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 Herculesو  Hercules DJControl Mixھذا على  ینطبق دلیل المستخدم  

DJControl Mix Blue Edition  وHercules DJControl Mix 

Orange Edition. 

 محتویات الصندوق .1

− DJControl Mix 

 ) USB-C – USB-Aكابل الطاقة ( −

 حامل قابل للطي للھاتف الذكي أو الجھاز اللوحي  −

م دي جیھ لمكبرات صوت/سماعات رأس −  كابل ُمقّسِ

 دلیل بدء التشغیل السریع وشروط الضمان  −

 

 

 

 
 

الجھاز   أو  الذكي  للھاتف  الحامل  یكون  وزنًا  عندما  تضع  ال  مفروًدا،  اللوحي 

 نیوتن.  10كجم على الحامل، أو تستخدام قوة أكبر من  1یتعدى 
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 المواصفات التقنیة .2

 
 

 
 

 

 Bluetooth® LEتقنیة 

 مللي واط Bluetooth :5أقصى طاقة لتقنیة 

 میجا ھیرتز Bluetooth :2402–2480نطاق تردد تقنیة 

 

  

القرص الدوار 

 

 المزج 

القرص الدوار 
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 المواصفات العامة .3

المیزات المذكورة في دلیل المستخدم ھذا متاحة مع اإلصدار المجاني من تطبیق 

djay    ألنظمةAndroid  وiOS  المدفوع اإلصدار  مع  إضافیة  میزات  تتوفر   .

 .djay Proو djayمن 

 

 األقراص الدوارة

 . 2الدوار مماثلة لمیزات القرص  1میزات القرص الدوار 

 

 
 

 أداة تالشي اإلیقاع .1

 عجلة تقطیع الصوت بكشف اللمس .2

 SYNCزر  .3

 CUEزر  .4

  مؤقتزر تشغیل/إیقاف  .5
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اإلیقاع:    ① تالشي  عدد  أداة  بتعدیل  المقطع  تشغیل  سرعة     BPMتضبط 

Beats Per Minute) .(النبضات في الدقیقة / 

 تحرك لألعلى: یسرع المقطع. −

 المقطع.: یبطئ  تحرك لألسفل −

 أداة تالشي اإلیقاع في المنتصف: سرعة المقطع األصلیة.  −

 

الصوت:    ② تقطیع  تشغیل  عجلة  وتعدیل  المقطع،  ضمن  التحرك  لك  تتیح 

 المقطع، والخدش.
 

 اإلجراء على ثالثة معاییر: یعتمد تنفیذ 

 أو تعطیلھ؛  VINYLتفعیل وضع  −

 أو إیقافھ مؤقتًا؛تشغیل المقطع  −

 تلمسھا في عجلة تقطیع الصوت.البقعة التي  −

 
 

 
 

 

  

 أعلى 

 حلقة 
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 عجلة تقطیع الصوت التشغیل/اإلیقاف المؤقت VINYLوضع 

 أعلى تشغیل  مفعّل 

 تحرك سریعًا ضمن المقطع

 حلقة  تشغیل  مفعّل 

 تسریع أو إبطاء التشغیل

 أعلى إیقاف مؤقت  مفعّل 

 تحرك سریعًا ضمن المقطع

 حلقة  إیقاف مؤقت  مفعّل 

 تحرك ببطء ضمن المقطع

 أعلى تشغیل  معّطل

 تسریع أو إبطاء التشغیل

 حلقة  تشغیل  معّطل

 تسریع أو إبطاء التشغیل

 أعلى إیقاف مؤقت  معّطل

 تحرك سریعًا ضمن المقطع

 حلقة  إیقاف مؤقت  معّطل

 تحرك ببطء ضمن المقطع
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تفعیل   عجلة  ،  VINYLوضع  عند  أعلى  على  إصبعك  الصوت ضع  تقطیع 

 إلیقاف تشغیل المقطع. یستأنف التشغیل عندما ترفع إصبعك. 

 

 
 

في حالة مواجھتك ألي مشاكل مع كشف اللمس على عجلة تقطیع الصوت عند  

ببطاریة خارجیة، غیر البطاریة أو ضع البطاریة   DJControl Mixتوصیل  

 في جیبك.

 

③  SYNC  :  یفعّل أو یعطل التزامن التلقائي لقیمBPM    لمقطعین، أو التزامن

لقیم   المختارة في   BPMالتلقائي  إیقاعھما، طبقًا لإلعدادات  لمقطعین مع محاذاة 

djay . 

 وضع التفعیل: یضيء الزر. −

 یضيء الزر.وضع التعطیل: ال  −
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④  CUE  :  نقطة یحرك   CUEیدخل  أو  معینة،  لحظة  لتعریف  المقطع  في 

 . CUEمؤشر التقدم لمكان نقطة 

 واحدة فقط للمقطع.  CUEیمكن تعیین نقطة 

 بمثلث أبیض:  CUE، تمثل نقطة djayفي 

 

 

 حیث توقف المقطع.  CUEإیقاف مقطع مؤقتًا: یدخل نقطة  −

نقطة   − إلى  التقدم  مؤشر  ویحرك  المقطع  تشغیل  یوقف  المقطع:  تشغیل 

CUE. 

نقطة   − تعیین  عدم  على  CUEعند  الضغط  یوقف   ،CUE   المقطع تشغیل 

 ویحرك مؤشر التقدم إلى بدایة المقطع. 

− CUE + PLAY  یحرك مؤشر التقدم إلى نقطة :CUE   ویشغل المقطع

 من تلك النقطة.

