loop of sampler-loop tijdens het 
afspelen. 
Als dit is aangevinkt, worden deze functies direct 
aangeroepen. (De afspeelpositie nadat deze is 
opgeroepen, wordt aangepast zodat de beat niet wordt 
verschoven.)
Als dit niet is aangevinkt, worden deze functies 
opgeroepen na het spelen naar de volgende beat. 
* Deze functie is alleen ingeschakeld als [Q] op het deck is 

ingeschakeld. 

[Type] [SNAP] Pas de positie waar hot cue is ingesteld of Auto Beat Loop 
wordt gestart aan op de beat die dicht bij de huidige 
positie ligt.
U kunt ook de lengte van de beat selecteren.
* Deze functie is alleen ingeschakeld als [Q] op het deck is 

ingeschakeld. 

[QUANTIZE] [HOT CUE], [LOOP/SAMPLER(LOOP)], [REVERSE]:
Pas de beat aan zodat deze niet wordt verschoven, zelfs 
niet wanneer u deze functies gebruikt tijdens het afspelen.
Selecteer hoe u [HOT CUE] en [LOOP/ 
SAMPLER(LOOP)] wilt aanpassen op [Modus]. 
[SEQUENCER]:
Pas de timing aan om de volgorde op te nemen. 
* Deze functie is alleen ingeschakeld als [Q] op het deck is 

ingeschakeld. 

[Instelling] Selecteer of u alle decks in één keer wilt in- of 
uitschakelen wanneer u op elk deck op [Q] klikt om de 
kwantisering in/uit te schakelen.
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| [Geavanceerd]

[Database]

[Bladeren]

[iTunes] [iTunes-
bibliotheekbestand]

Specificeer het xml-bestand van de 
iTunes-bibliotheek om te bladeren in 
[iTunes].

[iTunes “Groepering” 
omzetten naar rekordbox 
“Label”]

Bij het importeren van 
muziekbestandsinformatie uit de 
iTunes-bibliotheek naar 
[Verzameling], wordt iTunes-
groepsinformatie opgeslagen als 
rekordbox-labelinformatie.

[rekordbox xml] [Beatpatrooninformatie 
exporteren]

Bij het exporteren van 
muziekbestandsinformatie als een 
xml-bestand, kan informatie over 
beatpatronen worden opgeslagen in 
het xml-bestand.

[Geïmporteerde 
bibliotheek]

Specificeer de afspeellijstbibliotheek 
(de locatie van het xml-bestand) om 
te bladeren op [rekordbox xml].

[Auto Relocate 
Search Folders] 

Vind automatisch bestanden van muziekstukken of video's in 
[Verzameling] die niet kunnen worden afgespeeld omdat ze zijn 
verwijderd, verplaatst, enz., en verplaats ze.

[Autom. 
exporteren] 
(EXPORT-
modus)

Muziekbestanden die van een extern apparaat zijn geïmporteerd, 
worden automatisch geëxporteerd.

[Databasebeheer] Selecteer de hoofddatabase voor gebruik. De hoofddatabase kan 
worden gekopieerd naar een extern apparaat. Wanneer de 
hoofddatabase gekopieerd wordt, worden ook geanalyseerde 
bestanden overgezet. Door een hoofddatabase naar een externe 
schijf te kopiëren waarop muziekbestanden staan, kunt u ze op 
verschillende computers beheren.

[Mijn tag] Wanneer Mijn tag-informatie aan het muziekstuk wordt 
toegevoegd, wordt deze ook toegevoegd aan de 
commentaarkolom in de lijst met muziekstukken.
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* Deze instellingen worden gewoonlijk toegepast met meer dan één dj-speler die verschijnt in het 
linkstatuspaneel. Ze worden ook toegepast met de standaardinstellingen voor [Apparaat]. De 
instellingen kunnen voor elk apparaat worden gewijzigd.

[Opnamen] (EXPORT-modus)

[Kleur]* U kunt opmerkingen bewerken wanneer u 
muziekbestanden classificeert met acht kleurcodes op de 
dj-speler. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de dj-
speler voor meer instructies over het gebruik van de 
functie Bladeren door de bibliotheek van een dj-speler.

[Weergavesnelheid] De snelheid waarmee de iTunes-bibliotheek verschijnt, 
wordt verbeterd als u een lijst met muziekstukken 
selecteert in de Structuurweergave.
Vink het merkteken niet aan als uw computergeheugen 
onvoldoende is.

[Uitklapmenu] Een uitklapmenu verschijnt wanneer u op het muziekstuk 
klikt en dit één seconde ingedrukt houdt.

[Tag-lijst] Verwijder het muziekstuk uit de tag-lijst wanneer u dit naar 
een deck laadt uit de tag-lijst. U kunt ook alle 
muziekstukken uit de tag-lijst verwijderen wanneer u 
rekordbox afsluit/verlaat.

[Bibliotheek beschermen] Voorkom het per ongeluk wijzigen of verwijderen van de 
informatie over het muziekstuk en de lijst die in de lijst met 
muziekstukken of structuurweergave verschijnt.

[Locatie van bestanden] Specificeer de locatie voor de opgenomen 
bestanden.

[Drempelwaarde voor stilte] Stel het niveau in waarop stilte van geluid 
als stil moet worden beschouwd.

[De opname wordt gestart als:] Stel in op [U op de knop REC drukt.] of [Er 
audio-invoer wordt gedetecteerd.].

[De opname wordt gestopt als:] Stel in op [U op de knop REC drukt.] of [Er 
een stilte van 20 seconden wordt 
waargenomen.].

[Bestanden worden automatisch gesplitst 
als de stilte aanhoudt.]

Instellen om opgenomen bestanden 
automatisch te splitsen wanneer de stilte 
voortduurt.
210



Overig
[Library Sync]
Om de functie Cloud Library Sync te gebruiken, kunt u het venster [MY PAGE] 
weergeven, de bedieningsinstelling instellen om muziekbestanden te uploaden en 
de locatie van gedownloade muziekbestanden instellen. Raadpleeg voor meer 
informatie “Cloud Library Sync Operation Guide” op de website van rekordbox.
U kunt ook instellen waar u de back-up van de apparaat bibliotheek wilt opslaan. 
Voor meer informatie, zie “Device library backup Operation Guide” op de website 
van rekordbox.

[Overige] (EXPORT-modus)

[Het audioniveau van een opgenomen 
bestand automatisch optimaliseren.]

Instellen om het audioniveau van een 
opgenomen bestand automatisch aan te 
passen.

[Een opgenomen bestand automatisch 
importeren.]

Stel in om automatisch een opgenomen 
bestand te importeren.

[Het informatievenster van een 
opgenomen bestand automatisch 
weergeven.]

Geef het tag-informatievenster weer na het 
opnemen.

[Computernaam] Stel de naam van de computer in die op de dj-speler moet 
worden weergegeven.

[Quantize Beat Value] Stel de waarde voor de kwantisering in op de speler.

