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Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de Hercules 

DJControl Mix, de Hercules DJControl Mix Blue Edition en de 

Hercules DJControl Mix Orange Edition. 

1. Inhoud van de verpakking 

− DJControl Mix 

− Voedingskabel (USB-C naar USB-A) 

− Inklapbare houder voor smartphone of tablet 

− DJ-splitterkabel voor speakers/koptelefoon 

− Beknopte handleiding en garantievoorwaarden 

 

 
 

 

 

Plaats op een uitgeklapte houder voor smartphone of 

tablet geen gewicht van meer dan 1 kg op de houder 

en oefen geen kracht uit van meer dan 10 newton. 
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2. Technische specificaties 
 

 

 
 

 

Bluetooth® LE-technologie 

Maximaal Bluetooth-vermogen: 5 mW 

Bluetooth-frequentieband: 2402–2480 MHz 

 
  

Deck 1 

Mixen 

Deck 2 
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3. Algemene kenmerken 

De functies die in deze gebruikershandleiding worden 

beschreven, zijn allemaal beschikbaar in de gratis versie 

van de djay-app voor Android en iOS. Extra functies zijn 

beschikbaar in djay Pro, de betaalde versie van djay. 

 

Decks 

Deck 1 en deck 2 hebben identieke voorzieningen en 

functies. 

 

 
 

1. Tempofader 

2. Aanraakgevoelig jogwiel 

3. SYNC-knop 

4. CUE-knop 

5. Knop Afspelen/pauzeren   
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① Tempofader: stelt de afspeelsnelheid van de track in 

door de BPM (Beats Per Minute/tempo) aan te passen. 

− Omhoog: versnelt de track. 

− Omlaag: vertraagt de track. 

− Tempofader in het midden: de originele snelheid 

van de track. 

 

② Jogwiel: hiermee navigeert u in de track, verandert u 

het afspelen van de track en scratcht u. 
 

De uitgevoerde actie is afhankelijk van drie criteria: 

− VINYL-modus aan of uit; 

− track wordt afgespeeld of is gepauzeerd; 

− de plek waar u het jogwiel aanraakt. 

 

 

 
 

 

  

Bovenkant 

Ring 
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VINYL-modus Afspelen/pauzeren Jogwiel 

Ingeschakeld Afspelen Bovenkant 

Snel positie in track verplaatsen 

Ingeschakeld Afspelen Ring 

Afspelen versnellen of vertragen 

Ingeschakeld Pauzeren Bovenkant 

Snel positie in track verplaatsen 

Ingeschakeld Pauzeren Ring 

Langzaam positie in track verplaatsen 

Uitgeschakeld Afspelen Bovenkant 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Afspelen Ring 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Pauzeren Bovenkant 

Snel positie in track verplaatsen 

Uitgeschakeld Pauzeren Ring 

Langzaam positie in track verplaatsen 
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Wanneer de VINYL-modus is ingeschakeld, plaatst u 

uw vinger op de bovenkant van het jogwiel om het 

afspelen van de track te stoppen. Het afspelen wordt 

hervat wanneer u uw vinger verwijdert. 

 

 

 

Als de aanraakdetectie van de jogwielen niet goed 

werkt wanneer de DJControl Mix is aangesloten op 

een powerbank, gebruik dan een andere powerbank of 

stop de powerbank in uw zak. 

 

③ SYNC:schakelt de automatische synchronisatie van 

de BPM-waarden van twee tracks uit of in, of 

automatische synchronisatie van de BPM-waarden plus 

het afstemmen van hun BPM's, afhankelijk van de 

instellingen geselecteerd in djay. 

− Ingeschakelde modus: knopverlichting brandt. 

− Uitgeschakelde modus: knopverlichting brandt niet. 
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④ CUE: voegt een CUE-punt in de track in om een 

specifiek moment te identificeren, of verplaatst de 

voortgangsmarkering naar de positie van het CUE-punt. 

Per track kan slechts één CUE-punt worden ingesteld. 

In djay wordt het CUE-punt aangegeven door een witte 

driehoek: 

 
 

− Track is gepauzeerd: plaatst een CUE-punt op de 

plek waar de track is gestopt. 

− Track wordt afgespeeld: stopt het afspelen van de 

track en verplaatst de voortgangsmarkering naar 

het CUE-punt. 

− Als er geen CUE-punt is ingesteld, stopt het 

indrukken van CUE het afspelen van de track en 

verplaatst het de voortgangsmarkering naar het 

begin van de track. 

− CUE + PLAY: verplaatst de voortgangsmarkering 

naar het CUE-punt en speelt de tracks af vanaf dat 

punt. 