− SHIFT + CUE:  .یشغل المقطع من البدایة 
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المقطع  CUEنقطة  لتحریك   أوقف  حیث :  إلى  التقدم  مؤشر  حرك  ثم  مؤقتًا، 

 .CUE. اضغط زر CUEترغب في تعیین نقطة 

 

 
 

، اضغط باستمرار زر  djay: أوقف المقطع مؤقتًا ثم، في  CUEإلزالة نقطة  

SET .لمدة ثالث ثواٍن 

 

 یشغل المقطع أو یوقفھ مؤقتًا.التشغیل/اإلیقاف المؤقت:  ⑤

 تشغیل: ضوء ثابت.  −

 إیقاف مؤقت: ضوء یومض على إیقاع المقطع.  −

− SHIFT  التشغیل/اإلیقاف المؤقت: یعید التشغیل من نقطة +CUE. 
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 المزج

 
 

 SHIFTزر  .6

 )1زر متابعة المقطع القادم (قرص دوار  .7

 )2دوار زر متابعة المقطع القادم (قرص   .8

 VINYLزر  .9

 (المخرج الرئیسي)  MASTERمستوى صوت  .10

 FILTER / BASS/ زر اختیار  Bluetoothمصباح لید اقتران  .11

 (مخرج سماعات الرأس) HEADPHONESمستوى صوت  .12

والقرص الدوار    1مقابض التحكم في مستوى الصوت للقرص الدوار   .13

2 

14. ) المرشح/الجھیر  في  التحكم  للقرص  FILTER/BASS مقابض   (

 2والقرص الدوار  1الدوار 

 أزرار الوضعین .15

 أداة التداخل التدریجي  .16

  أربع لوحات أداء  .17
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⑥ SHIFT:  .تحكم مجمع 

− SHIFT  +  CUE .یشغل المقطع من البدایة : 

− SHIFT  +  HOT CUE  یفعّل وضع :FX  .(مؤثرات) 

− SHIFT  +  SAMPLER یفعّل وضع :LOOP . 

− SHIFT   +   Monitoring    الدوار یفعّل وضع  1(القرص   :(CUE 

MASTER. 
− SHIFT   +   Monitoring    یفعّل وضع  2(القرص الدوار :(SPLIT 

ON/OFF . 

− SHIFT    عند تفعیل وضع  4أو    3أو    2أو    1+ لوحة :HOT CUE ،

 المقابلة.  HOT CUEیزیل نقطة 
 

الدوار    ⑦ (القرص  القادم  المقطع  من  ):  1متابعة  الصوت  تشغیل  لك  یتیح 

 على سماعات الرأس الخاصة بك. 1القرص الدوار 

SHIFT    الدوار (القرص  القادم  المقطع  متابعة  وضع  1+  یفعّل   :(CUE 

MASTER    الخاصة الرأس  سماعات  على  الرئیسي  المخرج  سماع  لك  (یتیح 

 بك). 

 

⑧  ) القادم  المقطع  الدوار  متابعة  من  ):  2القرص  الصوت  تشغیل  لك  یتیح 

 على سماعات الرأس الخاصة بك. 2القرص الدوار 

SHIFT    الدوار (القرص  القادم  المقطع  متابعة  وضع  2+  یفعّل   :(SPLIT 

ON/OFF    یتیح لك سماع كال المقطعین اللذین تتم متابعتھما، والمزیج الذي یتم)

الرئیسي، على سماعات المخرج  تفعیل    تشغیلھ على  یجب  بك).  الخاصة  الرأس 

تطبیق   إعدادات  في  الوظیفة  >    djay  :Settingsھذه   Split(إعدادات) 
output – Enable split output for pre-cueing with 

audio adapter    تفعیل تقسیم المخرج للصف المسبق مع    -(تقسیم المخرج

 محول صوت). 
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⑨ VINYL : یفعّل أو یعطل وضعVINYL. 

 وضع التفعیل: یضيء الزر. −

 وضع التعطیل: ال یضيء الزر. −
 

صوت    ⑩ یتم  :  MASTERمستوى  الذي  المزیج  صوت  مستوى  یضبط 

 تشغیلھ على مكبرات الصوت الخاصة بك.

 

 DJControlیشیر لحالة االتصال بین  :  Bluetoothمصباح لید اقتران    ⑪

Mix  .وھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي 

 : ینطفئ مصباح اللید.Bluetoothأجھزة متصلة عبر تقنیة  −

 : یومض مصباح اللید. Bluetoothأجھزة غیر متصلة عبر تقنیة  −

 
یتیح لك اختیار وظیفة مقابض المرشح :  FILTER  /  BASSزر اختیار   ⑪

 ).FILTER / BASSوالجھیر (

 مصباح اللید. ضبط المرشح مفعّل: ینطفئ  −

 ضبط الجھیر مفعّل: یضيء مصباح اللید.  −

 

صوت    ⑫ مخرج :  HEADPHONESمستوى  صوت  مستوى  یضبط 

 سماعات الرأس. 

 

  :2والقرص الدوار    1مقابض التحكم في مستوى الصوت للقرص الدوار    ⑬
 . 2أو للقرص الدوار  1یضبط مستوى الصوت للقرص الدوار 
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) للقرص الدوار  FILTER  / BASSمقابض التحكم في المرشح/الجھیر (   ⑭
الدوار    1 بزر    :2والقرص  المفعلة  للوظیفة  طبقًا  الجھیر  أو  المرشح  یضبط 

 .⑪ FILTER / BASSاختیار 
 

 أوضاع.  4تتیح لك تفعیل أزرار الوضع:  ⑮

− HOT CUE اضغط :HOT CUE. 

