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A használati útmutató a Hercules DJControl Mix, Hercules 

DJControl Mix Blue Edition és Hercules DJControl Mix Orange 

Edition-re vonatkozik. 

1. Doboz tartalma 

− DJControl Mix 

− Áramkábel (USB-C – USB-A) 

− Összehajtható okostelefon vagy tablet tartó 

− Hangszórók/fejhallgató DJ elosztó kábel 

− Rövid használati útmutató és termékszavatossági 

tájékoztató 

 

 
 

 

 

Az okostelefon vagy tablet tartót kihajtott állapotban ne 

használja, 1 kg-nál nagyobb súllyal, vagy fejtsen ki rá 

10 newton-ál nagyobb nyomást. 
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2. Technikai jellemzők 
 

 

 
 

 

Bluetooth® LE technológia 

Maximum Bluetooth teljesítmény: 5 mW 

Bluetooth frekvenciasáv: 2402–2480 MHz 

 
  

1-es Deck 

Mixelés 

2-es Deck 
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3. Általános jellemzők 

A használati útmutatóban leírt összes funkció elérhető a 

djay applikáció ingyenes verziójában Android-hoz és 

iOS-hoz. A kiegészítő funkciók a djay, djay Pro fizetős 

verziójában érhetőek el. 

 

Deckek 

Az 1-es és 2-es deck funkciói megegyeznek. 

 

 
 

1. Tempószabályzó 

2. Érintés érzékelő jog tárcsa 

3. SYNC gomb 

4. CUE gomb 

5. Lejátszás/Szünet gomb  
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① Tempószabályzó: a zeneszámok lejátszásának 

sebességét állítja be a BPM (Beats Per Minute / 

percenkénti ütésszám) szám szabályozásával. 

− Mozgasd felfelé: felgyorsítja a zeneszámot. 

− Mozgasd lefelé: lelassítja a zeneszámot. 

− Tempószabályzó középen: zeneszám eredeti 

sebessége. 

 

② Jog tárcsa: lehetővé teszi, hogy navigálj a 

zeneszámon belül, módosítsd a zeneszám lejátszását 

és szkreccselj. 
 

A kívánt tevékenység a következő három kritériumtól 

függ: 

− VINYL mód be vagy ki van kapcsolva; 

− a zeneszám lejátszás alatt áll vagy szünetel; 

− a jog tárcsa mely része van megérintve. 

 

 

 
 

  

Teteje 

Gyűrű 
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VINYL mód Lejátszás/Szünet Jog tárcsa 

Bekapcsolva Lejátszás Teteje 

Gyorsan navigál a zeneszámban 

Bekapcsolva Lejátszás Gyűrű 

A lejátszás gyorsítása vagy lassítása 

Bekapcsolva Szünet Teteje 

Gyorsan navigál a zeneszámban 

Bekapcsolva Szünet Gyűrű 

Lassan navigál a zeneszámban 

Kikapcsolva Lejátszás Teteje 

A lejátszás gyorsítása vagy lassítása 

Kikapcsolva Lejátszás Gyűrű 

A lejátszás gyorsítása vagy lassítása 

Kikapcsolva Szünet Teteje 

Gyorsan navigál a zeneszámban 

Kikapcsolva Szünet Gyűrű 

Lassan navigál a zeneszámban 
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Amikor VINYL mód be van kapcsolva, helyezze az ujját 

jog tárcsa tetejére a zeneszám lejátszásának 

megállításához. A lejátszás folytatódik, amikor elemeli 

az ujját. 

 

 

 

Abban az esetben, ha bármilyen probléma merül fel a 

jog tárcsák érintésérzékelésével, amikor a DJControl 

Mix külső akkumulátorhoz van csatlakoztatva, cserélje 

ki az akkumulátort, vagy tegye az akkumulátort a 

zsebébe. 

 

③ SYNC: be -vagy kikapcsolja két zeneszám BPM 

számainak automatikus szinkronizálását, vagy két 

zeneszám BPM számának automatikus szinkronizálását, 

valamint az ütések összehangolását, a djay-ban 

kiválasztott beállításoktól függően. 

− Bekapcsolva mód: gomb világít. 

− Kikapcsolva mód: gomb nem világít. 
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④ CUE: egy CUE pontot tesz a zeneszámba egy fontos 

pillanat megjelöléséhez, vagy a haladásjelzőt a CUE 

ponthoz mozgatja. 

Zeneszámonként csak egy CUE pontot lehet beállítani. 

A djay-ben a CUE pontot egy fehér háromszög jelzi: 

 
 

− Zeneszám szünetel: beilleszt egy CUE pontot oda, 

ahol a zeneszám megállt. 

− Zeneszám lejátszás alatt: leállítja a zeneszám 

lejátszását és a haladásjelzőt a CUE ponthoz 

lépteti. 

− Ha nem volt CUE pont beállítva, a CUE 

lenyomásával a zeneszám lejátszása megáll és a 

haladásjelző a zeneszám elejére lép. 