− SHIFT + CUE: speelt de track af vanaf het begin. 
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As u het CUE-punt wilt verplaatsen: pauzeer de track en 

verplaats de voortgangsmarkering naar het punt waar u 

het CUE-punt wilt instellen. Druk op de CUE-knop. 

 

 

 

Als u een CUE-punt wilt verwijderen: pauzeer de track 

en houd vervolgens in djay de SET-knop drie 

seconden ingedrukt. 

 

⑤ Afspelen/pauzeren: speelt de track af/pauzeert het 

afspelen. 

− Afspelen: continue verlichting. 

− Pauzeren: verlichting die knippert op het ritme van 

de track. 

− SHIFT + Afspelen/pauzeren: start het afspelen 

opnieuw vanaf het CUE-punt. 
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Mixen 

 
 

6. SHIFT-knop 

7. Monitoring-knop (deck 1) 

8. Monitoring-knop (deck 2) 

9. VINYL-knop 

10. MASTER-volume (hoofduitgang) 

11. LED voor Bluetooth-koppeling / selectieknop voor 

FILTER/BASS 

12. HEADPHONES-volume (koptelefoonuitgang) 

13. Volumeknoppen voor deck 1 en deck 2 

14. Filter/basknoppen (FILTER/BASS) voor deck 1 

en deck 2 

15. Twee modus-knoppen 

16. Crossfader 

17. Vier optreden-pads  
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⑥ SHIFT: gecombineerde bediening. 

− SHIFT + CUE: speelt de track af vanaf het begin. 

− SHIFT + HOT CUE: schakelt FX-modus (effecten) in. 

− SHIFT + SAMPLER: schakelt LOOP-modus in. 

− SHIFT + Monitoring (deck 1): schakelt CUE-modus in. 
− SHIFT + Monitoring (deck 2): schakelt SPLIT 

ON/OFF-modus in. 

− SHIFT + pad 1, 2, 3 of 4: verwijdert het 

bijbehorende HOT CUE-punt wanneer de HOT 

CUE-modus is ingeschakeld. 
 

⑦ Monitoring (deck 1): hiermee laat u het geluid van 

deck 1 afspelen op de koptelefoon. 

SHIFT + Monitoring (deck 1): schakelt CUE MASTER-

modus in (luister op de koptelefoon naar de 

hoofduitgang). 
 

⑧ Monitoring (deck 2): hiermee laat u het geluid van 

deck 2 afspelen op de koptelefoon. 

SHIFT + Monitoring (deck 2): schakelt de SPLIT 

ON/OFF-modus in (laat u op de koptelefoon de track 

horen die wordt gemonitored en op de hoofduitgang de 

mix die wordt afgespeeld). Deze functie moet worden 

ingeschakeld in de instellingen van de djay-app: 

Settings (Instellingen) > Split output – Enable split 
output for pre-cueing with audio adapter (Gesplitste 

uitvoer. Schakel gesplitste uitvoer in voor pre-cueing met 

audio-adapter). 
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⑨ VINYL: schakelt de VINYL-modus in of uit. 

− Ingeschakelde modus: knopverlichting brandt. 

− Uitgeschakelde modus: knopverlichting brandt niet. 
 

⑩ MASTER-volume: stelt het volume in van de mix die 

wordt afgespeeld op uw speakers. 
 

⑪ LED voor Bluetooth-koppeling: geeft de status aan 

van de verbinding tussen DJControl Mix en uw 

smartphone of tablet. 

− Apparaten verbonden via Bluetooth-technologie: 

LED uit. 

− Apparaten niet verbonden via Bluetooth-

technologie: LED knippert. 
 

⑪ FILTER/BASS-selectieknop: hiermee kiest u de 

functie van de filter- en basknoppen (FILTER/BASS). 

− Filterregeling ingeschakeld: LED uit. 

− Basregeling ingeschakeld: LED aan. 
 

⑫ HEADPHONES-volume: stelt het volume in voor de 

koptelefoonuitgang. 
 

⑬ Volumeregelknoppen voor deck 1 en deck 2: 

stellen het volume in voor deck 1 of voor deck 2. 
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⑭ Filter/bas-regelknoppen (FILTER/BASS) voor 

deck 1 en deck 2: past het filter of de bas aan volgens 

de functie die is ingeschakeld met de FILTER/BASS-

selectieknop ⑪. 
 

⑮ Modus-knoppen: hiermee kunt u 4 modi 

inschakelen. 

− HOT CUE: druk op HOT CUE. 