[BEAT/BPM SYNC] [Sync-type]: Selecteer [BEAT SYNC] of [BPM SYNC].
[BEAT/BPM SYNC met dubbele/halve BPM toestaan.]: 
Wanneer de kloof van BPM tussen het masterdeck en het 
andere deck wordt verdubbeld/gehalveerd, is de 
gesynchroniseerde BPM de helft/het dubbele van het 
originele muziekstuk. Schakel in dat geval deze instelling 
in om de BPM te synchroniseren die dicht bij het originele 
muziekstuk ligt.

[HOT CUE] [Tijdens Pauze wordt GATE-afspelen toegepast.]: Het 
afspelen begint vanaf de hot cue-positie terwijl u op hot 
cue klikt en deze ingedrukt houdt. Wanneer hot cue wordt 
losgelaten, keert de afspeelpositie terug naar de hot cue-
positie en wordt het afspelen gepauzeerd. Het afspelen 
kan echter niet starten als CUE is ingeschakeld en [Auto 
Beat Loop] is ingesteld.
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[Overige] (PERFORMANCE-modus)

| [DVS] (PERFORMANCE-modus)
Klik op het selectievakje [DVS-functie activeren] om de DVS-functie te activeren.
Raadpleeg de “rekordbox dvs setup guide” op de rekordbox-website.

| [Video] (PERFORMANCE-modus)
Klik op het selectievakje [Videofunctie inschakelen] om de videofunctie in te 
schakelen.
Raadpleeg de “rekordbox video operating guide” op de rekordbox-website.

| [Lyric] (PERFORMANCE-modus)
Klik op het selectievakje [De Lyric-functie inschakelen] om de lyric-functie in te 
schakelen.
Raadpleeg de “rekordbox lyric operating guide” op de rekordbox-website.

| [Lighting] (PERFORMANCE-modus)
Klik op het selectievakje [Schakel verichtingsfunctie in] om de Lighting-functie in te 
schakelen.
Raadpleeg de “LIGHTING mode operating guide” op de rekordbox-website.

[Deze lus als WAV-bestand 
opslaan]

Selecteer de samplingfrequentie bij het exporteren van 
een loop.

[Inflyte] Selecteer de locatie waar bestanden die van Inflyte zijn 
gedownload, worden opgeslagen.

[Inflyte] Selecteer de locatie waar bestanden die van Inflyte zijn 
gedownload, worden opgeslagen.

[TIDAL] Selecteer het audioformaat voor het downloadbestand 
van TIDAL.

[SoundCloud] Selecteer het audioformaat voor het downloadbestand 
van SoundCloud.
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Menulijst
Afhankelijk van welke versie u van rekordbox en welk abonnement u heeft, worden 
sommige items mogelijk niet weergegeven.

| [rekordbox]-menu (voor Mac)

| [Bestand]-menu

[Importeren]

[Sample Pack] (PERFORMANCE-modus)

[Ontbrekende nummers beheren]
Het venster [Beheer ontbrekende nummers] verschijnt. Het toont een lijst met 
muziekstukken en video's in [Verzameling] die niet kunnen worden afgespeeld 
omdat de bestanden ervan zijn verwijderd, verplaatst, enz., en kunnen worden 
gebruikt om de bestandslocaties ervan opnieuw in te delen. (pagina 25)

[Omtrent rekordbox] Geef uw geïnstalleerde versie van rekordbox weer.

[Voorkeuren] Geef het venster [Voorkeuren] weer.

[Services] Selecteer [Services Preferences...] om [Services 
Preferences] weer te geven. (in Mac OS-standaard)

[Hide rekordbox] Verberg de rekordbox. (in Mac OS-standaard)

[Hide Others] Verberg alle vensters behalve rekordbox. (in Mac OS-
standaard)

[Show All] Toon alle vensters. (in Mac OS-standaard)

[Quit rekordbox] Sluit rekordbox af.

[Muziekstuk importeren] Voeg muziekbestanden toe aan [Verzameling].

[Map importeren] Selecteer een map om de muziekbestanden aan 
[Verzameling] toe te voegen.

[Afspeellijst importeren] Voeg afspeellijstbestanden toe (M3U, M3U8 en PLS).

[Sample Pack downloaden] Download het Sample Pack, een audiobronbestand dat 
als sampler kan worden gebruikt.

[Sample Pack importeren] Importeer het gedownloade Sample Pack naar rekordbox.
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[Bibliotheek]

[Verzameling exporteren in XML-indeling]
Exporteer alle afspeellijstinformatie in de rekordbox-bibliotheek (databases zoals 
[Verzameling], [Afspeellijsten], enz.) en alle informatie over muziekstukken in deze 
afspeellijsten als één bestand met het xml-formaat.
Als u Cloud Library Sync gebruikt, worden muziekstukken op de andere computer 
of het andere mobiele apparaat niet ondersteund voor exporteren.

[Voorkeuren] (voor Windows)
Wijzig verschillende instellingen in rekordbox. (pagina 196)

[Sluiten] (voor Windows)
Verlaat rekordbox.

| [Tonen]-menu

[Reservekopie Bibliotheek 
maken]

Sla de rekordbox-bibliotheek (databases zoals 
[Verzameling], [Afspeellijsten], enz.), analyse-informatie 
en muziekbestanden op als reservekopie.
De naam van het back-upgegevensbestand verschijnt, 
aangevuld met de huidige datum.

[Bibliotheek herstellen] Herstel de rekordbox-bibliotheek (database zoals 
[Verzameling], [Afspeellijsten], enz.), analyse-informatie 
en muziekbestanden.
U kunt de back-upbibliotheek op een andere computer 
herstellen.

[Beheer apparaat 
bibliotheek geback-upt]

U kunt de back-up van de apparaat bibliotheek 
verwijderen.

[Uw bibliotheek van ver. 5 
(of ouder) importeren]

Converteer de bibliotheek van een oudere versie van 
rekordbox dan versie 6.0 en importeer de gegevens om 
ze kunnen gebruiken.

[Import My Tag data in the 
condition of Intelligent 
Playlists from ver. 5 (or 
earlier)]

Converteer Mijn tag-gegevens in de voorwaarde van 
Intelligent Playlist van een oudere versie van rekordbox 
dan versie 6.0 en importeer de gegevens om ze kunnen 
gebruiken.

[Volledig scherm] Geef rekordbox weer als volledig scherm.

[Skin] Stel de basiskleur van het beeldscherm in.
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[1 speler] (EXPORT-modus) Geef één speler weer in het spelerpaneel.

[2 speler] (EXPORT-modus) Geef twee spelers weer in het 
spelerpaneel.

[Eenvoudige speler] (EXPORT-modus) Geef een vereenvoudigde versie van het 
spelerpaneel weer.
Alleen afspelen, pauzeren en de 
volumeregeling kunnen worden bediend.

[2 Deck horizontaal] (PERFORMANCE-
modus)

Geef 2 decks weer met horizontale 
vergrote golfvormen.