−  FX  اضغط الوقت.   HOT CUEو  SHIFT(مؤثرات):  نفس  في 

زر   وضع    HOT CUEیومض  تفعیل  وضع  FXعند  لتعطیل   .FX  ،

 .HOT CUEاضغط على 

− SAMPLER اضغط :SAMPLER . 

− LOOP  اضغط :SHIFT  وSAMPLER   في نفس الوقت. یومض زر

SAMPLER    وضع تفعیل  وضع  LOOPعند  لتعطیل   .LOOP  ،

 .SAMPLERاضغط على 

 

تتیح لك صنع انتقاالت بین مقطعین عن طریق زیادة أداة التداخل التدریجي:    ⑯

الدوار  القرص  یقلل مستوى صوت  بینما  الدوارة،  مستوى صوت أحد األقراص 

 اآلخر.

الدوار   − بالقرص  المقطع  فقط  الیسار: تسمع  التدریجي ألقصى  التداخل  أداة 

1. 

التدریجي أل − التداخل  الدوار أداة  بالقرص  المقطع  فقط  تسمع  الیمین:  قصى 

2. 

  1أداة التداخل التدریجي في المنتصف: تسمع المقاطع بالقرصین الدوارین   −

 في نفس الوقت. 2و
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 لوحة تؤدي فعًال.  لوحات األداء: ⑰

 في المقطع. HOT CUE: یضبط نقطة  HOT CUEتفعیل وضع  −

أو ½ أو ¼ أو    1متكرر على  : یشغل المقطع بشكل  LOOPتفعیل وضع   −

 ⅛ اإلیقاع. 

 : یفعّل مؤثًرا. FXتفعیل وضع  −

 : یشغل عینة. SAMPLERتفعیل وضع  −
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 مورد الطاقة 

 

 
 

 USB-Cمنفذ  .18

 

تحكم  :  USB-Cمنفذ    ⑱ وحدة  توصیل  لك  بمورد    DJControl Mixیتیح 

 – USB-Cأو بطاریة خارجیة) بكابل الطاقة  USB(محول طاقة  USBطاقة 

USB-A .المضمن 
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 التثبیت  .4

 djayتنزیل 

افتح   .1 اللوحي،  جھازك  أو  الذكي  ھاتفك  نظام   Google Playعلى  على 

Android  أوApp Store  على نظامiOS . 

 .Algoriddimمن  djayنزل وثبت تطبیق  .2

 

 متطلبات النظام:

− Android 8.1 .أو أحدث 

− iOS 12.2 .أو أحدث 

− Bluetooth 4.1 .أو أحدث 

 

 
 

لتنزیل  اللوحي  أو جھازك  الذكي  ھاتفك  لدیك مساحة متاحة على  أن  تأكد من 

 میجابایت) وتخزین مقاطع الموسیقى. 280التطبیق (
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 djayمع  DJControl Mixتوصیل  

 على ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي. Bluetoothفعّل الموقع وخاصیة  .1

(محول طاقة    USBبمورد طاقة    DJControl Mixوّصل وحدة تحكم   .2

USB .(أو بطاریة خارجیة 

 على ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي.  djayافتح تطبیق  .3

إلصدار   .4 الترقیة  في  ترغب  تكن  لم  (  djayإذا  )، djay Proالمدفوع 

 . Xفأغلق النافذة بالضغط على 
(إعدادات) للوصول إلى    Settingsثم اضغط على  لوحة التحكم، اضغط   .5

 إعدادات التطبیق. 

على  ،  MIDIاضغط   .6 اضغط   Scan for Bluetooth MIDIثم 
Devices  )  بلوتوث  DJControl). اختر  MIDIالبحث عن أجھزة 

Mix. 
 . Bluetoothینطفئ مصباح لید اقتران  .7

 

 !djayوحدة التحكم الخاصة بك متصلة اآلن مع  
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تطبیق   − بھا  تفتح  مرة  كل  اقتران djayفي  إجراء  علیك  یجب   ،

Bluetooth . 

إذا ما انطفأت شاشة ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي، أو دخل وضع القفل،   −

اقتران   تفقد  إجراء Bluetoothفسوف  تكرار  حینھا  علیك  سیجب   .

 .6و 5االقتران كما ھو موضح في السابق في الخطوات 

ببطاریة خارجیة ولم تعمل وحدة التحكم،   DJControl Mixإذا وصلت   −

فتأكد من أن البطاریة الخارجیة مشحونة. بعد ذلك، اضغط على زر طاقة  

 البطاریة الخارجیة مرتین. 
 

 
 

أوقف اختیار إطفاء الشاشة التلقائي بھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي قبل بدء  

 جلسة المزج. 

التلقائي  :  Androidفي   − اإلیقاف   < العرض  شاشة   < اإلعدادات  اختر 

 للشاشة > ال یوجد (أو أطول مدة متاحة).

تلقائي >  iOSفي   − قفل  العرض واإلضاءة >  اإلعدادات > شاشة  اختر   :

 مطلقًا (أو أطول مدة متاحة). 

 عند انتھاء جلسة المزج الخاصة بك، عد لإلعدادات السابقة. 
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 القادم تھیئة متابعة المقطع 

منسق   مزیج  في  مھمة  خطوة  الرأس  سماعات  على  القادم  المقطع  متابعة 

الموسیقى. یتضمن ذلك االستماع لمقطع على سماعات الرأس الخاصة بك حتى  

 تحضر االنتقال من المقطع الحالي، دون أن یالحظ جمھورك شیئًا. 