− FX (effecten): druk tegelijkertijd op SHIFT en HOT 

CUE. De HOT CUE-knop knippert wanneer de FX-

modus is ingeschakeld. Als u de FX-modus wilt 

uitschakelen, drukt u op HOT CUE. 

− SAMPLER: druk op SAMPLER. 

− LOOP: druk tegelijkertijd op SHIFT en SAMPLER. 

De SAMPLER-knop knippert wanneer de LOOP-

modus is ingeschakeld. Als u de LOOP-modus wilt 

uitschakelen, drukt u op SAMPLER. 
 

⑯ Crossfader: hiermee kunt u een overgang maken 

tussen twee tracks door het volume van een van de 

decks te verhogen terwijl u het volume van het andere 

deck verlaagt. 

− Crossfader helemaal naar links: u hoort alleen de 

track op deck 1. 

− Crossfader helemaal naar rechts: u hoort alleen de 

track op deck 2. 

− Crossfader in het midden: u hoort de tracks 

tegelijkertijd op deck 1 en deck 2. 



 

16 

⑰ Optreden-pads: een pad voert een actie uit. 

− HOT CUE-modus ingeschakeld: plaats een HOT 

CUE-punt in een track. 

− LOOP-modus ingeschakeld: speelt de track af in 

een lus op een tel van 1, ½, ¼ of ⅛. 

− FX-modus ingeschakeld: schakel een effect in. 

− SAMPLER-modus ingeschakeld: speelt een sample 

af. 
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Voeding 

 

 
 

18. USB-C-poort 

 

⑱ USB-C-poort: hiermee kunt u de DJControl Mix-

controller aansluiten op een USB-stroombron (USB-

oplader of powerbank) met de meegeleverde USB-C 

naar USB-A-voedingskabel. 
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4. Installatie 

djay downloaden 

1. Open Google Play op Android of de App Store op 

iOS op uw smartphone of tablet. 

2. Download en installeer de djay-app van Algoriddim. 

 

Systeemvereisten: 

− Android 8.1 of hoger. 

− iOS 12.2 of hoger. 

− Bluetooth 4.1 of hoger. 

 

 

 

Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende 

vrije ruimte heeft om de app te downloaden (280 MB) 

en muziektracks op te slaan. 
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DJControl Mix verbinden met djay 

1. Schakel Bluetooth en locatie in op uw smartphone 

of tablet. 

2. Sluit de DJControl Mix-controller aan op een USB-

stroombron (USB-oplader of powerbank). 

3. Open de djay-app op uw smartphone of tablet. 

4. Als u niet wilt upgraden naar de betaalde versie van 

de djay-app (djay Pro), sluit u het pop-upvenster 

door op de X te tikken. 

5. Tik op de Dashboard-knop en tik vervolgens op 

Settings (Instellingen) om de instellingen van de 

app te openen. 

6. Tik op MIDI en vervolgens op Scan for Bluetooth 
MIDI Devices (Scannen naar Bluetooth MIDI-

apparaten). Selecteer DJControl Mix. 
7. De LED voor Bluetooth-koppeling gaat uit. 

 

Uw controller is nu verbonden met djay! 
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− Elke keer dat u de djay-app opent, moet u de 

Bluetooth-koppelprocedure uitvoeren. 

− Als het scherm van uw smartphone of tablet wordt 

uitgeschakeld of in de vergrendelde modus gaat, gaat 

de Bluetooth-koppeling verloren. Vervolgens moet u de 

koppelprocedure opnieuw uitvoeren zoals hier boven 

aangegeven in stap 5 en 6. 

− Als u DJControl Mix hebt aangesloten op een 

powerbank en de controller schakelt niet in, controleer 

dan dat de powerbank is opgeladen. Druk vervolgens 

tweemaal op de aan/uit-knop van de powerbank. 

 

 

 

Schakel voordat u een mixsessie start, de optie uit om 

het beeldscherm van uw smartphone of tablet 

automatisch te laten uitschakelen. 

− In Android: selecteer Instellingen > Weergave > Time-

out scherm > Geen (of de langste beschikbare tijd). 

− In iOS: selecteer Instellingen > Weergave en 

helderheid > Automatisch vergrendelen > Nooit (of de 

langste beschikbare tijd). 

Keer terug naar de vorige instelling wanneer u klaar bent 

met mixen. 
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Monitoring configureren 

Monitoring op een koptelefoon is een belangrijke stap in 

de mix van een DJ. Monitoring is het vooraf beluisteren 

van een track op de koptelefoon om de overgang voor te 

bereiden met de track die momenteel wordt afgespeeld, 

zonder dat uw publiek iets merkt. 