[2 Deck verticaal] (PERFORMANCE-
modus)

Geef 2 decks weer met verticaal vergrote 
golfvormen.

[4 Deck horizontaal] (PERFORMANCE-
modus)

Geef 4 decks weer met horizontale 
vergrote golfvormen.

[4 Deck verticaal] (PERFORMANCE-
modus)

Geef 4 decks weer met verticaal vergrote 
golfvormen.

[Volledige browser] (EXPORT-modus) Schakel het display van het spelerpaneel 
uit.

[Bladeren] (PERFORMANCE-modus) Geef het geminimaliseerde deck en het 
vergrote browservenster weer.

[Pad en Platter tonen/verbergen] 
(PERFORMANCE-modus)

Toon of verberg pads en platters voor elk 
deck. (alleen horizontale golfvorm)

[Split Screen tonen] (PERFORMANCE-
modus)

Geef ook het andere venster van de 
browser weer.

[Configuratievenster Mijn tag] Geef het configuratievenster Mijn tag weer 
aan de rechterkant van de lijst met 
muziekstukken.

[“Gerelateerde muziekstukken” op 
subpaneel]

Geef een venster met GERELATEERDE 
MUZIEKSTUKKEN weer aan de 
rechterkant van de lijst met 
muziekstukken.

[Informatievenster] Geef aan de rechterkant van de lijst met 
muziekstukken informatie weer over het 
muziekstuk dat in de lijst met 
muziekstukken is geselecteerd.
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| [Muziekstuk]-menu

[Subbrowservenster] Geef aan de rechterkant van de lijst met 
muziekstukken een ander venster weer 
met de structuurweergave en de lijst met 
muziekstukken.

[Automix] (PERFORMANCE-modus) Toon of verberg het venster [Automix].

[Importeren naar 
verzameling]

Voeg het geselecteerde muziekstuk toe aan 
[Verzameling].

[Muziekstuk analyseren] Analyseer het geselecteerde muziekstuk om de volledige 
golfvorm, vergrote golfvorm, BPM, beatposities, 
maatposities, enz. weer te geven

[Analysevergrendeling] Stel in om opnieuw analyseren en rasterbewerking uit te 
schakelen.

[Aan afspeellijst toevoegen] Voeg het geselecteerde muziekstuk toe aan 
[Afspeellijsten].

[Tag herladen] Lees de ID3-taginformatie van het geselecteerde 
muziekstuk opnieuw en laad deze vervolgens opnieuw in 
de muziekstukinformatie van de rekordbox-bibliotheek 
(databases zoals [Verzameling], [Afspeellijsten], enz.).

[Cloud Library Sync] Bedien de functie Cloud Library Sync.

[Muziekstuk exporteren] Exporteer het geselecteerde muziekstuk naar het 
apparaat.

[Verwijderen uit 
verzameling]

Verwijder het geselecteerde muziekstuk uit de 
[Verzameling].
Het muziekbestand op uw computer wordt niet gewist.

[Informatie weergeven]/
[Informatie verbergen]

Toon/verberg het venster [Informatie].

[Tonen in Finder]/[Tonen in 
Explorer]

Geef de map weer waarin het geselecteerde muziekstuk 
is opgeslagen in Finder of Verkenner.

[Automatisch verplaatsen] Vind automatisch bestanden van muziekstukken of 
video's in [Verzameling] die niet kunnen worden 
afgespeeld omdat ze zijn verwijderd, verplaatst, enz., en 
verplaats ze.

[Verplaatsen] Verplaats het muziekbestand naar een andere map.
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|Menu [Afspeellijst]

| [Help]-menu

[Cloud Library Sync] Bedien de functie Cloud Library Sync.

[Auto Upload] Upload nummers uit de afspeellijst automatisch naar de 
cloud.

[Instelling batchgewijs Auto 
Upload]

Stel Auto Upload in voor elke afspeellijst.

[Afspeellijst exporteren] Exporteer de geselecteerde afspeellijst naar het apparaat.

[Afspeellijst importeren] Importeer de geselecteerde afspeellijst in [iTunes], 
[rekordbox xml] of [Apparaten].

[Nieuwe afspeellijst maken] Voeg een nieuwe afspeellijst toe onder de geselecteerde 
afspeellijst of map.

[Nieuwe slimme afspeellijst 
maken]

Voeg een nieuwe slimme afspeellijst toe onder de 
geselecteerde afspeellijst of map.

[Nieuwe map maken] Voeg een nieuwe map toe onder de geselecteerde 
afspeellijst of map.

[Instelling voor weergave 
van afspeellijst]

Stel voor elke afspeellijst in of deze al dan niet in de 
structuurweergave moet worden getoond wanneer Cloud 
Library Sync actief is.

[Afspeellijst wissen] Verwijder een geselecteerde afspeellijst, slimme 
afspeellijst.

[Lijst sorteren] Sorteer afspeellijsten in de geselecteerde map in 
oplopende volgorde.
[Afspeellijst], [H. Cue Bank] en [Afspeellijst]/[H. Cue 
Bank]/[Hot cue-bank lijst] in [Apparaten] kunnen worden 
gesorteerd.

[Muziekstuk-volgorde 
hernummeren]

Wijs muziekstukken een nieuw nummer toe, zoals 
gesorteerd in de afspeellijst.

[Een afspeellijst exporteren 
naar een bestand]

Sla informatie van de geselecteerde afspeellijst op in 
tekst- of M3U8-indeling.

[Gebruikershandleiding] Geef de webpagina weer om deze handleiding te 
downloaden.

[Online-hulp] Maak verbinding met de online ondersteuningssite.

[Tutorial Videos] Geef de webpagina met instructievideo's weer.
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Systeemvereisten
Lees “REKORDBOX EINDGEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST” 
(pagina 227) 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.

[rekordbox-bijwerkbeheer] Maak verbinding met de updatesite.

[Omtrent rekordbox] (voor 
Windows)

Geef uw geïnstalleerde versie van rekordbox weer.
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Opmerking
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor computers 

met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.
• 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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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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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

Be-
standsex-
tensie

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

Be-
standsex-
tensie
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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.

• Raadpleeg de FAQ op de rekordbox-website hieronder voor DJ-apparatuur die 
ondersteund wordt door exFAT.
rekordbox.com/nl/support/faq/v6/#faq-q600156

• Raadpleeg de Pioneer DJ support pagina voor SD-geheugenkaarten en USB-
opslagapparaten die beschikbaar zijn op dj-apparatuur.
pioneerdj.com/support/

• HFS+ is beschikbaar voor Mac.

Opname- 
media

FAT16 FAT32 NTFS exFAT 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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REKORDBOX EINDGEBRUIKER 
LICENTIE OVEREENKOMST
Laatst bijgewerkt: 2022/06/21 (“Ingangsdatum”)

Deze Software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (“Overeenkomst”) is 
tussen U (zowel het individu dat het Programma installeert als enige rechtspersoon 
waarvoor het individu optreedt) (“U” of “Uw”); en AlphaTheta Corporation, een in 
Japan geregistreerd bedrijf met als bedrijfsadres 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 
Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan. (“AlphaTheta”).