− CUE + PLAY: a haladásjelző a CUE ponthoz lép és 

a lejátssza a zeneszámot attól a ponttól kezdve. 

− SHIFT + CUE: a zeneszám lejátszása az elejétől. 
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A CUE pont mozgatása: szüneteltesse a zeneszámot, 

majd mozgassa a haladásjelzőt oda, ahova a CUE 

pontot kívánja beállítani. Nyomja meg a CUE gombot. 

 

 

 

CUE pont megszűntetése: szüneteltesse a 

zeneszámot, majd a djay-ben, koppintson rá és tartsa 

a SET gombot három másodpercig lenyomva. 

 

⑤ Lejátszás/Szünet: a zeneszám lejátszása vagy 

szüneteltetése. 

− Lejátszás: állandóan világít. 

− Szünet: világítás, ami a zeneszám ütemére villog. 

− SHIFT + Lejátszás/Szünet: újrakezdi a lejátszást a 

CUE ponttól. 
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Mixelés 

 
 

6. SHIFT gomb 

7. Belehallgatás (monitoring) gomb (1-es deck) 

8. Belehallgatás (monitoring) gomb (2-es deck) 

9. VINYL gomb 

10. MASTER hangerő (fő kimenet) 

11. Bluetooth párosítás LED / FILTER/BASS 

kiválasztó gomb 

12. HEADPHONES hangerő (fejhallgató kimenet) 

13. Hangerőszabályzó gomb az 1-es és 2-es 

deckhez 

14. Szűrés/basszus szabályzó gomb (FILTER/BASS) 

az 1-es és 2-es deckhez 

15. Kétféle mód gombok 

16. Crossfader 

17. Négy tevékenység (performance) pad  
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⑥ SHIFT: kombinált irányítás. 

− SHIFT + CUE: a zeneszámot az elejéről játssza le. 

− SHIFT + HOT CUE: az FX (effektek) mód 

bekapcsolása. 

− SHIFT + SAMPLER: a LOOP mód bekapcsolása. 

− SHIFT + Belehallgatás (1-es deck): a CUE 

MASTER mód bekapcsolása. 

− SHIFT + Belehallgatás (2-es deck): a SPLIT 

ON/OFF mód bekapcsolása. 
− SHIFT + pad 1, 2, 3 vagy 4: amikor HOT CUE mód 

be van kapcsolva, eltávolítja a megfelelő HOT CUE 

pontot. 
 

⑦ Belehallgatás (1-es deck): lehetővé teszi az 1-es 

deck hangjának lejátszását a fejhallgatón keresztül. 

SHIFT + Belehallgatás (1-es deck): a CUE MASTER 

mód bekapcsolása (a fejhallgatóban a fő kimenet 

hallatszik). 
 

⑧ Belehallgatás (2-es deck): lehetővé teszi a 2-es 

deck hangjának lejátszását a fejhallgatón keresztül. 

SHIFT + Belehallgatás (2-es deck): a SPLIT ON/OFF 

mód bekapcsolása (lehetővé teszi, hogy az ellenőrzött 

zeneszámot és a lejátszott mixet is hallja a fő kimenten 

keresztül a fejhallgatóban). Ezt a funkciót djay app 

beállításokban kell bekapcsolni: Settings (Beállítások) > 

Split output – Enable split output for pre-cueing with 
audio adapter (Osztott kimenet – Engedélyezze az 
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osztott kimenetet az audioadapterrel történő előzetes 

belehallgatáshoz). 
 

⑨ VINYL: VINYL mód be -vagy kikapcsolása. 

− Bekapcsolva mód: gomb világít. 

− Kikapcsolva mód: gomb nem világít. 
 

⑩ MASTER hangerő: a hangszórókon lejátszott mix 

hangerejének beállítása. 
 

⑪ Bluetooth párosítás LED: jelzi a DJControl Mix és 

az okostelefon vagy tablet közötti kapcsolat állapotát. 

− Bluetooth technológián keresztül csatlakoztatott 

eszközök: LED kikapcsolva. 

− Nem Bluetooth technológián keresztül 

csatlakoztatott eszközök: LED villog. 
 

⑪ FILTER/BASS kiválasztó gomb: lehetővé teszi a 

szűrő és basszus gomb funkciójának kiválasztását 

(FILTER/BASS). 

− Szűrő beállítás bekapcsolva: LED kikapcsolva. 

− Basszus beállítás bekapcsolva: LED bekapcsolva. 
 

⑫ HEADPHONES hangerő: a fejhallgató kimenet 

hangerejének beállítása. 
 

⑬ 1-es és 2-es deck hangerőszabályzó gomb: az 1-

es és 2-es deck hangerejének beállítása. 

 

  



 

15 

⑭ Szűrő/basszus kezelőgomb (FILTER/BASS) az 1-

es és 2-es deckhez: beállítja a szűrőt vagy basszust a 

FILTER/BASS kiválasztó gomb ⑪ által bekapcsolt 

funkcióhoz. 
 