 

Als u de track wilt monitoren: 

1. Sluit de DJ-splitterkabel voor speakers/koptelefoon 

aan op de koptelefoonuitgang van uw smartphone 

of tablet. 

2. Tik in de djay-app op de Dashboard-knop en tik 

vervolgens op Settings (Instellingen) om de 

instellingen van de app te openen. 

3. Schakel Split output – Enable split output for 
pre-cueing with audio adapter (Gesplitste uitvoer. 

Schakel gesplitste uitvoer in voor pre-cueing met 

audio-adapter) in. 

4. Sluit uw koptelefoon aan op de groene uitgang van 

de DJ-splitterkabel voor speakers/koptelefoon en 

sluit uw speakers aan op de zwarte uitgang. 

5. Wanneer u een track wilt monitoren, drukt u gewoon 

op de Monitoring-knop die overeenkomt met de 

track die u wilt monitoren. 
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*Niet meegeleverd 

 

 

 

 

Gebruik alleen een bedrade koptelefoon voor 

monitoring. 
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Als u niet wilt monitoren, kunt u de mix afspelen op: 

− bedrade luidsprekers of een koptelefoon die zijn 

aangesloten op de koptelefoonuitgang van uw 

smartphone of tablet; 

− Bluetooth-speakers of koptelefoon die zijn 

verbonden met uw smartphone of tablet; 

− de luidspreker die in uw smartphone of tablet is 

ingebouwd. 

 

 
 

*Niet meegeleverd 

 

U bent nu klaar om te gaan DJ-en! 
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5. Mixen 

Zorg ervoor dat uw DJControl Mix-controller is 

verbonden met de djay-app. Telkens wanneer het 

scherm van uw smartphone of tablet wordt 

uitgeschakeld, gaat de Bluetooth-verbinding met djay 

verloren en moet u de DJControl Mix verbinden met 
djay-koppelprocedure opnieuw uitvoeren (pagina 19). 

 

Twee tracks selecteren 

U kunt tracks selecteren die zijn opgeslagen op uw 

smartphone of tablet, of tracks die beschikbaar zijn op 

een online muziekstreamingservice (SoundCloud en 

TIDAL in Android, of SoundCloud, TIDAL, Beatport Link 

en Beatsource Link in iOS). 

 

In djay biedt de SoundCloud-muziekstreamingservice 

tracks gratis beschikbaar. 

 

 

 

Als u een online streamingservice wilt gebruiken, moet 

er een verbinding met internet zijn. Een actief 

abonnement kan vereist zijn. 
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Als u een track wilt selecteren om op deck 1 te laden: 

1. Tik in djay op  of op de cover art van de track die 

al linksboven in het scherm is geladen. 

2. Selecteer een muziekbron in het vervolgkeuzemenu 

en selecteer vervolgens een track. 

3. Begin met het afspelen van de track 

4. Verschuif de crossfader langzaam vanuit de 

middenstand helemaal naar links. 

Als u een track wilt selecteren om op deck 2 te laden: 

1. Tik in djay op  of op de cover art van de track die 

al rechtsboven in het scherm is geladen. 

2. Selecteer een muziekbron in het vervolgkeuzemenu 

en selecteer vervolgens een track. 

3. De track pauzeren. 

 

 

Indelingen ondersteund door djay: MP3, WAV, Ogg en 

AAC. 
 

 

 

− Voor soepel mixen selecteert u twee tracks met 

vergelijkbare BPM-waarden (idealiter met niet meer 

dan een verschil van 4 BPM tussen de twee tracks) 

en uit hetzelfde muzikale genre. 

− Ga naar de instellingen van djay om een track 

automatisch te pauzeren wanneer deze op een deck 

wordt geladen. Selecteer General (Algemeen) en 
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vervolgens Song loading (Track laden). Schakel 

Play immediately (Onmiddellijk afspelen) uit. 

Handmatig synchroniseren 

Het synchroniseren van een track met een andere track 

bestaat uit:  

− het aanpassen van de BPM van de inkomende 

track aan de BPM van de uitgaande track; 

− het afstemmen van de fase van de inkomende track 

op de fase van de uitgaande track. 

 

Met deze synchronisatie, genaamd beatmatching, kunt u 

vervolgens van de ene track overgaan naar de andere 

zonder het ritme te verstoren. U kunt dit handmatig doen 

door de tempofader en het jogwiel te gebruiken of 

automatisch door de SYNC-knop te gebruiken. 

 

 

 

− Gebruik monitoring om de overgang tussen de twee 

tracks voor te bereiden. 