 

 إذا أردت متابعة المقطع: 

صوت/س .1 لمكبرات  جیھ  دي  م  ُمقّسِ كابل  بمخرج  وّصل  رأس  ماعات 

 سماعات الرأس في ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي.

زر  djayفي   .2 اضغط  التحكم،  ،  على  لوحة  اضغط    Settingsثم 
 إعدادات) للوصول إلى إعدادات التطبیق. (

-Split output – Enable split output for pre  فعّل .3
cueing with audio adapter    المخرج تقسیم    -(تقسیم  تفعیل 

 المخرج للصف المسبق مع محول صوت). 

م  .4 وّصل سماعات الرأس الخاصة بك للمخرج األخضر في وصلة كابل ُمقّسِ

بك  الخاصة  الصوت  ومكبرات  رأس،  لمكبرات صوت/سماعات  جیھ  دي 

 للمخرج األسود.

المقاب .5 المتابعة  على زر  ببساطة  اضغط  مقطع،  متابعة  في  ترغب  ل عندما 

 للمقطع الذي ترید متابعتھ.
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 *غیر مرفق 

 

 

 
 

 استخدم سماعات رأس سلكیة فقط للمتابعة.
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 إذا لم ترغب في متابعة المقطع، فشغل المزیج على: 

الرأس  − بمخرج سماعات  أو سماعات رأس سلكیة متصلة  مكبرات صوت 

 في ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي؛ 

أو    Bluetoothمكبرات صوت أو سماعات رأس   − الذكي  بھاتفك  متصلة 

 جھازك اللوحي؛ 

 اللوحي. مكبر الصوت المدمج بھاتفك الذكي أو جھازك  −

 

 
 

 *غیر مرفق 

 

 أنت اآلن جاھز للمزج!
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 المزج  .5

.  djayالخاصة بك متصلة بتطبیق    DJControl Mixتأكد من أن وحدة التحكم  

اتصال  تفقد  اللوحي،  جھازك  أو  الذكي  ھاتفك  شاشة  بھا  تنطفئ  مرة  كل 

Bluetooth    معdjay    اقتران إجراء  تكرار  علیك  توصیل  ویجب 
DJControl Mix  معdjay  19(صفحة.( 

 

 اختیار مقطعین

مقاطع اختیار  مقاطع   یمكنك  أو  اللوحي،  جھازك  أو  الذكي  ھاتفك  على  مخزنة 

في   TIDALو  SoundCloudمتاحة على خدمة بث موسیقى عبر اإلنترنت (

Android  أو  ،SoundCloud  وTIDAL  وBeatport Link 

 ).iOSفي  Beatsource Linkو

 

 مقاطع متاحة مجانًا. SoundCloud، توفر خدمة بث djayفي 

 

 
 

موسیقى عبر اإلنترنت، یجب أن تكون متصًال باإلنترنت.  الستخدام خدمة بث  

 قد تتطلب اشتراًكا مفعًال.
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 :1الختیار مقطع لتحمیلھ على القرص الدوار  

على  djayفي   .1 اضغط  في   ،  تحمیلھ  تم  الذي  المقطع  على صورة  أو 

 أعلى الجھة الیسرى من الشاشة. 

 اختر مقطعًا. اختر خدمة موسیقى من القائمة المنسدلة، ثم  .2

 ابدأ تشغیل المقطع.  .3

 حرك أداة التداخل التدریجي ألقصى الیسار. .4

 :2الختیار مقطع لتحمیلھ على القرص الدوار  

على  djayفي   .1 اضغط  في   ،  تحمیلھ  تم  الذي  المقطع  على صورة  أو 

 أعلى الجھة الیمنى من الشاشة. 

 اختر خدمة موسیقى من القائمة المنسدلة، ثم اختر مقطعًا.  .2

 أوقف المقطع مؤقتًا. .3

 
 

 .AACو Oggو WAVو djay :MP3تنسیقات الملفات المدعومة من قبل 
 

 
 

بقیم   − متماثلة (بشكل مثالي لیس بفارق    BPMلمزیج سلس، اختر مقطعین 

 بین المقطعین) ومن نفس الفئة الموسیقیة.  BPM 4أكثر من 

إلى   − اذھب  دوار،  قرص  على  تحمیلھ  عند  لمقطع  تلقائي  مؤقت  إلیقاف 

اختر  djayإعدادات    .General    ثم   Song loading(عامة)، 

عطل   تحمیلھا).  الجاري  (تشغیل    Play immediately(األغنیة 

 فوري).
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 التزامن الیدوي 

 مزامنة مقطع مع آخر تتكون من:  

 المقطع الحالي؛ BPMالمقطع القادم طبقًا لعدد   BPMضبط عدد  −

 محاذاة مرحلة المقطع القادم مع مرحلة المقطع الحالي. −

 

دون ، یتیح لك حینھا االنتقال من مقطع آلخر  beatmatchingھذا التزامن، أو  
یمكنك فعل ذلك یدویًا باستخدام أداة تالشي اإلیقاع وعجلة تقطیع    تشویش اإلیقاع. 

 .SYNCالصوت، أو تلقائیًا مع زر 

 

 
 

 استخدم نظام متابعة لتحضیر االنتقال بین المقطعین. −

في وضع    djayلعرض شكل الموجة التفصیلي لكل من المقطعین، اعرض   −

 .لتفصیلي  زر شكل الموجة اأفقي، ثم اضغط على  
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 BPMضبط الـ 

الدقیقة   النبضات في  القادم لیضاھي عدد  للمقطع  الدقیقة  النبضات في  ضبط عدد 

سیسمع   بھذا،  السرعة.  نفس  على  المقطعین  تشغیل  لك  یتیح  الحالي  للمقطع 

 جمھورك انتقاًال سلًسا بینما تبدل من مقطع آلخر.