Wanneer u een stap zet om het programma in te stellen of te installeren, betekent 
dit dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Toestemming om het 
programma te downloaden en/of te gebruiken is afhankelijk van uw instemming met 
en uw naleving van deze voorwaarden. Schriftelijke of elektronische goedkeuring is 
niet vereist om deze overeenkomst geldig en afdwingbaar te maken. Indien u niet 
akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd 
om het programma te gebruiken en moet u de instelling ervan stopzetten of de 
installatie ervan ongedaan maken, zoals van toepassing.

1. Definities

1.1 “Documentatie” betekent schriftelijke documentatie, specificaties en 
helpinhoud die AlphaTheta algemeen beschikbaar stelt als hulp bij de 
installatie en het gebruik van het Programma.

1.2 “Program” betekent alle of een deel van de software van AlphaTheta 
waarvoor AlphaTheta U krachtens deze overeenkomst een licentie heeft 
verleend.

2. Programmalicentie

2.1 Beperkte Licentie. Behoudens de beperkingen van deze Overeenkomst 
verleent AlphaTheta U een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
licentie (zonder het recht op sublicentie):

(a) Om het Programma op Uw computer en/of mobiele apparaat te 
installeren, om het Programma uitsluitend voor Uw persoonlijke 
doeleinden te gebruiken met inachtneming van deze Overeenkomst en 
de Documentatie (“Geautoriseerd gebruik”).
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(b) Om de Documentatie te gebruiken ter ondersteuning van Uw Toegestaan 

Gebruik; en

(c) Om één kopie van het Programma te maken, uitsluitend voor back-
updoeleinden, op voorwaarde dat alle titels en handelsmerk-, 
auteursrecht- en beperkte rechtenkennisgevingen op de kopie 
gereproduceerd worden.

2.2 Beperkingen. U zult het Programma of de Documentatie niet kopiëren of 
gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. 
U mag het Programma overdragen (wanneer het Programma overgedragen 
wordt, wordt ook de bijbehorende licentie overgedragen zonder dat u dit hoeft 
te melden of toestemming hoeft te verkrijgen), maar u zult het programma niet 
in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, of gebruiken voor training 
door derden, commerciële timesharing of gebruik door servicebureaus. U zult 
het Programma niet zelf of via derden wijzigen, reverse-engineeren, 
disassembleren of decompileren, behalve voor zover uitdrukkelijk is 
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en dan nog alleen nadat u 
AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw voorgenomen 
activiteiten.

2.3 Songteksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden 
zonder winstoogmerk in overeenstemming met de voorwaarden van de 
Overeenkomst. De Klant mag een deel van of alle hem geleverde 
songteksten niet gebruiken, direct of indirect, voor publicatie, transmissie, 
distributie, algemene publicatie, uitlenen en ontlenen of verbetering, of voor 
creatie, verkoop of verkoopgerelateerde activiteiten van afgeleide werken, 
ongeacht de reden, tenzij in gevallen waar persoonlijk gebruik is toegestaan. 
De Klant moet ermee instemmen dat het auteursrecht van songteksten voor 
zogenaamde “karaoke”- of “samenzang”-evenementen niet aan de Klant 
wordt verleend en mag geen audiogegevens ophalen of trachten op te halen 
uit audiobronnen met betrekking tot de geleverde muziekstukken. De Klant 
moet ermee instemmen dat hij geen songteksten aan derden zal overdragen, 
overmaken of verzenden. De Klant moet ermee instemmen dat hij geen 
handelingen zal stellen of trachten te stellen om alle inspanningen ter 
bescherming van songteksten tegen illegaal gebruik teniet te doen, te 
ontduiken of te omzeilen. De Klant moet ermee instemmen dat deze 
voorgeschreven bepaling van toepassing is op het gebruik van songteksten, 
tenzij in gevallen waar specifieke toestemming is verleend.
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3. Beperkingen op inbreuken op auteursrechtelijk beschermde gegevens 

die eigendom zijn van derden

3.1 Wanneer U het programma gebruikt, moet U instemmen met het volgende:

(a) Om auteursrechtelijke beschermingswetten, regels en voorschriften die 
in elk land aangewezen zijn en internationale verdragen na te leven;

(b) Om legaal muziekgegevens te verkrijgen die in het Programma gebruikt 
worden;

(c) Digital Rights Management technologie geïmplementeerd op de 
gegevens niet te omzeilen of te decoderen.

Bovendien mag U geen muziekgegevens kopiëren buiten het bereik van 
privé-gebruik. U mag geen muziekgegevens aan derden geven of 
overdragen. U mag de media of opslag die gebruikt worden om 
muziekgegevens op te slaan niet met anderen delen of van plan zijn dit te 
doen. U mag geen muziekgegevens opslaan op media of opslagmedia die 
toegankelijk zijn voor derden. U mag geen live distributie van dergelijke 
muziekgegevens aan derden aanbieden.

3.2 Eigendom. AlphaTheta of haar licentiegever behoudt alle rechten, 
aanspraken en belangen in en op alle octrooi-, auteurs-, merk-, 
handelsgeheim- en andere intellectuele eigendomsrechten in het Programma 
en de Documentatie, en alle daarvan afgeleide werken. U verwerft geen 
andere rechten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, buiten de beperkte licentie die in 
deze Overeenkomst uiteengezet is.

3.3 Geen Ondersteuning. AlphaTheta is uit hoofde van deze Overeenkomst niet 
verplicht ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe 
releases voor het Programma of de Documentatie aan te bieden.

4. Afwijzing van garantie en Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 Afwijzing van garantie. HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE 
WORDEN VERSTREKT “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE 
VERKLARINGEN OF GARANTIES, EN U STEMT ERMEE IN DEZE OP UW 
EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK 
TOEGESTAAN WIJZEN ALPHATHETA EN HAAR 
DOCHTERONDERNEMINGEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN 
WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA 
EN DE DOCUMENTATIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK, OF 
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VOORTKOMEND UIT DE LOOP VAN DE PRESTATIES, HET 
HANDELSVERKEER OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, MET INBEGRIP 
VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR 
EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, 
TITEL OF NIET-INBREUK.

Als U een consument uit het VK of de EER bent, is de volgende formulering 
van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 4.1:

Het Programma en de Documentatie zullen presteren zoals beschreven, het 
zal geschikt zijn voor het doel en van bevredigende kwaliteit zijn.  