⑮ Mód gombok: 4 mód használatára van lehetőség. 

− HOT CUE: nyomja meg a HOT CUE-t. 

− FX (effektek): nyomja meg a SHIFT és HOT CUE 

gombokat egyszerre. A HOT CUE gomb villog, ha 

az FX mód be van kapcsolva. Az FX mód 

kikapcsolásához, nyomja meg a HOT CUE-t. 

− SAMPLER: nyomja meg a SAMPLER-t. 

− LOOP: nyomja meg a SHIFT és SAMPLER 

gombokat egyszerre. A SAMPLER gomb villog, ha 

a LOOP mód be van kapcsolva. A LOOP mód 

kikapcsolásához, nyomja meg a SAMPLER-t. 
 

⑯ Crossfader: két zeneszám közötti átmenetet segíti, 

úgy, hogy az egyik deck hangerejét felerősíti, míg a 

másik deck hangerejét lehalkítja. 

− A Crossfader teljesen bal oldali állásban: csak az 1-

es decken futó zeneszámot hallja. 

− A Crossfader teljesen jobb oldali állásban: csak a 2-

es decken futó zeneszámot hallja. 

− A Crossfader középen: az 1-es és 2-es decken 

lejátszott zeneszámot is hallja egyszerre. 
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⑰ Tevékenység padek: a pad egy tevékenységet hajt 

végre. 

− HOT CUE mód bekapcsolva: egy HOT CUE pont 

beállítása a zeneszámban. 

− LOOP mód bekapcsolva: a zeneszám lejátszása 

loopban, 1, ½, ¼ vagy ⅛ ütemben. 

− FX mód bekapcsolva: egy effekt használata. 

− SAMPLER mód bekapcsolva: minta lejátszása. 
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Áramellátás 

 

 
 

18. USB-C port 

 

⑱ USB-C port: a DJControl Mix kontrollert egy USB 

áramforráshoz (USB áramadapter vagy külső 

akkumulátor) tudja csatlakoztatni a csomagolásban 

található USB-C – USB-A áramkábellel. 
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4. Telepítés 

A djay letöltése 

1. Okostelefonon vagy tableten, nyissa meg a Google 

Play-t Android-on vagy az App Store-t iOS-on. 

2. Töltse le és telepítse az Algoriddim djay 

alkalmazást. 

 

Rendszerkövetelmények: 

− Android 8.1 vagy magasabb számú. 

− iOS 12.2 vagy magasabb számú. 

− Bluetooth 4.1 vagy magasabb számú. 

 

 

 

Győződjön meg róla, hogy megfelelő mennyiségű üres 

hely van az okostelefonon vagy tableten az app (280 

MB) letöltéséhez és a zeneszámok tárolásához. 
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A DJControl Mix csatlakoztatása a djay-
hez 

1. Engedélyezze a helymeghatározást és a Bluetooth 

funkciót az okostelefonon vagy tableten. 

2. Csatlakoztassa a DJControl Mix kontrollert egy USB 

áramforráshoz (USB áramadapter vagy külső 

akkumulátor). 

3. Nyissa meg a djay appot okostelefonon vagy 

tableten. 

4. Ha nem akar felváltani a djay app (djay Pro) fizetős 

verziójára, zárja be a felugró ablakot az X-el. 

5. Koppintson az Irányítópult gombra, majd a 

Settings-re (Beállítások) az app beállítási 

lehetőségeinek eléréséhez. 

6. Koppintson a MIDI-re, majd a Scan for Bluetooth 
MIDI Devices-ra (Bluetooth MIDI Eszközök 

Keresése). Válassza ki a DJControl Mix-et. 
7. A Bluetooth párosítás LED kikapcsol. 

 

A kontroller most már csatlakoztatva van a djay-hez! 
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− Minden alkalommal, amikor a djay appot megnyitja, 

végig kell mennie a Bluetooth párosítás folyamaton. 

− Amikor az okostelefon vagy tablet kijelzője kikapcsol, 

vagy zárolt módba kerül, a Bluetooth párosítás 

megszűnik. Ilyenkor az 5-ös és 6-os lépéseket 

követve, újra kell kezdeni a párosítás folyamatát. 

− Ha a DJControl Mix-et egy külső akkumulátorhoz 

csatlakoztatta, de az nem kapcsol be, ellenőrizze, 

hogy a külső akkumulátor fel legyen töltve. Majd 

nyomja meg a külső akkumulátor bekapcsolás gombját 

kétszer. 

 

 

 

Kapcsolja ki az okostelefon vagy tablet kijelzőjének 

automatikus kikapcsolását a mixelés előtt. 

− Android-on: válassza ki a Beállítások > Kijelző > 

Képernyő időkorlátja > Nincs (vagy a leghosszabb 

elérhető időintervallum). 