 

 :djayھذه لكل مقطع تُعرض في  BPMقیمة 

 
 

 لضبط عدد النبضات في الدقیقة بالمقطع القادم: 

  

أو   .1 لتسرعھ،  ألعلى  القادم  للمقطع  المقابلة  اإلیقاع  تالشي  أداة  حرك 

 للمقطع الحالي.  BPMألسفل إلبطائھ، حتى تتماثل مع قیمة 
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 المقطعین متماثلة اآلن:  لكال BPMیم ق

 
 

 
 

، للحفاظ على  djay. في  BPMیتغیر مفتاح المقطع الموسیقي عند تعدیل الـ  

أزار   على  اضغط  لمقطع،  الموسیقي  المفتاح  المفتاح  عندھا  قفل  تتحول   .

 أیقونة النوتة الموسیقیة لألزرق. 
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 محاذاة المرحلة 

بشكل  عندما تبدأ في تشغیل مقطع بینما ھناك مقطع سار، قد ال تتزامن المقاطع  

 مثالي مع بعضھا. سیجب علیك حینھا محاذاة المرحلة (اإلیقاع) للمقطعین.

 

إیقاعات یتیح لك عرض إیقاعات المقطع. أول    4إطاًرا شبكیًا من    djayیعرض  

إیقاع في الشریط (اإلیقاع الرئیسي) متمثل في خط أصفر. الثالثة إیقاعات التالیة  

 یض. خط أب(اإلیقاعات الوسطى) تتمثل كلھا في 
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 لمحاذاة مرحلة المقطع القادم مع مرحلة المقطع الحالي: 

 

 قبل نھایة المقطع الحالي، ابدأ تشغیل المقطع القادم. .1

للمقطع  المقابل  المتابعة  زر  على  بالضغط  القادم  المقطع  متابعة  یمكنك 

 القادم.

حلقة  .2 فأدر  بعضھا،  مع  مثالي  بشكل  متحاذیة  المقاطع  مراحل  تكن  لم  إذا 

 عجلة تقطیع الصوت المقابلة مع المقطع القادم لمحاذاة المقطعین.

 تتم محاذاة المقطعین عندما تواجھ الخطوط الصفراء بعضھا البعض. 
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تالشي   - أداة  تحریك  عدم  من  تأكد  الصوت،  تقطیع  عجلة  تدویر  عند 

 المقطع. BPMاإلیقاع: فعل ھذا سیغیر من 

لشریط   - إیقاع  أول  مع  القادم  المقطع  شریط  إیقاع  أول  مضاھاة  حاول 

 ”.dropping on the Oneالمقطع الحالي: ھذا أسلوب معروف بـ “
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 االنتقاالت 

بعض، مع  المقطعان  یتزامن  بینما   عندما  القادم  المقطع  مداخلة  علیك  سیتوجب 

 تقوم بمالشاة المقطع الحالي بشكل راق.

 

 لصنع انتقال سلس: 

 

تزید   .1 بینما  لآلخر  األطراف  أحد  من  تدریجیًا  التدریجي  التداخل  أداة  حرك 

 مستوى صوت المقطع القادم وتخفض مستوى صوت المقطع الحالي. 

التدریجي   التداخل  أداة  لحدھا، یجب أن یكون مستوى صوت  عند وصول 

المقطع القادم على أعلى مستوى ومستوى صوت المقطع الحالي على أقل 

 مستوى. 

أوقف تشغیل المقطع الحالي وحمل مقطعًا جدیًدا على قرص المقطع الحالي  .2

 الدوار.
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 ارفع إیقاع مزیجك

 ھناك طرق مختلفة لرفع إیقاع مزیجك.

 

 HOT CUEنقاط 

المة یمكنك تعیینھا في مقطع. تتیح لك تشغیل المقطع  ھي ع  HOT CUEنقطة  

 من تلك النقطة.

 

نقاط   أربع  تعیین  للمقطع. تظل محفوظة، حتى عند إغالق    HOT CUEیمكن 

 .djayتطبیق 

 

. یظل ضوء  HOT CUE، اضغط على  HOT CUEللوصول لوضع   .1

 مضاًء. HOT CUEزر 

 ، اضغط على لوحة.HOT CUEلتعیین نقطة  .2

 ، اضغط على اللوحة المقابلة.HOT CUEنقطة  لتشغیل مقطع من  .3

نقطة   .4 على  HOT CUEإلزالة  اضغط   ،SHIFT    نفس في  واللوحة 

 الوقت.