4.2 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zullen AlphaTheta of haar 
dochterondernemingen aansprakelijk zijn in verband met deze Overeenkomst 
of het onderwerp ervan, onder welke aansprakelijkheidsgrond dan ook, voor 
enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of 
schade voor winstderving, inkomstenderving, verlies van zaken, besparingen, 
gegevens, gebruik of kosten van vervangende aankopen, zelfs indien 
geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke 
schade voorzienbaar is. In geen geval zal de aansprakelijkheid van 
AlphaTheta voor alle schade hoger zijn dan de bedragen die daadwerkelijk 
door u aan AlphaTheta of haar dochterondernemingen betaald zijn voor het 
Programma. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen en 
de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van 
het Programma en essentiële elementen zijn van de overeenkomst tussen de 
partijen, zonder welke AlphaTheta het Programma niet zou hebben 
aangeboden of deze Overeenkomst niet zou aangegaan zijn.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van 
aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade verboden, zodat 
de bovenstaande beperkingen van sectie 4.2 mogelijk niet op u van 
toepassing zijn.

Indien u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, is de 
volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 4.2:

AlphaTheta is naar u toe aansprakelijk voor voorzienbare verliezen en schade 
die door haar worden veroorzaakt. Indien AlphaTheta zich niet houdt aan de 
voorwaarden van deze Overeenkomst, is zij verantwoordelijk voor verlies of 
schade die U lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van 
deze voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar indien het duidelijk is 
dat het zal gebeuren of indien, op het moment dat de overeenkomst gesloten 
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werd, zowel U als AlphaTheta wisten dat het zou kunnen gebeuren. 
AlphaTheta sluit haar aansprakelijkheid naar U toe op geen enkele wijze uit 
of beperkt deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te 
doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel 
veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, 
agenten of onderaannemers of voor fraude of frauduleuze verkeerde 
voorstelling van zaken.

Indien defecte digitale content die AlphaTheta levert, schade toebrengt aan 
een apparaat of digitale content die aan U toebehoort, zal AlphaTheta ofwel 
de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. AlphaTheta is 
echter niet aansprakelijk voor schade die U had kunnen voorkomen door haar 
advies op te volgen om een gratis aan U aangeboden update toe te passen 
of voor schade die is veroorzaakt doordat U de installatie-instructies niet 
correct hebt opgevolgd of niet aan de minimale systeemvereisten heeft 
voldaan.

Indien U het programma gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden is 
AlphaTheta niet aansprakelijk naar U toe voor winstderving, zakelijk verlies, 
onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

4.3 Niets in deze Overeenkomst zal Uw wettelijke rechten als consument 
beïnvloeden of aantasten en zal alleen op U van toepassing zijn voor zover 
dergelijke beperkingen of uitsluitingen toegestaan zijn onder de wetten van 
het rechtsgebied waar U zich bevindt.

5. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gaat U ermee 
akkoord AlphaTheta, en haar respectievelijke moedermaatschappijen, 
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en 
werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheden, 
claims, uitgaven of eisen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en 
kosten, die door derden worden gedaan als gevolg van of voortvloeiend uit (a) 
uw gebruik of misbruik van het Programma of de Documentatie, (b) uw 
nalatigheid of wangedrag bij het gebruik van het Programma of de 
Documentatie, en (c) de schending van wetten, regels, voorschriften of 
voorwaarden van deze Overeenkomst. AlphaTheta behoudt zich het recht 
voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te 
nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling 
door u, in welk geval u met AlphaTheta zult samenwerken bij het doen gelden 
van alle beschikbare verdedigingen.
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6. Exportcontrole en naleving van wetten en voorschriften

U mag het Programma niet gebruiken of anderszins exporteren of 
herexporteren, behalve zoals toegestaan door de wetgeving van de 
Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin het Programma 
verkregen werd. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag het 
Programma niet geëxporteerd worden of opnieuw geëxporteerd worden (a) 
naar landen waartegen een VS-embargo geldt of (b) naar personen die op de 
US Treasury Department's Specially Designated Nationals List van het US 
Department of Commerce Denied Persons List of Entity List staan. Door het 
Programma te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een 
dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U gaat er ook mee akkoord dat 
U het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door 
de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire 
wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

7. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Het Programma en de Documentatie zijn “commerciële computersoftware” en 
“commerciële computersoftwaredocumentatie” zoals deze termen 
gedefinieerd zijn in 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 
(a) (5) (2007). De rechten van de Amerikaanse regering met betrekking tot het 
Programma en de Documentaties worden beperkt door deze licentie 
krachtens 48 C.F.R. § 12.212 (Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. § 
12.211 (Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, zoals van 
toepassing. Als zodanig worden het Programma en de Documentatie in 
licentie gegeven aan de eindgebruikers van de Amerikaanse regering: (a) 
alleen als “commerciële goederen” zoals die term wordt gedefinieerd in 48 
C.F.R. §2.101 in het algemeen en zoals opgenomen in DFAR 212.102; en (b) 
met alleen die beperkte rechten die krachtens deze licentie aan het publiek 
verleend worden. Onder geen enkele omstandigheid zullen aan de 
Amerikaanse regering of haar eindgebruikers meer rechten worden verleend 
dan wij aan andere gebruikers verlenen, zoals in deze licentie bepaald is. 
Fabrikant is AlphaTheta Corporation, Yokohama i-Mark Place 6F, 4-4-5 
Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-city, Kanagawa prefecture, Japan, ZIP: 
220-0012

8. Schadevergoeding en rechtsmiddelen bij schending

U stemt ermee in dat elke schending van de beperkingen van deze 
Overeenkomst AlphaTheta onherstelbare schade zou berokkenen waarvoor 
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geldelijke schadevergoeding alleen onvoldoende zou zijn. Naast 
schadevergoeding en eventuele andere rechtsmiddelen waarop AlphaTheta 
aanspraak kan maken, gaat U ermee akkoord dat AlphaTheta om een 
voorlopige voorziening kan verzoeken om de daadwerkelijke, dreigende of 
voortdurende schending van deze Overeenkomst te voorkomen.

9. Beëindiging

AlphaTheta kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen wanneer U 
enige bepaling schendt. Als deze Overeenkomst beëindigd wordt, stopt U met 
het gebruik van het Programma, wist U het definitief van uw computer of 
mobiele apparaat waarop het zich bevindt en vernietigt U alle kopieën van het 
Programma en de Documentatie die in Uw bezit zijn, waarbij U AlphaTheta 
schriftelijk bevestigt dat U dit gedaan heeft. Secties 4, 5, 8, 10.1, 10.3, 10.4 
en 11 blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

10. Algemene voorwaarden

10.1 Scheidbaarheid en Verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze 
Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar geacht 
wordt, zal die bepaling voor zover mogelijk afgedwongen worden of, indien 
deze niet afdwingbaar is, worden geacht te zijn afgescheiden en verwijderd 
uit deze Overeenkomst, en zal de rest volledig van kracht blijven. De 
verklaring van afstand door een partij van een verzuim of schending van deze 
Overeenkomst zal geen afstand doen van enig ander of later verzuim of 
schending.