− iOS-ban: válassza ki a Beállítások > Kijelző & Fényerő 

> Automatikus Zárolás > Soha (vagy a leghosszabb 

elérhető időintervallum). 

Amikor befejezte a mixelést, állítsa vissza az eredeti 

beállítást. 
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A belehallgatás (monitoring) beállítása 

A zene ellenőrzése a fejhallgatón keresztül egy fontos 

lépés a DJ mix készítésben. Ennek része, hogy a 

fejhallgatóval belehallgat a zeneszámba, annak 

érdekében, hogy előkészítse az átmenetet a jelenleg 

játszott zeneszámmal, anélkül, hogy a közönség ebből 

bármit észrevenne. 

 

Ha szeretne a zeneszámba belehallgatni: 

1. Csatlakoztassa a hangszórók/fejhallgató DJ elosztó 

kábelét az okostelefon vagy tablet fejhallgató 

kimenetéhez. 

2. A djay-ban, koppintson a Vezérlőpult gombra, majd 

a Settings-re (Beállítások) az app beállításainak a 

kezeléséhez. 

3. Engedélyezze a Split output – Enable split output 
for pre-cueing with audio adapter-t (Osztott 

kimenet – Engedélyezze az osztott kimenetet az 

audioadapterrel történő előzetes belehallgatáshoz). 

4. Csatlakoztassa a fejhallgatót a 

hangszórók/fejhallgató DJ elosztó kábel zöld 

kimenetéhez és a hangszórót a fekete kimenethez. 

5. Amikor bele kíván hallgatni a zeneszámba, 

egyszerűen nyomja meg a meghallgatni kívánt 

zeneszámhoz tartozó Monitoring gombot. 
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*Nem tartalmazza 

 

 

 

 

Csak vezetékes fejhallgatót használjon 

belehallgatáshoz. 
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Ha nem kívánja ellenőrizni a zeneszámot, játssza le a 

mixet: 

− az okostelefon vagy tablet kimenethez 

csatlakoztatott vezetékes hangszórókon vagy 

fejhallgatón keresztül; 

− az okostelefonhoz vagy tablethez csatlakoztatott 

Bluetooth hangszórókon vagy fejhallgatón keresztül; 

− az okostelefonba vagy tabletbe épített hangszórón 

keresztül. 

 

 
 

*Nem tartalmazza 

 

Már készen is áll a mixelésre! 
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5. Mixelés 

Győződjön meg róla, hogy a DJControl Mix kontroller 

csatlakoztatva van a djay apphoz. Minden alkalommal, 

amikor az okostelefon vagy tablet kijelzője kikapcsol, a 

djay Bluetooth csatlakozás elveszik és újra át kell menni 

a A DJControl Mix csatlakoztatása a djay-hez 

párosítás folyamaton (19. oldal). 

 

Két zeneszám kiválasztása 

A zeneszámokat az okostelefonon vagy tableten tárolt 

zenék közül, illetve az online zenei streaming 

szolgáltatásban elérhető zeneszámok közül 

(SoundCloud és TIDAL Android-on, vagy SoundCloud, 

TIDAL, Beatport Link és Beatsource Link iOS-on) tudja 

kiválasztani. 

 

A djay-ben, a SoundCloud zenei streaming szolgáltatás 

zeneszámai érhetőek el ingyenesen. 

 

 

 

Az online zenei streaming szolgáltatás használatához 

internetre van szükség. Aktív előfizetés szükséges 

lehet. 
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A zeneszám kiválasztása és betöltése az 1-es deckre: 

1. A djay-ben, koppintson a  -re vagy a képernyő bal 

felső oldalán betöltött zeneszám borítójára. 

2. Válassza ki a legördülő menüből a zenei forrást, 

majd a kívánt zenét. 

3. Kezdje el a zeneszám lejátszását. 

4. Mozgassa a crossfader-t teljesen balra. 

A zeneszám kiválasztása és betöltése a 2-es deckre: 

1. A djay-ben, koppintson  -re vagy a képernyő jobb 

felső oldalán betöltött zeneszám borítójára 

2. Válassza ki a legördülő menüből a zenei forrást, 

majd a kívánt zenét. 

3. Szüneteltesse a zeneszámot. 

 

 

A djay által támogatott formátumok: MP3, WAV, Ogg, AAC. 
 

 

 

− Az egyenletes mixelés kedvéért, válasszon hasonló 

BPM számú (ideális esetben a két zeneszám közötti 

BPM különbség max. 4 legyen) zeneszámokat, 

ugyanabból a zenei műfajból. 

− A deckre betöltött zeneszám automatikus 

szüneteltetéséhez, menjen a djay beállításokba. 

Válassza ki a General-t (Általános), majd a Song 
loading-ot (Dal betöltése). Kapcsolja ki a Play 
immediately-t (Azonnali lejátszás). 
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Szinkronizálás kézzel 

Két zeneszám szinkronizálása a következőkből áll:  

− a bejövő zeneszám BPM-számának beállítása a 

kimenő zeneszám BPM-számának megfelelően, 

− a bejövő zene fázisának összehangolása a kimenő 

zene fázisával. 