− Als u de gedetailleerde golfvorm voor elk van de 

twee tracks wilt weergeven, geeft u djay weer in 

liggende stand en tikt u op de Gedetailleerde 
golfvorm-knop . 
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De BPM aanpassen 

Door de BPM voor de inkomende track aan te passen 

aan de BPM voor de uitgaande track, kunt u beide tracks 

op hetzelfde tempo afspelen. Door dit te doen, hoort uw 

publiek een soepele overgang terwijl u van de ene track 

naar het andere overschakelt. 

 

Die BPM-waarde voor elke track wordt weergegeven in 

djay: 

 
 

Als u de BPM voor de inkomende track wilt aanpassen: 

  

1. Verschuif de tempofader die overeenkomt met de 

inkomende track omhoog om deze te versnellen 

of omlaag om deze te vertragen totdat deze 

dezelfde BPM-waarde heeft als die van de 

uitgaande track. 
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De BPM-waarden van beide tracks zijn nu identiek: 

 
 

 

 

De toonsoort van een track verandert wanneer de 

BPM wordt gewijzigd. Tik in djay op de 

Toonsoortvergrendeling-knoppen om de toonsoort 

van de tracks te behouden . Het 

muzieknootpictogram wordt vervolgens blauw. 
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Fase afstemmen 

Wanneer u een track begint af te spelen terwijl er al een 

andere track wordt afgespeeld, zijn de twee tracks 

mogelijk niet perfect met elkaar gesynchroniseerd. U 

moet vervolgens de fase (de beats of tellen) van beide 

tracks afstemmen. 

 

djay geeft een raster van 4 tellen weer, zodat u de tellen 

(accenten) van de track kunt bekijken. De eerste tel van 

een maat (het hoofdaccent of de beklemtoonde tel) 

wordt weergegeven door een gele lijn. De drie volgende 

tellen (de nevenaccenten of onbeklemtoonde tellen) 

worden elk weergegeven door een witte lijn. 
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Om de fase van de inkomende track uit te lijnen met de 

fase van de uitgaande track: 

 

1. Begin voor het einde van de uitgaande track met het 

afspelen van de inkomende track. 

U kunt de inkomende track monitoren door op de 

knop Monitoren te drukken die overeenkomt met de 

inkomende track. 

2. Als de fasen van de tracks niet perfect op elkaar zijn 

afgestemd, draait u de ring van het jogwiel die 

overeenkomt met de inkomende track om de twee 

tracks af te stemmen. 

De twee tracks zijn afgestemd als de gele lijnen 

naar elkaar toe wijzen. 
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- Zorg er bij het draaien van het jogwiel voor dat u 

de tempofader niet verschuift omdat anders de 

BPM van de track wordt gewijzigd. 

- Probeer het hoofdaccent van de inkomende track 

te matchen met het hoofdaccent van de 

uitgaande track. Deze techniek staat bekend als 

"dropping on the One". 
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Overgangen 

Zodra de twee tracks met elkaar zijn gesynchroniseerd, 

moet u in de inkomende track infaden terwijl u de 

uitgaande track op een elegante manier moet uitfaden. 

 

Als u een soepele overgang wilt maken: 

 

1. Verschuif de crossfader geleidelijk van het ene 

uiterste naar het andere en verhoog tegelijkertijd het 

volume van de inkomende track en verlaag het 

volume van de uitgaande track. 

Wanneer de crossfader zijn limiet heeft bereikt, 

moet het volume van de inkomende track zich op 

het maximumniveau bevinden en het volume van de 

uitgaande track zich op het minimumniveau 

bevinden. 

2. Stop het afspelen van de uitgaande track en laad 

vervolgens een nieuwe track op het deck van de 

uitgaande track. 
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Breng extra leven in uw mix 

Er zijn verschillende manieren om uw mix te versterken. 

 

HOT CUE-punten 

Een HOT CUE-punt is een markering die u in een track 

kunt plaatsen. Hiermee kun u het nummer vanaf dat 

punt afspelen. 

 

Per track kunnen vier HOT CUE-punten worden 

ingesteld. Ze blijven bewaard, zelfs als de djay-app 

wordt afgesloten. 

 

1. Als u de HOT CUE-modus wilt inschakelen, drukt u 

op HOT CUE. Het verlichting van de HOT CUE-

knop blijft branden. 

2. Als u een HOT CUE-punt wilt instellen, drukt u op 

een pad. 

3. Als u de track vanaf een HOT CUE-punt wilt 

afspelen, drukt u op de bijbehorende pad. 

4. Als u een HOT CUE-punt wilt verwijderen, drukt u 

tegelijkertijd op SHIFT en de pad. 