10.2 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of rechten of verplichtingen uit 
hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen, verkopen, overdragen, 
delegeren of anderszins van de hand doen, hetzij vrijwillig of onvrijwillig, van 
rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van AlphaTheta. Elke vermeende toewijzing, overdracht of delegatie door U 
zal nietig zijn. Behoudens het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend 
zijn voor en ten goede komen aan de partijen en hun respectieve opvolgers 
en rechtverkrijgenden.

10.3 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige 
overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige 
overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot 
het onderwerp ervan. Deze Overeenkomst kan niet gewijzigd of aangepast 
worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
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van AlphaTheta, en geen enkele andere handeling, document, gewoonte of 
gebruik zal worden geacht deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

10.4 U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst beheerst en geïnterpreteerd 
wordt door en onder de wetten van Japan. 

Indien u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, is de 
volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 
10.4:

De wetten en rechtbanken van het land waar u woont zijn van toepassing op 
alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze 
Overeenkomst. 

11. Arbitrage; Afstand doen van Juryrechtspraak (deze Sectie is niet van 
toepassing op consumenten in het Verenigd Koninkrijk of de EU)

11.1 Arbitrage. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, komen u 
en AlphaTheta in het belang van het beslechten van geschillen tussen u en 
AlphaTheta op de meest geschikte en kosteneffectieve wijze overeen dat alle 
geschillen die ontstaan in verband met deze Overeenkomst zullen beslecht 
worden door bindende arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak 
voor de rechter. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van 
een rechter of jury, kan beperktere onthullingen toestaan dan in een 
rechtszaak, en kan onderworpen zijn aan zeer beperkte toetsing door 
rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en verlichting 
toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst om geschillen te 
beslechten omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die voortvloeien 
uit of verband houden met enig aspect van deze Overeenkomst, ongeacht of 
deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, 
verkeerde voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie, en 
ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van deze 
Overeenkomst. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR 
HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN ALPHATHETA ELK 
AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OP 
DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING, TENZIJ EEN DERGELIJKE 
AFSTAND ONGELDIG IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. U 
EN ALPHATHETA KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN ALLEEN 
VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF HAAR 
INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN 
GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE 
PROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als AlphaTheta anders overeenkomen, 
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mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen, 
en mag hij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van een 
representatieve of collectieve procedure. Elke claim dat deze 
afstandsverklaring voor groepsacties geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar, 
onredelijk, nietig of vernietigbaar is, kan alleen worden bepaald door een 
rechtbank met competente jurisdictie en niet door een arbiter.

11.2

• Arbiter. Elke arbitrage tussen u en AlphaTheta zal beheerst worden door 
de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary 
Procedures voor Consumer Related Disputes (gezamenlijk, “AAA Rules”) 
van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door 
deze Overeenkomst, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA Rules 
en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de 
AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door contact op te nemen met 
AlphaTheta.

• Kennisgeving; Proces. Een partij die arbitrage wil aanvragen, moet eerst 
een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen, 
per aangetekende post of Federal Express (handtekening vereist), of in 
het geval dat wij geen fysiek adres van u in ons bestand hebben, per 
elektronische post (“Kennisgeving”). Het adres van AlphaTheta voor 
Kennisgevingen is: AlphaTheta Music Americas, Inc. 2050 W 190th Street, 
Suite #109, Torrance, California 90504 Attentie: VP Operations

• De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de vordering of het 
geschil beschrijven; en (ii) de specifieke verlichting uiteenzetten die 
gevraagd wordt (“Eis”). Wij komen overeen om te goeder trouw pogingen 
te ondernemen om de vordering direct op te lossen, maar indien wij niet 
binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot een overeenkomst 
komen, kunnen u of AlphaTheta een arbitrageprocedure starten. Tijdens 
de arbitrage zal het bedrag van enig schikkingsaanbod van u of 
AlphaTheta niet aan de arbiter worden bekendgemaakt tot nadat de arbiter 
een definitief besluit heeft genomen en een eventuele uitspraak heeft 
gedaan. In het geval dat ons geschil via arbitrage definitief in uw voordeel 
wordt beslecht, zal AlphaTheta u (i) het door de arbiter toegekende bedrag 
betalen, indien van toepassing, (ii) het laatste schriftelijke 
schikkingsbedrag dat AlphaTheta heeft aangeboden ter beslechting van 
het geschil voorafgaand aan de uitspraak van de arbiter betalen; of (iii) $1 
000,00, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

• Vergoedingen. In het geval dat u arbitrage start in overeenstemming met 
deze Overeenkomst, zal AlphaTheta u vergoeden voor uw betaling van de 
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deponeringskosten, tenzij uw vordering groter is dan $10 000, in welk 
geval de betaling van eventuele kosten zal bepaald worden door de AAA 
Rules. Arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeen te 
komen locatie in Los Angeles County, Californië, met dien verstande dat 
indien de vordering 10 000 dollar of minder bedraagt, u kunt kiezen of de 
arbitrage zal uitgevoerd worden (i) uitsluitend op basis van documenten 
die aan de arbiter zijn voorgelegd; (ii) door middel van een hoorzitting 
zonder verschijning per telefoon; of (iii) door een hoorzitting in persoon 
zoals vastgesteld door de AAA Rules in de county (of parochie) van uw 
factuuradres. Indien de arbiter van oordeel is dat ofwel de inhoud van uw 
vordering of de in de vordering gevraagde verlichting lichtzinnig is of voor 
een ongepast doel is ingesteld (zoals gemeten naar de normen die 
uiteengezet zijn in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan zal de 
betaling van alle vergoedingen beheerst worden door de AAA Rules. In 
een dergelijk geval gaat u ermee akkoord AlphaTheta te vergoeden voor 
alle gelden die eerder door haar zijn uitbetaald en die anders uw 
verplichting zijn om te betalen onder de AAA Rules. Ongeacht de wijze 
waarop de arbitrage wordt gevoerd, zal de arbiter een met redenen 
omkleed schriftelijk besluit uitvaardigen dat voldoende is om de essentiële 
bevindingen en conclusies waarop het besluit en de eventuele toekenning 
zijn gebaseerd, uiteen te zetten. De arbiter kan uitspraken doen en 
geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van 
honoraria of onkosten op elk moment tijdens de procedure en op verzoek 
van een van de partijen dat binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter 
over de grond van de zaak wordt gedaan.

• Wijzigingen. Indien AlphaTheta in de toekomst wijzigingen aanbrengt in 
deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging van het adres van 
AlphaTheta voor kennisgeving), kunt u dergelijke wijzigingen afwijzen door 
ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk in kennis te stellen van de 
wijziging van het adres van AlphaTheta voor kennisgeving, in welk geval 
uw account onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, 
zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen 
die u afwijst, van kracht blijft. (iii) Indien u een inwoner bent van Japan of 
van een ander land buiten de EU of de Verenigde Staten: Alle vorderingen 
door ons, of vorderingen door u, die voortvloeien uit, verband houden met 
of verbonden zijn met deze Overeenkomst zullen definitief worden 
beslecht door arbitrage in Tokio, Japan, in overeenstemming met de regels 
van de Japan Commercial Arbitration Association. De uitspraak van de 
arbitrage zal definitief en bindend zijn voor beide partijen en zal de daarin 
vervatte redenering bevatten.
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11.3 Uitzonderingen. Er zijn alleen de volgende uitzonderingen op deze 

arbitrageovereenkomst. 