 

Ez a szinkronizálás, vagy beatmatching lehetővé teszi, 

hogy a ritmus megzavarása nélkül váltson át egyik 

zenéről a másikra. Ezt megteheti manuálisan a 

tempószabályzó és a jog tárcsa segítségével, vagy 

automatikusan a SYNC gombbal. 

 

 

 

− Használjon monitoring rendszert a két zeneszám 

közötti átmenet előkészítésére. 

− Az egyes zeneszámok részletes hullámformájának a 

megtekintéséhez, fordítsa el a djay-t fekvő 

formátumba, majd koppintson a Részletes 
hullámforma gombra . 
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A BPM beállítása 

A bejövő zene percenkénti ütésszámának a kimenő 

zene percenkénti ütésszámához való igazítása lehetővé 

teszi, hogy mindkét zenét azonos sebességgel játssza 

le. Így a közönség zökkenőmentes átmenetet fog hallani, 

amikor egyik zeneszámról a másikra vált. 

 

Az egyes zeneszám BPM száma a djay-ben jelenik meg: 

 
 

A percenkénti ütések számának beállítása a bejövő 

zeneszámhoz: 

  

1. A bejövő zeneszámnak megfelelő 

tempószabályozót mozgassa felfelé, ha gyorsítani 

szeretné, vagy lefelé, ha lassítani szeretné, hogy 

a tempó megegyezzen a kimenő zeneszám BPM 

értékével. 
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Mindkét zeneszám BPM száma, most már megegyezik: 

 
 

 

 

A zeneszám zenei kulcsa megváltozik, ha a BPM 

módosul. A zeneszámok zenei kulcsának 

megtartásához, a djay-ben, koppintson a Kulcs 
rögzítése gombokra . Ekkor a hangjegy ikon kékre 

vált. 
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Fázisigazítás 

Ha elkezd játszani egy zeneszámot, miközben egy 

másik zeneszám már szól, a két zeneszám nem biztos, 

hogy tökéletesen szinkronban lesz egymással. Ezért a 

két zeneszám fázisát (az ütéseket) össze kell hangolni. 

 

A djay, egy 4 ütésből álló rácsos felosztást jelenít meg, 

amely lehetővé teszi a zeneszám ütemeinek 

megtekintését. Az ütem első leütését (a fő ütést) sárga 

vonal jelöli. Az ezt követő három leütést (közbenső 

ütések) egy-egy fehér vonal jelöli. 
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A bejövő zeneszám fázisának összehangolása a kimenő 

zeneszám fázisával: 

 

1. A kimenő zeneszám vége előtt kezdje el a bejövő 

zeneszám lejátszását. 

A bejövő zeneszámot a bejövő zeneszámnak 

megfelelő Monitoring gomb megnyomásával 

figyelheti. 

2. Ha a zeneszámok fázisai nincsenek tökéletesen 

összehangolva, akkor a bejövő zeneszámnak 

megfelelő jog tárcsa gyűrűjét elforgatva igazítsa a 

két zeneszámot egymáshoz. 

A két zeneszám akkor van összehangolva, ha a 

sárga vonalak egymással szemben állnak. 
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- A jog tárcsa forgatásakor ügyeljen arra, hogy ne 

mozgassa a tempószabályzót: ez megváltoztatja 

a zeneszám BPM-jét. 

- Próbálja meg a bejövő zeneszám ütemének első 

leütését a kimenő zeneszám ütemének első 

leütésével egyeztetni: ezt a technikát “dropping 

on the One”-ként ismerik. 
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Átmenetek 

Miután a két zeneszám szinkronizálódott egymással, a 

bejövő zeneszámot fokozatosan kell bekeverni, míg a 

kimenő zeneszámot elegánsan le kell keverni. 

 

A sima átmenetet, így érheti el: 

 

1. Fokozatosan mozgassa a crossfadert az egyik 

végletből a másikba, miközben növeli a bejövő 

zeneszám hangerősségét és csökkenti a kimenő 

zeneszám hangerősségét. 

Amikor a crossfader elérte a határértékét, a bejövő 

zeneszám hangerőjének a maximális szinten, a 

kimenő zeneszám hangerőjének pedig a minimális 

szinten kell lennie. 

2. Hagyja abba a kimenő zeneszám lejátszását és 

töltsön be új számot a kimenő zeneszám deckjére. 
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Így dobhatja fel a mixét 

Különböző módokon tudja feldobni a mixét. 

 

HOT CUE pontok 

A HOT CUE pont egy jelölő, amit a zeneszámban állíthat 

be. Lehetővé teszi a zeneszám beállított ponttól való 

lejátszását. 

 

Zeneszámonként 4 HOT CUE pontot lehet beállítani. 

Akkor is elmentésre kerülnek, ha a djay appot bezárja. 

 

1. A HOT CUE mód használatához, nyomja meg a 

HOT CUE-t. A HOT CUE gomb világít. 

