
FX/LOOP MODE .25 : تبديل األزرار يف 
اجملموعة 23 ووحدة الرتمزي ادلوارة )22( بني وضعي 

التكرار واملؤثرات
قاعدة 26. مضائل طبقة صوت ال

 MULTI FX : MULTI FX = 27. تشغيل
 FX1, وحدة الرتمزي ادلوارة )22( تعدل املؤثرات

 MULTI FX = FX إيقاف / FX3, FX2
األحادية :وحدة الرتمزي ادلوارة )22( تضبط املؤثر 

 FX1
تبديل بني التشغيل أو  KEY LOCK .28 : ال

إيقاف التشغيل )احلفاظ عىل نفس املفتاح 
يقي عند تغيري درجة الصوت( / وظيفة   املو�س

SLIPا)2(
TRACK .29 :  وضع املسار)3(

30. مسستوى صوت �امعات الرأس
31. خمارج �امعات رأس 4/1 بوصة/6.35 مم + 

8/1 بوصة/3.5 مم
تخدام  CUE .32 )معاينة( = الا�سامتع اب�س

قاعدة احملددة  �امعات الرأس إىل املسار احململ عىل ال
تخدام الزر CUE-SELECT ر)14( / اب�س

تخدام �امعات الرأس إىل   MIX = الا�سامتع اب�س
لجمهور يقى اليت يمت تشغيلها بصوٍت ل نفس املو�س
33. مدخل ميكروفون أحادي 4/1 بوصة/6.35 

قنوات 1 و 2( + اكتساب التحمك  مم )ال
Kensington® 34. قفل متوافق مع

AUX IN .35 : موصل دخل إضايف ا�رتيو 8.1 
بوصة/3.5 مم

نائية لسامعات الغرفة  36. خمارج RCA ث
قناتني 1 و2( + التحمك يف الصوت خملرج الغرفة )ال
نائية + خمارج  MASTER .37 خمارج RCA ث
قناتني 1 و2( ية 8/1 بوصة/3.5 مم )ال �رتيو رئيسس

USB 38. منفذ
39. موصل اإلمداد ابلطاقة

قاط HOT CUE ا5 إىل 8( و4  )1( ال يوجد الوضعني 3 )ن
Serato DJرانمج ا تودع الامنذج( إال يف ب )مسس

ية ميكن رشاؤها(، وغري مضمنني يف  رق )Serato DJ عبارة عن ت
رانمج  رانمج Serato DJ Intro )مضمن ترخيص هل(. يف ب ب

قاط  Serato DJ Intro )، يمت ا�تبدال الوضع 3 ابلوضع 1 )ن
HotCueا1 إىل 4( ، ويمت ا�تبدال الوضع 4 ابلوضع 2 )الامنذج(.

 Serato DJ رانمج توفر مزية SLIP إال يف ب )2( ال ت
رانمج  رقية ميكن رشاؤها(، وغري مضمنه يف ب )Serato DJ عبارة عن ت

تخدام وظيفة SLIP ، ميكنك خربشة مسار أو  Serato DJ . اب�س
عليق  زر: يمت ت اء الضغط عىل هذا ال ن تكرار عليه وغري ذكل أث ال

تئناف تشغيل املسار  تشغيل املسار حىت حترر الزر، وعندها يمت ا�س
نقطة اليت اكن من الطبيعي أن يكون عندها إذا مل يمت تطبيق  من ال

هذه الوظيفة.

 TRACK LED )29( ييضء مؤرش ، Serato DJ Intro يف )3(
ه جاري تشغيل مسار. يف Serato DJ ، يظهر مؤرش يدل عىل أن ل
)29( TRACK LED املوضع احلايل عىل املسار: أخرض )النصف 

قرب  قايل، مث أمحر، مث، أخرًيا، أمحر وامض ابل رت األول من املسار(، مث ب
ة املسار. من هناي

لمس 1. قرص توجيه حساس ل
 LED زر حتديد الوضع + مؤرشات ( MODE .2

لوحات) 1(( : اضغط عىل الزر  لوضع خاصة ابل ل
لوحة 4/3/2/1 MODE + ال

 HotCue( 4 لوحات 1 ، 2 ، 3 ، 4 من 3. ال
لوحة :وضع  والامنذج( ]HotCue +SHIFT ال

عينة  قظة HotCue / وضع ال HotCue = حذف ن
عينة[  = وقف تشغيل ال

لتبديل إىل وظيفة بديةل  SHIFT .4: اضغط ل
لون األزرق(  عىل بعض عنارص التحمك )املضمنة ابل

قة  قاعدة املطاب SYNC .5: متكني املزامنة عىل ال
]OFF : SYNC  تعطيل املزامنة[ 

قطة البدء واإليقاف ] العودة  CUE .6: تعيني ن
إىل بداية املسار، أو بداية املسار السابق[

7. تشغيل/إيقاف مؤقت ]STUTTER: العودة 
إىل بداية املسار[

قارب التحمك الهوايئ 8. مستشعر ت
لتحمك الهوايئ 9. مقياس وحدة الصوت ل

 : BASS ، MEDIUM ، TREBLE .10
معادل ثاليث النطاق 

قوامئ/ اجملدلات/  تعراض ال BROWSER .11 : ا�س
املسارات ]DECK GAIN : الكسب للك قاعدة[ 
قامئة عىل اجلانب  تبديل من قامئة إىل ال – الضغط: ال

تبديل من قامئة إىل  األمين ]الضغط +SHIFT : ال
قامئة عىل اجلانب األيرس[   ال

قاعدة )أ(/  LOAD A .12 : حتميل مسار عىل ال
يع اجملدل أو طيه FOLDER EXPAND : تو�س

قاعدة )ب( LOAD B .13 : حتميل مسار عىل ال
تبديل بني تشغيل/ CUE SELECT .14 : ال

لقاعدة املطابقة إيقاف تشغيل مراقبة �امعة الرأس ل
قاعدة ومقياس وحدة  15. مضائل صوت ال

الصوت
BEATS .16 : مقياس وحدة الصوت ملزامنة 

املسار
VINYL .17 : تشغيل/إيقاف تشغيل وضع 

Vinyl )خربشة(
MIC .18 : تشغيل/إيقاف تشغيل امليكروفون

تبديل بني وضعي العرض  VIEW .19 : ال
لوحات املعروضة[ األفقي/الرأيس ]تبديل ترتيب ال
LOAD PREPARE .20 : إضافة املسار إىل 

مجموعة Prepare )مجموعة من املسارات اليت يمت 
]Prepare يعرض مجموعة : AREA[ )حتضريها

21. املضائل
FX DRY > WET .22 : وضع املؤثرات = 

 : LOOP SIZE / تأثري املطبق تغيري مقدار ال
  : BEATS[ وضع التكرار = تغيري جحم التكرار
تأثري[  تعديل ال Beat multiplier، يسستخدم ل
LOOP ON .23 : تشغيل تكرار املسار :  

    LOOP x2 : يقسم التكرار عىل – LOOP x½x
FX3 : 2 يضاعف التكرار من 1 إىل 8 رضابت

 FX[ تأثري  FX1, FX2, FX3 / ميكن ال
تأثريات املعينة إىل األزرار  SELECT : حيدد ال

 ]FX1, FX2, FX3
AIR FX .24 : متكني/تعطيل التحمك الهوايئ، 

قة ]التحمك  قاعدة املطاب اذلي يتحمك يف مرحش عىل ال
يف رسعة مسار يدوًي[

–