 

− HOT CUE-punt ingeschakeld: padverlichting brandt 

− HOT CUE-punt uitgeschakeld: padverlichting brandt 

niet 
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Als u een HOT CUE-punt wilt instellen, kunt u alleen 

de optreden-pads gebruiken die horen bij het deck 

waarop de track wordt afgespeeld. 

 

Overzicht van HOT CUE-punten op de DJControl Mix en 

in djay: 

Deck 1 / Deck 2 djay 

Pad 1 Rode driehoek: 

Pad 2 Groene driehoek 

Pad 3 Blauwe driehoek 

Pad 4 Oranje driehoek 
 

In djay kunnen vier extra HOT CUE-punten worden 

ingesteld: 

 

1. djay weergeven in liggende stand. 

2. Tik op de FX/Loop/Cue/EQ-knop en tik vervolgens 

op . 

3. Selecteer het Cue-tabblad. 
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Samples (SAMPLER) 

Een sample is een kort geluid dat afgespeeld wordt over 

de track die momenteel wordt afgespeeld. De sample 

kan eenmalig of herhaald worden afgespeeld. 

 

1. Als u de SAMPLER-modus wilt inschakelen, drukt u 

op SAMPLER. De verlichting van de SAMPLER-

knop blijft branden. 

2. Als u een sample wilt afspelen, drukt u op een pad. 

 

− Sample wordt afgespeeld: padverlichting brandt 

− Er wordt geen sample afgespeeld: padverlichting 

brandt niet 

 

 

 

Als u een sample wilt afspelen, kunt u de optreden-

pads op beide decks gebruiken. 

 

In djay zijn drie samplebundels beschikbaar: Essentials, 

Hip Hop Vol. 4 en House Bass. Als u samplebundels wilt 

wijzigen: 

 

1. djay weergeven in liggende stand. 

2. Tik op de Looper/Sampler-knop voor toegang tot 

het Sampler-paneel . 
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Effecten (FX) 

Een effect is een filter of een combinatie van filters 

toegepast op een track om het geluid van te track te 

wijzigen (echo, galm, enz.) 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en HOT CUE voor 

toegang tot de FX-modus. De HOT CUE-knop 

knippert. 

2. Als u een effect wilt toepassen, houdt u een pad 

ingedrukt. 

3. Als u de FX-modus wilt afsluiten, drukt u op HOT 

CUE. 

 

− Effect toegepast: padverlichting brandt 

− Geen effect toegepast: padverlichting brandt niet 

 

 

 

Als u een effect wilt toepassen, kunt u alleen de 

optreden-pads gebruiken die horen bij het deck 

waarop de track wordt afgespeeld. 

 
In djay is het mogelijk om andere effecten toe te passen: 

 

1. djay weergeven in liggende stand. 

2. Tik op de FX/Loop/Cue/EQ-knop en tik vervolgens 

op .  
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Lussen (LOOP) 

Een lus is een gedeelte van de track dat steeds opnieuw 

wordt afgespeeld. 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en Sample voor 

toegang tot de SAMPLER-modus. De SAMPLER-

knop knippert. 

2. Als u een lus wilt toepassen, drukt u op een pad. 

3. Als u een lus wilt uitschakelen, drukt u op de 

bijbehorende pad. 

4. Als u de LOOP-modus wilt afsluiten, drukt u op 

SAMPLER. 

 

− Lus ingeschakeld: padverlichting brandt 

− Lus uitgeschakeld: padverlichting brandt niet 

 

 

 

Als u een lus wilt toepassen, kunt u alleen de 

optreden-pads gebruiken die horen bij het deck 

waarop de track wordt afgespeeld. 
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Luslengte: 

Deck 1 / Deck 2 Lus 

Pad 1 1 tel 

Pad 2 Halve tel 

Pad 3 Kwart tel 

Pad 4 Een-achtste tel 
 

In djay is het mogelijk om andere lussen toe te passen: 

 

1. djay weergeven in liggende stand. 

2. Tik op de FX/Loop/Cue/EQ-knop en tik vervolgens 

op . 

 

Scratchen 

Scratchen is het maken van een geluidseffect van een 

track door aan het jogwiel te draaien. 

 

1. Als u de SCRATCH-functie wilt inschakelen, drukt u 

eenmaal op de VINYL-knop. De verlichting van de 

VINYL-knop blijft branden. 

2. Plaats uw wijsvinger bovenop het jogwiel en maak 

kleine, snelle bewegingen naar rechts en naar links. 