 

 مفعلة: تضيء اللوحة HOT CUEنقطة  −

 معّطلة: ال تضيء اللوحة  HOT CUEنقطة  −
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نقطة   المقابلة HOT CUEلتعیین  األداء  لوحات  استخدام  فقط  یمكنك   ،

 یتم تشغیل المقطع علیھ.للقرص الدوار الذي 

 

 : djayوفي   DJControl Mixعلى   HOT CUEى نقاط نظرة عامة عل

 djay 2/ القرص الدوار  1القرص الدوار 

 مثلث أحمر 1اللوحة 

 مثلث أخضر 2اللوحة 

 مثلث أزرق 3اللوحة 

 مثلث برتقالي 4اللوحة 
 

 إضافیة: HOT CUE، من الممكن تعیین أربع نقاط djayفي 

 

 في وضع أفقي. djayاعرض  .1

 .  ، ثم اضغط على FX /  Loop / Cue  / EQاضغط على زر  .2

 . Cueاختر تبویب  .3
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 ) SAMPLERالعینات (

العینة ھي صوت قصیر یتم تشغیلھ على المقطع الحالي: یمكن تشغیلھ مرة واحدة 

 متكرر.أو بشكل 

 

. یظل ضوء  SAMPLER، اضغط على  SAMPLERللوصول لوضع   .1

 مضاًء. SAMPLERزر 

 لتشغیل عینة، اضغط على لوحة. .2

 

 جاٍر تشغیل عینة: تضيء اللوحة  −

 غیر جاٍر تشغیل عینة: ال تضيء اللوحة −

 

 
 

 لتشغیل عینة، یمكنك استخدام لوحات األداء على القرصین الدوارین. 

 

متاحة:  djayفي   عینات  باقات  ثالث  ھناك   ،Essentials  وHip Hop 

Vol. 4 وHouse Bass :لتغییر باقات العینات . 

 

 في وضع أفقي. djayاعرض  .1

لقائمة    Looper  /  Samplerاضغط على زر   .2   Samplerللوصول 

. 
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 )FXمؤثرات (ال

لتعدیل صوتھ   مقطع  على  تطبیقھا  یتم  مرشحات  مجموعة  أو  مرشح  ھو  المؤثر 

 (صدى، تردد...). 

 

لوضع   .1 على  FXللوصول  اضغط   ،SHIFT  وHOT CUE   نفس في 

 . HOT CUEالوقت. یومض زر 

 لتطبیق مؤثر، اضغط باستمرار على لوحة. .2

 .HOT CUE، اضغط على FXللخروج من وضع  .3

 

 مؤثر: تضيء لوحةجاٍر تطبیق  −

 غیر جاٍر تطبیق مؤثر: ال تضيء لوحة −

 

 
 

لتطبیق مؤثر، یمكنك فقط استخدام لوحات األداء المقابلة للقرص الدوار الذي  

 یتم تشغیل المقطع علیھ.

 
 ، من الممكن تطبیق مؤثرات أخرى:djayفي 

 

 في وضع أفقي. djayاعرض  .1

 .ثم اضغط  ، FX / Loop / Cue /  EQاضغط على زر  .2
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 )LOOPكرارات (الت

 جزء من مقطع یتم تشغیلھ بشكل متكرر.التكرار ھو 

 

لوضع   .1 على  LOOPللوصول  اضغط   ،SHIFT  وSAMPLER   في

 . SAMPLERنفس الوقت. یومض زر 

 لتطبیق تكرار، اضغط على لوحة. .2

 لتعطیل تكرار، اضغط على اللوحة المقابلة. .3

 . SAMPLER، اضغط على  LOOPللخروج من وضع  .4

 

 تكرار مفعّل: تضيء لوحة  −

 تكرار معطل: ال تضيء لوحة −

 

 
 

لتطبیق تكرار، یمكنك فقط استخدام لوحات األداء المقابلة للقرص الدوار الذي  

 یتم تشغیل المقطع علیھ.
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 مدة التكرار:

 تكرار  2/ القرص الدوار  1القرص الدوار 

 1إیقاع  1اللوحة 

 إیقاع½  2اللوحة 

 ¼ إیقاع 3اللوحة 

 إیقاع ⅛ 4اللوحة 
 

 ، من الممكن تطبیق تكرارات أخرى:djayفي 

 

 في وضع أفقي. djayاعرض  .1

 .ثم اضغط  ، FX / Loop / Cue /  EQاضغط على زر  .2

 

 الخدش

المقطع، عن طریق لف عجلة تقطیع   تأثیر صوتي من  یتمثل الخدش في إصدار 

 الصوت.

 

خاصیة   .1 زر  SCRATCHلتفعیل  على  اضغط   ،VINYL  ضوء یظل   .

 منیًرا. VINYLزر 

ضع سبابتك أعلى عجلة تقطیع الصوت وقم بحركات صغیرة وسریعة إلى   .2

 الیمین وإلى الیسار.

 یمكنك تكرار ھذا الخدش عدید المرات لخلق إیقاع.
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 المرشحات

 معینة. یسمح لك تعدیل المرشح والجھیر بتخفیف ترددات 

 
 غیر منیر):  Bluetoothتعدیل المرشح (ضوء اقتران  −

o   خفف من الترددات العالیة (المعروفة بمرشح التمریر المنخفض أو

 FILTERمرشح القطع المرتفع): أدر مقبض التحكم في المرشح  
/ BASS .إلى الیسار 

o   خفف من الترددات المنخفضة (المعروفة بمرشح التمریر العالي أو

المرشح   في  التحكم  مقبض  أدر  المنخفض):  القطع  مرشح 

FILTER / BASS  .إلى الیمین 

 

 منیر):  Bluetoothتعدیل الجھیر (ضوء اقتران  −

o ) المرشح  في  التحكم  مقبض  أدر  الجھیر:   /  FILTERتقلیل 
BASS.إلى الیسار ( 

o ) المرشح  في  التحكم  مقبض  أدر  الجھیر:   /  FILTERزیادة 
BASS .إلى الیمین ( 

 

 ، یمكنك تعدیل المرشح، واالكتساب والتعادل: djayفي 

 

 في وضع أفقي. djayاعرض  .1

  . ثم اضغط  ،   FX  /   Loop    /   Cue  /  EQ اضغط على زر   .2
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 التعتعة تأثیر 

ثم اضغط على    SHIFT)، اضغط باستمرار على  التعتعة(  stutterلخلق تأثیر  

مجموعة  لك  تتیح  متتالیة.  بصفة  المرات  عدید  المؤقت  التشغیل/اإلیقاف  زر 

 عدید المرات بصفة متتالیة.  CUEاألزرار ھذه إعادة التشغیل من نقطة 

 

كلما كثر تأثیر التعتعة الذي ترید إنشاءه، احتجت إلى الضغط بشكل أسرع على 

 زر التشغیل/اإلیقاف المؤقت.