(i) Ten eerste, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u op enigerlei wijze 
inbreuk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken op de intellectuele 
eigendomsrechten, kunnen wij een gerechtelijk bevel of een andere 
passende verlichting vragen bij elke rechtbank met competente jurisdictie.

(ii) Ten tweede, als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, kan elk 
geschil dat voortvloeit uit, verband houdt met of verbonden is met deze 
Overeenkomst, naar keuze van de eisende partij, worden beslecht in een 
rechtbank voor geringe vorderingen in Los Angeles County, Californië, op 
voorwaarde dat alle vorderingen van alle partijen in het geschil binnen de 
jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen vallen. Daarnaast kan 
elk van ons handhavingsacties ondernemen via toepasselijke Amerikaanse 
federale, staats- of lokale instanties waar dergelijke acties beschikbaar zijn.

12. Taal

Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en vertaald in het Japans. De 
Engelse tekst is het origineel en de Japanse tekst is voor 
referentiedoeleinden. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze 
twee teksten heeft de Engelse tekst voorrang.
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BIJLAGE

ABONNEMENTSVOORWAARDEN REKORDBOX
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde abonnementsplannen voor 
rekordbox. Ze zijn niet van toepassing op gebruikers van gratis abonnementen.

Wij zijn AlphaTheta Corporation, een in Japan geregistreerd bedrijf. Ons 
bedrijfsadres is 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 
Kanagawa 220-0012 Japan. 

U kunt contact met ons opnemen (ook voor dienst na verkoop) via 
https://rekordbox.com/

Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij dat doen door u te schrijven op 
het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven. Wanneer 
wij in deze voorwaarden de woorden “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken, omvat 
dit ook e-mails. Als u ons een telefoonnummer hebt gegeven, kunnen wij ook via dat 
nummer contact met u opnemen.

1. Onze overeenkomst met u

Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer wij uw 
betalingsgegevens in ontvangst nemen en rekordbox aan u ter beschikking stellen 
om te downloaden, op welk moment een abonnementscontract tussen u en ons tot 
stand zal komen. 

2. Abonnementsvoorwaarden

Hoe abonneren: Om rekordbox te gebruiken moet u beschikken over: (a) 
internettoegang (waarvan de kosten door u moeten worden betaald); (b) een 
compatibel apparaat (zie systeem vereisten) (c) een Pioneer DJ-account en (d) 
betalingsgegevens aan ons verstrekken. 

Automatische verlenging: Tenzij u uw abonnement vóór de volgende betaaldatum 
opzegt, brengen wij u de volgende abonnementsbetaling in rekening. Voor jaarlijkse 
abonnementen zullen wij u vooraf informeren over de verlenging van uw 
abonnement. Voor meer details over betaling, zie Betaling en voor meer details 
over annulering, zie Annulering en Beëindiging hieronder rekordbox.com/.
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Abonnementsniveaus en betalingsmogelijkheden: Wij bieden drie 
abonnementsniveaus aan: Core Plan, Creative Plan, en Professional Plan. Deze 
worden aangeboden als maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Zie hier https://
rekordbox.com/ voor meer informatie over de functionaliteit die bij elk plan wordt 
aangeboden.

Gratis proefperiode: Aan het begin van uw abonnement kan u een gratis 
proefperiode worden aangeboden. De duur van de gratis proefperiode wordt op 
onze website aangegeven wanneer u zich aanmeldt voor uw abonnement. Of u in 
aanmerking komt voor een gratis proefperiode wordt door ons bepaald.  Per klant is 
één gratis proefperiode beschikbaar. Uw abonnementsniveau kan niet gewijzigd 
worden tijdens een gratis proefperiode. Aan het einde van de gratis proefperiode 
wordt u automatisch de maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs in rekening 
gebracht (afhankelijk van de optie die u bij de inschrijving hebt geselecteerd), tenzij 
u uw abonnement vóór het einde van uw gratis proefperiode annuleert. Voor meer 
informatie over annulering, zie Annulering en Beëindiging.

3. Betaling

Abonnementsprijs: De maandelijkse en jaarlijkse abonnementsprijzen voor elk van 
de rekordbox abonnementsdienstniveaus (Core Plan, Creative Plan en 
Professional Plan) zullen worden aangegeven op onze website wanneer u zich 
aanmeldt voor uw abonnement. rekordbox.com

Hoe te betalen: Wij aanvaarden betalingen met alle belangrijke debet- en 
kredietkaarten en via Paypal. U wordt gefactureerd op basis van een door uw 
kredietkaart of bank vastgestelde afsluitdatum.  De betaling wordt uitgevoerd door 
ons betalingsagentschap Digital River Inc.

4. Uw licentie om rekordbox te gebruiken

Beperkte licentie: Voor de duur van uw abonnement verlenen wij u een licentie om 
rekordbox te gebruiken onder deze voorwaarden en de voorwaarden van onze 
EULA. Er is een limiet aan het aantal apparaten waarop u rekordbox tegelijkertijd 
kunt gebruiken.  Raadpleeg de beschrijvingen van de abonnementsniveaus voor 
meer informatie. 

rekordbox.com/nl/plan/

Onze rechten om wijzigingen aan te brengen aan rekordbox
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Routinematige software-updates: Wij kunnen van tijd tot tijd de versie van rekordbox 
die u gebruikt updaten of vereisen dat u deze updatet om de beveiliging te 
verbeteren, functionaliteit toe te voegen of andere verbeteringen aan te brengen 
aan de service die u van ons ontvangt.

Meer belangrijke wijzigingen aan rekordbox en deze voorwaarden: Daarnaast 
kunnen wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden of in de 
functionaliteit van rekordbox, maar als wij dat doen, zullen wij u daarvan vooraf in 
kennis stellen

5. Het leveren van rekordbox aan u

Wij zullen rekordbox leveren totdat u uw abonnement beëindigt of totdat wij uw 
abonnement beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u (zie 
het onderdeel “Annulering en beëindiging” hieronder).

Standaard van dienstverlening: Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren 
die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Niets in deze voorwaarden zal 
uw wettelijke rechten beïnvloeden.

Redenen waarom wij de levering van rekordbox aan u kunnen opschorten: Het is 
mogelijk dat wij de beschikbaarheid van de rekordbox-service moeten opschorten 
om: (a) technische problemen op te lossen of technische wijzigingen aan te 
brengen; of (b) het product up te daten om wijzigingen in relevante wetten en 
regelgevende vereisten te weerspiegelen.