U kunt deze scratch meerdere malen herhalen om 

zo een ritme te creëren. 
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Filters 

Door het filter en de bas van de track aan te passen, 

kunt u sommige frequenties verzwakken. 

 

− Het filter instellen (Bluetooth-koppeling-LED brandt 

niet): 

o De hoge frequenties verzwakken (bekend als 

een low-pass filter of high-cut filter): draai de 

filterknop (FILTER/BASS) naar links. 

o De lage frequenties verzwakken (bekend als 

een high-pass filter of low-cut filter): draai de 

filterknop (FILTER/BASS) naar rechts. 

 

− De bas instellen (Bluetooth-koppeling-LED brandt): 

o Minder bas: draai de filterknop (FILTER/BASS) 

naar links. 

o Meer bas: draai de filterknop (FILTER/BASS) 

naar rechts. 

 

In djay is het mogelijk om het filter, de versterking en de 

equalizer aan te passen: 

 

1. djay weergeven in liggende stand. 

2. Tik op de FX/Loop/Cue/EQ-knop en tik vervolgens 

op .  
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Stotter-effect 

Als u een stutter-effect (stotter-effect) wilt creëren, houdt 

u SHIFT ingedrukt en drukt u vervolgens meerdere 

keren achter elkaar op de knop Afspelen/pauzeren. Met 

deze combinatie van knoppen kunt u het afspelen vanaf 

het CUE-punt meerdere keren achter elkaar opnieuw 

starten. 

 

Hoe groter het stotter-effect dat u wilt creëren, hoe 

sneller u op de knop Afspelen/pauzeren moet drukken. 

 

 

 

Zorg ervoor dat er al een CUE-punt in de track is 

ingesteld. 
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6. Meer nuttige informatie 

De meeste tracks die door DJ's worden gebruikt, hebben 

een vergelijkbare ritmische structuur, in vierkwartsmaat 

(met maten van 4 tellen). Deze klassieke notatie 

betekent dat u vier tellen per maat telt. 

 

Een vierkwartsmaat heeft een hoofdaccent (genaamd 

"the One" in de DJ-wereld), gevolgd door drie 

nevenaccenten. "The One" geeft het hoofdaccent aan, 

dat meestal het moment is waarop een DJ de tweede 

track laat starten. Deze mixtechniek staat bekend als 

"dropping on the One" en bestaat uit het matchen van 

het hoofdaccent van de inkomende track met het 

hoofdaccent van de uitgaande track. 

 

 
 

De eenheid die wordt gebruikt om de snelheid (het 

tempo) van een track te meten is BPM (Beats Per 

Minute). BPM is het aantal tellen (beats of slagen) per 

minuut. Hoe hoger de BPM-waarde, hoe sneller de track 

is. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: hoe lager de 

BPM-waarde, hoe langzamer de track is.  

maatstreep 

maat “the One” tellen 
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Dit zijn enkele gebruikelijke BPM-waarden voor 

verschillende muziekstijlen: 

− Drum and bass: 160–190 BPM 

− House: 124–130 BPM 

− Hip hop: 80–100 BPM 

− Dubstep: circa 140 BPM  
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7. Aanvullende bronnen 

 

5 tutorials van Phil Harris op ons YouTube-kanaal*:  

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

 

djay-handleiding: 

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

djay technische ondersteuning en online help*: 

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

Rechtenvrije muziektracks die gratis zijn te 

downloaden**: 

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

DJ Academy van Hercules**: 

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

Hercules DJ-woordenlijst**: 

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

* Alleen beschikbaar in het Engels. 

** Alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, 

Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, 

vereenvoudigd Chinees en traditioneel Chinees.  

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/


 

44 

8. FAQ 

1.  Er komt geen geluid uit mijn 
koptelefoon 

− Als u een bedrade koptelefoon gebruikt, controleer 

dan dat de koptelefoon correct is aangesloten op de 

groene uitgang van de DJ-splitterkabel voor 

speakers/koptelefoon. 

− Als u een Bluetooth-koptelefoon gebruikt, controleer 

dan dat de koptelefoon correct is verbonden met uw 

smartphone of tablet. 

− Controleer dat het volume van uw koptelefoon niet 

op nul of mute is ingesteld. 

− Controleer de monitoringinstellingen. Standaard is 

het monitoren van de twee virtuele decks 

ingeschakeld wanneer de app voor het eerst wordt 

opgestart. U kunt er dan voor kiezen om naar een 

van de decks te luisteren of naar de hoofduitgang 

op uw koptelefoon. 

− Als u in djay de track wilt monitoren die als 

volgende moet worden afgespeeld, controleer dan 

dat de optie Split output – Enable split output for 
pre-cueing with audio adapter (Gesplitste uitvoer. 