2. Egy HOT CUE pont beállításához, nyomjon meg 

egy pad-et. 

3. A zeneszám HOT CUE ponttól történő 

lejátszásához nyomja meg a megfelelő pad-et. 

4. A HOT CUE pont eltávolításához, nyomja meg 

egyszerre a SHIFT-et és a megfelelő pad-et. 

 

− HOT CUE pont bekapcsolva: pad világít 

− HOT CUE pont kikapcsolva: pad nem világít 
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A HOT CUE pont beállításához csak annak a decknek 

megfelelő tevékenység pad-eket használhatja, amelyen 

a zeneszám fut. 

 

A HOT CUE pontok áttekintése a DJControl Mix-en és a 

djay-ben: 

1-es Deck /2-es Deck djay 

1-es Pad Piros háromszög 

2-es Pad Zöld háromszög 

3-as Pad Kék háromszög 

4-es Pad Narancssárga háromszög 
 

A djay-ben, még plusz négy HOT CUE pontot tud 

beállítani: 

 

1. Fordítsa el a djay-t fekvő formátumba. 

2. Koppintson az FX/Loop/Cue/EQ gombra, majd a 

-re. 

3. Válassza ki a Cue fület. 
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Minták (SAMPLER) 

A minta egy rövid hang, amelyet az éppen szóló 

zeneszám alatt játszanak le: egyszer vagy ismétlődően. 

 

1. A SAMPLER mód használatához, nyomja meg a 

SAMPLER-t. A SAMPLER gomb világít. 

2. Egy minta lejátszásához, nyomja meg a pad-et. 

 

− Minta éppen szól: pad világít 

− Nem szól minta: pad nem világít 

 

 

 

Egy minta lejátszásához mindkét deck tevékenység 

pad-jeit használhatja. 

 

A djay-ben, három mintacsomag érhető el: Essentials, 

Hip Hop Vol. 4 és House Bass. A mintacsomag 

megváltoztatása: 

 

1. Fordítsa el a djay-t fekvő formátumba. 

2. Koppintson a Looper/Sampler gombra a Sampler 

panel  hozzáféréshez. 
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Effektek (FX) 

Az effekt egy szűrő vagy szűrők kombinációja, amelyet a 

zeneszám hangzásának (visszhang, utózengés...) 

megváltoztatására használunk. 

 

1. Az FX módot, a SHIFT és HOT CUE együttes 

lenyomásával éri el. A HOT CUE gomb villog. 

2. Az effekt használatához, nyomjon meg majd tartson 

lenyomva egy pad-et. 

3. FX módból, a HOT CUE megnyomásával tud 

kilépni. 

 

− Effekt használatban: pad világít 

− Nincs effekt használatban: pad nem világít 

 

 

 

Egy effekt alkalmazásához csak annak a decknek 

megfelelő tevekénység padeket használhatja, 

amelyen a zeneszámot játssza. 

 
A djay-ben lehetőség van egyéb effektek használatára: 

 

1. Fordítsa el a djay-t fekvő formátumba. 

2. Koppintson az FX/Loop/Cue/EQ gombra, majd az 

-re. 
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Loop-ok (LOOP) 

A loop a zeneszám egy olyan része, amelyet többször is 

lejátszanak. 

1. A LOOP mód használatához, nyomja meg 

egyszerre a SHIFT-et és SAMPLER-t. A SAMPLER 

gomb villog. 

2. A loop használatához, nyomjon meg egy pad-et. 

3. Egy loop törléséhez nyomja meg a megfelelő padot. 

4. LOOP módból, a SAMPLER megnyomásával tud 

kilépni. 

 

− Loop bekapcsolva: pad világít 

− Loop kikapcsolva: pad nem világít 

 

 

 

A loop alkalmazásához csak annak a decknek 

megfelelő tevékenység padeket használhatja, 

amelyen a zeneszámot játssza. 
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Loop hossza: 

1-es Deck / 2-es Deck Loop 

1-es Pad 1 ütem 

2-es Pad ½ ütem 

3-as Pad ¼ ütem 

4-es Pad ⅛ ütem 
 

A djay-ben lehetőség van egyéb loop-ok használatára: 

 

1. Fordítsa el a djay-t fekvő formátumba. 

2. Koppintson az FX/Loop/Cue/EQ gombra, majd a 

-re. 

 

Szkreccselés 

A szkreccselés abból áll, hogy a jog tárcsa 

elforgatásával hanghatást hozunk létre a zeneszámban. 

 

1. A SCRATCH funkció bekapcsolásához, nyomja 

meg a VINYL gombot. A VINYL gomb világít. 

2. Helyezze a mutatóujját a jog tárcsa tetejére, és 

végezzen apró, gyors mozdulatokat jobbra és balra. 

Ezt a szkreccset többször is megismételheti, hogy 

ritmust hozzon létre. 
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Szűrők 

A zeneszám szűrőjének és basszusának beállítása 

lehetővé teszi bizonyos frekvenciák csökkentését. 