Wij kunnen de levering van rekordbox opschorten indien u nalaat een 
abonnementsbetaling te verrichten: Als u ons niet betaalt voor de service wanneer 
u dat moet doen en u nog steeds niet betaalt binnen 14 (veertien) dagen nadat wij 
u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is, kunnen wij de levering van 
de producten opschorten totdat u ons de uitstaande bedragen betaald heeft. Wij 
zullen contact met u opnemen om u te zeggen dat wij de levering van de dienst 
opschorten. Naast het opschorten van de dienstverlening, kunnen wij u ook rente in 
rekening brengen over uw achterstallige betalingen (zie Betalingen hierboven voor 
meer informatie).  

6. Annulering en opzegging

Beëindiging van uw abonnement vanwege iets wat wij hebben gedaan of gaan 
doen: Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, als u uw 
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abonnement beëindigt om een reden die hieronder wordt uiteengezet, zal het 
contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor elke dienst 
waarvoor u hebt betaald maar die u niet ontvangen heeft. De redenen zijn:

(a) wij hebben u verteld over een aanstaande wijziging van de rekordbox service 
of deze voorwaarden waar u niet mee akkoord gaat;
; of

(b) u hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen omdat wij in strijd 
met deze voorwaarden handelen. 

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen: Hoe de annulering in zijn werk 
gaat, hangt af van het feit of u een gratis proefperiode hebt of dat u meteen met een 
betaald abonnement begonnen bent.

Opzeggen indien u een gratis proefperiode heeft:  Als u uw abonnement tijdens uw 
gratis proefperiode opzegt, zal uw toegang tot de rekordbox-service automatisch 
stoppen aan het einde van uw gratis proefperiode. Als u annuleert na het einde van 
uw gratis proefperiode, blijft u toegang hebben tot de rekordbox service tot het einde 
van uw huidige facturatieperiode en heeft u geen recht op een terugbetaling.

Annuleren als u niet beschikt over een gratis proefperiode: Als u uw abonnement 
binnen 14 (veertien) dagen nadat u met uw abonnement bent begonnen annuleert, 
zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen via dezelfde 
betalingsmethode die u hebt gebruikt om uw abonnement aan te schaffen. Indien u 
meer dan 14 (veertien) dagen na de start van uw abonnement opzegt, blijft u 
toegang houden tot rekordbox tot het einde van uw huidige facturatieperiode en 
hebt u geen recht op terugbetaling.

Indien u een maandabonnement heeft en u opzegt halverwege een 
facturatieperiode, zal uw opzegging van kracht zijn aan het einde van die 
maandelijkse facturatieperiode.

Als u een jaarabonnement hebt en u zegt halverwege een facturatieperiode op, dan 
wordt uw opzegging van kracht aan het einde van die jaarlijkse facturatieperiode.

7. Hoe kunt u uw abonnement opzeggen

Om uw abonnement op te zeggen, kunt u ons dit laten weten doorhet formulier op 
onze website in te vullen.
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8. Onze rechten om uw abonnement te beëindigen

Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt: Wij kunnen uw abonnement 
op elk moment beëindigen door u schriftelijk te benaderen indien:

(a) u een wezenlijke inbreuk pleegt op de voorwaarden van de EULA of wij uw 
frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten hebben ontdekt;

(b) u wezenlijk in strijd handelt met één van deze voorwaarden en u de 
overtreding niet corrigeert binnen 21 (eenentwintig) dagen nadat wij u 
schriftelijk hebben meegedeeld dat u in overtreding bent;

(c) u geen enkele betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is. Wanneer 
dit gebeurt, verliest u de voordelen van uw abonnementsdienst en zal uw 
dienst omgezet worden naar het gratis plan;

Wij kunnen stoppen met het aanbieden van rekordbox als een abonnementsdienst: 
Wij kunnen u schrijven om u te laten weten dat wij gaan stoppen met het aanbieden 
van de rekordbox service. Wij zullen u ten minste 90 (negentig) dagen van tevoren 
laten weten dat wij stoppen met de levering van de dienst.  

Voor jaarlijkse abonnementen zullen wij, naar onze keuze 

(a) de rekordbox-service blijven leveren tot het einde van uw huidige jaarlijkse 
abonnementsplan; of

(b) u terugbetalen voor de betalingen die u hebt gedaan voor de rekordbox 
service die u niet ontvangt als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van uw 
jaarlijkse abonnementsplan.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk tegenover u voor voorzienbare verliezen en schade door 
ons veroorzaakt: Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij 
verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is 
van onze schending van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en 
vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade 
die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het 
zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel u als wij 
wisten dat het zou kunnen gebeuren.
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Soorten aansprakelijkheid die wij niet uitsluiten: Niets in deze voorwaarden sluit 
aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze 
nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; 
voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van 
uw wettelijke rechten met betrekking tot de dienst of iets anders dat wij wettelijk niet 
kunnen uitsluiten of beperken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade: Indien u de rekordbox service 
gebruikt voor commerciële, of zakelijke doeleinden zullen wij niet aansprakelijk zijn 
naar u toe voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of 
verlies van zakelijke kansen.

IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE 
OVEREENKOMST MEER BEDRAGEN DAN US$1 000, OF DE PRIJS DIE JE 
BETAALD HEBT VOOR DE REKORDBOX SERVICE IN DE 12 MAANDEN 
VOORAFGAAND, AFHANKELIJK VAN WELKE GROTER IS.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE 
SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U 
VAN TOEPASSING ZIJN.

10. Algemene voorwaarden

Overdracht van onze rechten en plichten: Wij kunnen onze rechten en plichten uit 
hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen 
u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat 
de overdracht geen invloed heeft op uw rechten op grond van het contract.

Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract: Dit contract is tussen u en 
ons. Geen andere persoon heeft rechten om een van de voorwaarden ervan af te 
dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig 
hebben om het contract te beëindigen of wijzigingen aan deze voorwaarden aan te 
brengen.

Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van 
kracht: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een 
rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, 
blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.
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Zelfs als wij de uitvoering van dit contract vertragen, kunnen wij het later toch 
afdwingen: Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze 
voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met 
betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet 
hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden om op een later tijdstip stappen 
tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet 
achtervolgen, maar wij de dienst blijven verlenen, kunnen wij toch eisen dat u de 
betaling op een latere datum verricht.

Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u gerechtelijke stappen 
kunt ondernemen: 

U stemt ermee in dat deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door 
en onder de wetten van Japan. 

Als u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, geldt de volgende 
formulering in plaats van de voorgaande zin: De wetten en rechtbanken van uw land 
van verblijf zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband 
houden met deze voorwaarden.
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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.
• Ableton is een handelsmerk van Ableton AG.
• Dropbox is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Dropbox, Inc.
• Inflyte is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Inflyte Ltd.
• SoundCloud is een geregistreerd handelsmerk van SoundCloud Ltd.
• Beatport en Beatsource zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 

van Beatport, LLC.
• TIDAL is een handelsmerk van TIDAL MUSIC AS.
• 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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