Schakel gesplitste uitvoer in voor pre-cueing met 

audio-adapter) is ingeschakeld. 
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2.  Er komt geen geluid uit mijn 
speakers 

− Als u bedrade speakers gebruikt, controleer dan dat 

de speakers correct zijn aangesloten op de zwarte 

uitgang van de DJ-splitterkabel voor 

speakers/koptelefoon. 

− Als u Bluetooth-speakers gebruikt, controleer dan 

dat de speakers correct zijn verbonden met uw 

smartphone of tablet. 

− Controleer dat het volume van uw speakers niet op 

nul of mute is ingesteld. 

− Controleer de monitoringinstellingen. Standaard is 

het monitoren van de twee virtuele decks 

ingeschakeld wanneer de app voor het eerst wordt 

opgestart. U kunt er dan voor kiezen om naar een 

van de decks te luisteren of naar de hoofduitgang 

op uw koptelefoon. 

− Als u in djay de track wilt monitoren die als 

volgende moet worden afgespeeld, controleer dan 

dat de optie Split output – Enable split output for 
pre-cueing with audio adapter (Gesplitste uitvoer. 

Schakel gesplitste uitvoer in voor pre-cueing met 

audio-adapter) is ingeschakeld. 
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3.  Er komt geen geluid uit mijn 
koptelefoon of mijn speakers 

− Controleer in de instellingen van djay dat de optie 

Split output – Enable split output for pre-cueing 
with audio adapter (Gesplitste uitvoer. Schakel 

gesplitste uitvoer in voor pre-cueing met audio-

adapter) is ingeschakeld. 

− Controleer dat het volume van uw koptelefoon en 

uw speakers niet op nul of mute is ingesteld. 

 

4.  Mijn controller wil niet starten 

− Controleer dat de controller correct is aangesloten 

op de powerbank* of de USB-kabel van de 

voedingsadapter*. 

− Controleer dat de powerbank is opgeladen. 

− Als u een powerbank gebruikt, druk dan tweemaal 

op de aan/uit-knop van de powerbank. 

 

*Niet meegeleverd 
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5.  Hoe bedrade speakers en een 
bedrade koptelefoon kunnen worden 
gebruikt met een smartphone of 
tablet die geen koptelefoonuitgang 
heeft 

Als uw smartphone of tablet geen 3,5 mm stereo mini-

jack koptelefoonuitgang heeft, sluit u een adapter 

(datapoort naar 3,5 mm stereo mini-jack) aan op de 

datapoort van uw apparaat. Bijvoorbeeld: 

− Apple Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter 

(Apple MMX62AM) 

− Samsung USB-C to 3.5mm Headphone Jack 

Adapter (Samsung EE-UC10JUWEGUS) 

− Belkin RockStar-adapters waarmee u een oplader 

op uw smartphone of tablet kunt aansluiten terwijl u 

tegelijkertijd de audio van het apparaat afspeelt: 

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.  Het geluid wordt met een vertraging 
(latency) afgespeeld op mijn 
Bluetooth-speaker of Bluetooth-
koptelefoon. Wat moet ik doen? 

Er is altijd een zekere mate van vertraging bij het gebruik 

van Bluetooth-audiotechnologie. Als u dit wilt vermijden, 

kunt u het beste bedrade speakers en koptelefoons 

gebruiken die u aansluit op de koptelefoonuitgang van uw 

smartphone of tablet, of op de koptelefoonuitgangsadapter. 

De meeste Bluetooth-speakers hebben enige vertraging, 

zelfs wanneer u een bedrade verbinding gebruikt. 

Multimediaspeakers zonder Bluetooth-functionaliteit hebben 

geen vertraging. 

7.  Ik moet DJControl Mix opnieuw 
koppelen elke keer nadat het scherm 
van mijn smartphone of tablet 
zichzelf heeft uitgeschakeld. Is dit 
normaal? 

Ja, dit komt door de manier waarop de Bluetooth LE-

technologie werkt die wordt gebruikt voor het koppelen in de 

app. Telkens wanneer het scherm van uw smartphone of 

tablet wordt uitgeschakeld, gaat de Bluetooth-verbinding 

met djay verloren en moet u de koppelprocedure met djay 

opnieuw uitvoeren. 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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Niets in deze handleiding mag worden gekopieerd, samengevat, 

verzonden, uitgegeven, gepubliceerd, opslagen in een zoekmachine of 

vertaald in een taal of computertaal, voor enigerlei doel en op enigerlei 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch of handmatig hetzij 

via fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de nadrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A. 
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