 

− A szűrő szabályzása (Bluetooth párosítás lámpa 

nem világít): 

o A magas frekvenciák csökkentése 

(aluláteresztő szűrőként vagy magas szűrőként 

ismert): fordítsa a szűrőgombot 

(FILTER/BASS) balra. 

o Az alacsony frekvenciák csökkentése 

(felüláteresztő szűrőként és alacsony szűrőként 

ismert): fordítsa a szűrő gombot 

(FILTER/BASS) jobbra. 

 

− A basszus beállítása (a Bluetooth párosítás világít): 

o A basszus csökkentése: fordítsa a szűrő 

gombot (FILTER/BASS) balra. 

o A basszus növelése: fordítsa a szűrő gombot 

(FILTER/BASS) jobbra. 

 

A djay-ben lehetőség van a szűrő, az erősítés és az 

equalizer beállítására: 

 

1. Fordítsa el a djay-t fekvő formátumba. 

2. Koppintson az FX/Loop/Cue/EQ gombra, majd az 

-ra.  
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Dadogás effekt 

A stutter (dadogás) effekt létrehozásához tartsa 

lenyomva a SHIFT-et, majd nyomja meg többször 

egymás után a Lejátszás/Szünet gombot. Ez a 

gombkombináció lehetővé teszi, hogy a CUE pontról 

többször egymás után újraindítsa a lejátszás 

visszaállítását. 

 

Minél erősebb dadogás hatást akar létrehozni, annál 

gyorsabban kell a Lejátszás/Szünet gombot megnyomni. 

 

 

 

Győződjön meg róla, hogy a zeneszámban már lett 

egy CUE pont beállítva. 
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6. Egyéb hasznos információ 

A DJ-k által használt zeneszámok többsége hasonló 

ritmikai felépítésű, 4/4-es ütemben (4 ütésű ütemekkel). 

Ez a klasszikus zenei jelölés azt jelenti, hogy 

ütemenként négy ütést számolunk. 

 

Egy 4 ütésű ütem tartalmaz egy főütést (a DJ-k "the One"-

nak nevezik), amelyet három köztes ütés követ. A "The 

One" jelöli az ütem első leütését, ami általában az a 

pillanat, amikor a DJ elkezdi lejátszani a második 

zeneszámot. Ez a keverési technika az úgynevezett 

"dropping on the One", amely abból áll, hogy a bejövő 

zeneszám egy ütemének első leütését a kimenő 

zeneszám egy ütemének első leütésével kell 

összepárosítani. 

 

 
 

A zeneszám sebességét (tempó) a BPM (Beats Per 

Minute) egység méri. Ez megfelel a percenkénti ütések 

számának. Minél magasabb a BPM érték, annál 

gyorsabb a zeneszám; és fordítva, minél alacsonyabb a 

BPM érték, annál lassabb a zeneszám.  

ütemhatár 

ütem “the One” leütések 
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Alább néhány, különböző zenei stílushoz illő BPM 

számot talál: 

− Drum and bass: 160–190 BPM 

− House: 124–130 BPM 

− Hip hop: 80–100 BPM 

− Dubstep: körülbelül 140 BPM  
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7. További források 

 

5, Phil Harris féle segédanyag a 

YouTube csatornánkon*: 

https://www.youtube.com/lejátszáslist?list=PLvBPf5
gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7 

 

djay kézikönyv: 

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

djay technikai támogatás és online segítség*: 

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

Ingyenesen letölthető jogdíjmentes zeneszámok**: 

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

Hercules DJ Academy**: 

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

Hercules DJ szószedet**: 

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

* Csak angol nyelven elérhető. 

** Csak angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, 

portugál, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai 

nyelven elérhető.  

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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8. GYIK 

1.  Nem szól a fejhallgatóm 

− Ha vezetékes fejhallgatót használ, győződjön meg 

róla, hogy a fejhallgató megfelelően csatlakozik a 

hangszórók/fejhallgató DJ elosztókábel zöld 

kimenetéhez. 

− Ha Bluetooth fejhallgatót használ, győződjön meg 

róla, hogy a fejhallgató megfelelően csatlakozik az 

okostelefonhoz vagy a tablethez. 

− Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatója hangereje 

nincs nullára állítva. 

− Ellenőrizze a belehallgatás beállításokat. 

Alapértelmezettként, a két virtuális deck figyelése 

be van kapcsolva, az első alkalommal amikor az 

app elindul. Ezután kiválaszthatja, hogy az egyik 

decket vagy a master kimenetet szeretné hallgatni a 

fejhallgatón. 