 

 
 

 قد تم تعیینھا مسبقًا في المقطع. CUEتأكد من أن نقطة 
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 معلومات مساعدة أخرى .6

تحتوي معظم المقاطع التي یستخدمھا منسقو األغاني على بنیة إیقاعیة مماثلة، في 

ذات    4/4 أشرطة  (مع  أنك    4أوقات  الكالسیكي  الترمیز  ھذا  یعني  نبضات). 

 تحسب أربعة نبضات لكل شریط. 

 

” في تنسیق  the Oneنبضات على إیقاع أساسي (یسمى “  4  یحتوي شریط ذو

” إلى أول نبض  The Oneالموسیقى)، متبوع بثالثة إیقاعات متوسطة. یشیر “

الثاني.   المقطع  تشغیل  في  الموسیقى  منسق  یبدأ  عندما  عادة  وھو  الشریط،  في 

“ باسم  ھذه  المزج  تقنیة  في  dropping on the Oneتعرف  وتتمثل   ،”

 إیقاع لشریط المقطع القادم مع أول إیقاع لشریط المقطع الحالي. مضاھاة أول 

 

 
 

ھي   المقطع  (إیقاع)  سرعة  لقیاس  المستعملة   BPM (Beats Perالوحدة 

Minute قیمة ارتفعت  ما  قدر  على  الدقیقة.  في  النبضات  عدد  مع  وتتوافق   .(

BPM  انخفضت كلما  بالعكس،  والعكس  المقطع؛  ارتفعت سرعة  ما  قدر  على   ،

  .، انخفضت سرعة المقطعBPMقیمة 

 خط الشریط 

 نبضات ” the One“ شریط 
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 لمختلف أنماط الموسیقى: BPMنقدم ھنا بعض قیم 

− Drum and bass :160–190 BPM 

− House :124–130 BPM 

− Hip hop :80–100 BPM 

− Dubstep 140: حوالي BPM 
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 مصادر إضافیة .7

 

  بنا*: الخاصة  YouTubeقناة  دروس تعلیمیة من فیل ھاریس على  5

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwV
xRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7 

 

 :djayدلیل 

https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/   
 

 *:djayاإلنترنت لـ الدعم الفني والمساعدة عبر 

https://help.algoriddim.com/hc/ 
 

 مقاطع موسیقیة دون حقوق ملكیة یمكنك تنزیلھا مجانًا**: 

https://www.hercules.com/music/ 

 

DJ Academy  منHercules** : 

https://www.hercules.com/dj-academy/  
 

 **:لتنسیق الموسیقى Herculesمصطلحات  قائمة 

https://www.hercules.com/dj/glossary/  
 

 *متاح باإلنجلیزیة فقط.

الفرن باإلنجلیزیة،  اإلسبانیة،  **متاح  اإلیطالیة،  الھولندیة،  األلمانیة،  سیة، 
  البرتغالیة، الصینیة المبسطة والصینیة التقلیدیة فقط. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/
https://help.algoriddim.com/hc/
https://www.hercules.com/music/
https://www.hercules.com/dj-academy/
https://www.hercules.com/dj/glossary/
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 أسئلة شائعة  .8

 ال یخرج أي صوت من سماعات الرأس  .1

إذا كنت تستعمل سماعات رأس سلكیة، فتأكد من توصیل سماعات الرأس  −

كابل   على  الموجود  األخضر  بالمخرج  صحیح  م بشكل  المقّسِ جیھ  الدي 

 لمكبرات الصوت/سماعات الرأس.

، فتأكد من توصیل سماعات Bluetoothإذا كنت تستعمل سماعات رأس   −

 الرأس بشكل صحیح بھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي. 

 تأكد من عدم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس على صفر. −

ا − متابعة  تفعیل  یتم  تلقائي،  بشكل  المتابعة.  إعدادات  من  لقرصین تأكد 

العمل.   التطبیق  فیھا  یبدأ  التي  األولى  المرة  في  االفتراضیین  الدوارین 

المخرج  إلى  أو  الدوارة  األقراص  أحد  إلى  االستماع  إثرھا  على  یمكنك 

 الرئیسي في سماعات الرأس الخاصة بك.

، لو كنت ترغب في متابعة المقطع التالي، فتأكد من أن خاصیة djayفي   −

Split output – Enable split output for pre-cueing 
with audio adapter    المخرج المقسم   -(تقسیم  المخرج  فعّل 

 لإلشارة المسبقة باستخدام محول الصوت) قد تم تفعیلھا. 
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 ال یخرج أي صوت من السماعات الخارجیة   .2

السماعات  − توصیل  من  فتأكد  سلكیة،  خارجیة  سماعات  تستعمل  كنت  إذا 

ب صحیح  بشكل  جیھ  الخارجیة  الدي  كابل  على  الموجود  األسود  المخرج 

م لمكبرات الصوت/سماعات الرأس.  المقّسِ

خارجیة   − سماعات  تستعمل  كنت  توصیل  Bluetoothإذا  من  فتأكد   ،

 السماعات الخارجیة بشكل صحیح بھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي.

 تأكد من عدم ضبط مستوى صوت السماعات الخارجیة على صفر. −

إعداد − من  القرصین تأكد  متابعة  تفعیل  یتم  تلقائي،  بشكل  المتابعة.  ات 

العمل.   التطبیق  فیھا  یبدأ  التي  األولى  المرة  في  االفتراضیین  الدوارین 

المخرج  إلى  أو  الدوارة  األقراص  أحد  إلى  االستماع  إثرھا  على  یمكنك 

 الرئیسي في سماعات الرأس الخاصة بك.

تالي، فتأكد من أن خاصیة ، لو كنت ترغب في متابعة المقطع الdjayفي   −

Split output – Enable split output for pre-cueing 
with audio adapter    المخرج المقسم   -(تقسیم  المخرج  فعّل 

 تفعیلھا. لإلشارة المسبقة باستخدام محول الصوت) قد تم 
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السماعات   .3 أو  الرأس  سماعات  من  أي صوت  یخرج  ال 
 الخارجیة 

 Split output – Enable  ، تأكد من أن خاصیةdjayفي إعدادات   −
split output for pre-cueing with audio adapter  

تفعیل تقسیم المخرج للصف المسبق مع محول صوت)    -(تقسیم المخرج  

 قد تم تفعیلھا. 

تأكد من عدم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس والسماعات الخارجیة  −

 .على صفر

 

 كم الخاصة بي ال تعملوحدة التح  .4

تأكد من أن وحدة التحكم موصلة بشكل صحیح إلى البطاریة الخارجیة* أو   −

 محول الطاقة*.  USBإلى كابل 

 تأكد من أن البطاریة الخارجیة مشحونة. −

البطاریة   − طاقة  زر  على  فاضغط  خارجیة،  بطاریة  تستخدم  كنت  إذا 

 الخارجیة مرتین.

 

 *غیر مرفق 
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في    .5 سلكیة/سماعات أرغب  خارجیة  سماعات  استعمال 
لھ   لیس  لكن ھاتفي الذكي/جھازي اللوحي  سلكیة،  رأس 

 مخرج سماعات رأس

ستیریو   مقبس صغیر  یمتلك مخرج  ال  اللوحي  جھازك  أو  الذكي  ھاتفك  كان  إذا 

مم لسماعات الرأس، فوصل محوال (مخرج بیانات إلى مقبس صغیر   3.5مقاس  

 رج البیانات الخاص بجھازك. فمثًال:مم) إلى مخ  3.5مقاس ستیریو 

− Apple Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter 

(Apple MMX62AM) 

− Samsung USB-C to 3.5mm Headphone Jack 

Adapter (Samsung EE-UC10JUWEGUS) 
، تسمح لك بتوصیل شاحن بھاتفك الذكي Belkin RockStarمحوالت   −

 ت الجھاز في نفس الوقت:أو جھازك اللوحي أثناء تشغیل صو

o 3.5mm Audio + Charge RockStar Lightning 

Adapter (Belkin F8J212btWHT) 
o RockStar 3.5mm Audio + USB-C Charge 

Adapter (Belkin NPA004btBK) 
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على    .6 مھلة)  (أي  تأخیر  مع  الصوت  تشغیل  یتم 
أو   Bluetoothالسماعات الخارجیة التي تعمل بتقنیة  

بتقنیة   تعمل  التي  الرأس  ماذا Bluetoothسماعات   .
 یجب أن أفعل؟ 

صوت  ھناك   تقنیة  استخدام  عند  التأخیر  من  معینة  درجة  . Bluetoothدائًما 

استعمال   یستحسن  األمر،  ھذا  ذات لتفادي  رأس  سماعات  أو  خارجیة  سماعات 

سلكي   أو    -توصیل  الذكي  بھاتفك  الخاص  الرأس  سماعات  بمخرج  موصلة 

 جھازك اللوحي، أو موصلة بمحول مخرج سماعات الرأس. 

بتقنیة   السماعات  استعمال    Bluetoothأغلب  عند  حتى  التأخیر،  بعض  تواجھ 

تحتوي   ال  التي  المتعددة  الوسائط  سماعات  سلكي.  تقنیة  توصیل  على 

Bluetooth خیر.ال تواجھ أي تأ 

 

اقتران    .7 من  لي  بد  أخرى    DJControl Mixال  مرة 
في كل مرة یتم فیھا إیقاف تشغیل شاشة ھاتفي الذكي أو  

 جھازي اللوحي. ھل ھذا طبیعي؟ 

تقنیة  نعم:   بھا  تعمل  التي  الطریقة  إلى  یرجع  والتي Bluetooth LEھذا   ،

كل مرة تتوقف فیھا شاشة ھاتك الذكي أو جھازك   تُستخدم لالقتران في التطبیق.

 إعادة عملیة االقتران. ویجب  djayو  Bluetoothاللوحي، یفقد االتصال بین 
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 الدعم الفني 
https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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أو تلخیصھ أو نقلھ أو نسخھ أو تخزینھ في نظام استرداد، أو    ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا الدلیل 

إلكترونًیا أو میكانیكًیا أو   بأي وسیلة، سواء  بأي شكل أو  إلى أي لغة كمبیوتر،  إلى أي لغة أو  ترجمتھ 

مغناطیسًیا أو یدوًیا أو عن طریق النسخ الضوئي أو التسجیل أو بأي طریقة أخرى، دون موافقة كتابیة  

 .Guillemot Corporation S.Aركة  مسبقة من ش 
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