− A djay-ben, ha szeretne belehallgatni a lejátszani 

kívánt következő zeneszámba, győződjön meg róla, 

hogy a Split output – Enable split output for pre-
cueing with audio adapter (Osztott kimenet – 

Engedélyezze az osztott kimenetet az 

audioadapterrel történő előzetes belehallgatáshoz) 

opció be van kapcsolva. 
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2.  Nem szólnak a hangszóróim 

− Ha vezetékes hangszórót használ, győződjön meg 

róla, hogy a hangszóró megfelelően csatlakozik a 

hangszórók/fejhallgató DJ elosztókábel fekete 

kimenetéhez. 

− Ha Bluetooth hangszórót használ, győződjön meg 

róla, hogy a hangszóró megfelelően csatlakozik az 

okostelefonhoz vagy a tablethez. 

− Győződjön meg róla, hogy a hangszóró hangereje 

nincs nullára állítva. 

− Ellenőrizze a belehallgatás beállításokat. 

Alapértelmezettként, a két virtuális deck ellenőrzése 

be van kapcsolva, az első alkalommal amikor az 

app elindul. Ezután kiválaszthatja, hogy az egyik 

decket vagy a master kimenetet szeretné hallgatni a 

fejhallgatón. 

− A djay-ben, ha szeretne belehallgatni a lejátszani 

kívánt következő zeneszámba, győződjön meg róla, 

hogy a Split output – Enable split output for pre-
cueing with audio adapter (Osztott kimenet – 

Engedélyezze az osztott kimenetet az 

audioadapterrel történő előzetes belehallgatáshoz) 

opció be van kapcsolva. 
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3.  Sem a fejhallgatóm, sem a 
hangszóróim nem szólnak 

− A djay beállításokban, győződjön meg róla, hogy a 

Split output – Enable split output for pre-cueing 
with audio adapter (Osztott kimenet – 

Engedélyezze az osztott kimenetet az 

audioadapterrel történő előzetes belehallgatáshoz) 

opció be van kapcsolva. 

− Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és a 

hangszórók hangereje nincs nullára állítva. 

 

4.  A kontrollerem nem kapcsol be 

− Győződjön meg róla, hogy a kontroller megfelelően 

csatlakozik a külső akkumulátorhoz* vagy a hálózati 

adapter* USB-kábeléhez. 

− Győződjön meg róla, hogy a külső akkumulátor fel 

van töltve. 

− Ha külső akkumulátort használ, nyomja meg kétszer 

a külső akkumulátor bekapcsológombját. 

 

*Nem tartalmazza 
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5.  Vezetékes hangszórókat / vezetékes 
fejhallgatót szeretnék használni, de 
az okostelefonom / tabletem nem 
rendelkezik fejhallgató kimenettel 

Ha okostelefonja vagy tablete nem rendelkezik 3,5 mm-

es sztereó mini-jack fejhallgató kimenettel, 

csatlakoztasson egy adaptert (adatport 3,5 mm-es 

sztereó mini-jackre) a készülék adatportjához. Például: 

− Apple Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter 

(Apple MMX62AM) 

− Samsung USB-C to 3.5mm Headphone Jack 

Adapter (Samsung EE-UC10JUWEGUS) 

− Belkin RockStar adapterek: lehetővé teszik, hogy 

töltőt csatlakoztasson okostelefonjához vagy 

tabletéhez, miközben egyidejűleg lejátssza az 

eszköz hangját: 

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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6.  A hang késéssel (azaz 
késleltetéssel) szólal meg a 
Bluetooth hangszórón vagy a 
Bluetooth fejhallgatón. Mit tegyek? 

A Bluetooth hangtechnológia használatakor mindig van 

némi késleltetés. Ennek elkerülése érdekében 

előnyösebb, ha vezetékes kapcsolattal rendelkező 

hangszórókat vagy fejhallgatót használ - az okostelefon 

vagy a tablet fejhallgató kimenetéhez csatlakoztatva, 

vagy a fejhallgató kimeneti adapterhez csatlakoztatva. 

A legtöbb Bluetooth hangszórónak van némi 

késleltetése, még vezetékes kapcsolat esetén is. A 

Bluetooth funkcióval nem rendelkező multimédiás 

hangszórók nem rendelkeznek késleltetéssel. 

7.  A DJControl Mix-et mindig újra kell 
párosítani, amikor az okostelefon 
vagy a tablet kijelzője kikapcsol. Ez 
normális? 

Igen: ez az alkalmazásban a párosításhoz használt 

Bluetooth LE technológia működésének köszönhető. 

Minden alkalommal, amikor az okostelefon vagy a tablet 

kijelzője kikapcsol, a djay Bluetooth kapcsolat 

megszakad, és meg kell ismételni a párosítást. 
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TECHNIKAI TÁMOGATÁS 
https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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A Guillemot Corporation S.A. előzetes írásbeli engedélye nélkül ez az 

útmutató semmilyen formában vagy bármilyen módon, elektronikus, 

mechanikus, mágneses, kézi, fénymásolás, rögzítés vagy más módon 

nem reprodukálható, nem foglalható össze, nem továbbítható, nem 

írható át, nem tárolható keresőrendszerben vagy nem fordítható le 

semmilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre. 
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