
DJ CONTROL AIR+  و DJUCED™ 40° البدء مع
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 1 -  توصيل سامعة الرأس
وامليكروفون والسامعات

عند توصيل سامعة الرأس، تأكد من أن مستوى الصوت مناسب لالستامع باستخدام سامعات الرأس: ابدأ تشغيل املسار
املوسيقي قبل وضع سامعات الرأس، واخفض الصوت إذا كان الصوت اآليت من سامعات الرأس مرتفًع ا جًدا.

امليكروفون: ميكنك فقط توصيل ميكروفون متوازن، مثل ميكروفون دينامييك متوازن.

اللوحة األمامية: سامعة الرأس وامليكروفون

اللوحة الخلفية: السامعات

التثبيت

• قم بتشغيل برنامج التثبيت.
• اتبع التعليامت.

• أدخل القرص املضغوط.

.DJUCED™ 40° وبرنامج لوحة التحكم عىل النظام الخاص بك، مع برنامج DJControl AIR+ تم تثبيت برامج تشغيل

 :DJControl AIR+ لوحة تحكم 

7- تعطيل/متكني مستشعر التقارب
8-  تكوين عجالت التوجيه )تعطيل/متكني 

وضبط الحساسية(
  MIDI 9- ملفاتيح طبقة

4-  فتح/غلق مستوى صوت القناة اليمنى 
واليرسى

5- تشغيل/ إيقاف كتم الصوت
 6-  تعديل مستوى خفض املوسيقى أثناء

تشغيل امليكروفون

)Main( 1-  عالمة التبويب الرئيسية
2-   توازن اإلخراج )يسار/ميني( للقنوات

 3- مستوى الصوت عىل القنوات 
1-2 و 4-3

املزيد من املعلومات )املنتدى، الربامج التعليمية، مقاطع الفيديو...( متاحة عىل  
www.HERCULESDJMIXROOM.com

 Mac بشكل طفيف يف DJControl AIR+ يرجى مالحظة أنه قد تختلف لوحة تحكم
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3 -  متابعة مسار

تتيح لك املتابعة تجهيز املسار الذي سيتم تشغيله الحقاً )بعد 
تستخدم  لجمهورك(. سوف  حالياً  بتشغيله  تقوم  الذي  املسار 
أو  تشغيله،  سيتم  الذي  التايل  املسار  ملطابقة رضبات  املتابعة 
إليقاف املسار عند موضع معني ليبدأ التشغيل من هذا املوضع 
املحدد. أو ميكنك وضع نقطة رمز خاصة، والتي سوف تتيح لك 
الفصل  مراجعة  )يرجى  النقطة  تلك  من  املسار  تشغيل  بدء 

السادس – العمل مع نقاط الرمز الخاصة(.

1.3 أنت اآلن تشغل مساًر ا عىل القرص A، وتريد متابعة املسار 
.B التايل عىل القرص

الذي ستتم  املسار  بدء تشغيل  قبل   Cue الزر  اضغط عىل   2.3
متابعته. 

)القرص   B القرص  عىل   Headphones الزر  عىل  اضغط   3.3
املحمل عليه املسار الذي تريد متابعته(.

4.3 عدل مستوى الصوت عىل سامعات الرأس باستخدام مفتاح 
صوت سامعات الرأس.

 .B القرص متابعته عىل  الذي ستتم  املسار  تشغيل  ابدأ يف   5.3
بتجهيز املسار )طابق رضبات املسار، حدد نقطة رمز خاصة...(.  

B

 2 -  تحميل املوسيقى يف
DJUCED™ 40°

استخدم مفتاح التصفح الدوار Files / Folders للتصفح خالل امللفات واملجلدات.

تصفح خالل قامئة املجلدات أو خالل 
امللفات:

اضغط عىل مفتاح االستعراض للتبديل بني 
املجلدات/امللفات:

اضغط عىل أزرار Load A أو Load B للدخول يف املجلد املحدد أو الخروج 
منه، أو قم بتحميل امللف املحدد عىل القرص املعني:

1.2 تصفح حتى الوصول إىل املوقع املخزنة فيه ملفات املوسيقى عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

.B لتحميل املسار عىل القرص Load B أو اضغط عىل ،A لتحميل املسار عىل القرص Load A 2.2 بعد تحديد مسار ما، اضغط عىل 
DJUCED™ 40° تلقائياً بتحليل BPM عدد الدقات يف الدقيقة( للمسار الذي قمت بتحميله. (

يتيح لك DJUCED™ 40° تشغيل امللفات الصوتية بالصيغ األكرث انتشاًرا )mp3, wav, wma, aif...( يف حال كان برنامج الرتميز مثبتاً 
... فقم بتحديث إصدار   Windows Media Player أو  iTunes التعرف عىل تنسيق ملف يف يتم  إذا مل  الخاص بك.  الكمبيوتر  عىل 

الربنامج 

LOAD A LOAD B
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5 -   التحكم اليدوي يف مسار

الوضع  يف  تكون  وبذلك  مضاء،   Vinyl الزر  أن  من  تأكد   1.5
.Scratch

عىل  ،A ال��ق��رص  ع��ىل  محمل  مسار  أي  تشغيل  اب��دأ   2.5 
سبيل املثال. 

5.5  ... أدر عجلة التوجيه برفق إىل اليمني وإىل اليسار بالتتابع.

3.5 ضع يدك عىل عجلة التوجيه عىل القرص A، كام هو موضح 
يف الرشح.

4.5       اضغط برفق عىل عجلة التوجيه...

A

4 -  مزج املسارات

أي  دون  األخرى،  تلو  واحدة  األغاين  ربط  يعني  املسارات  مزج 
فواصل أو فرتات صمت بينها.

1.4 لقد قمت بتحميل مسار عىل كل قرص )B و A(. قم بضبط 
موضع مفاتيح مستوى الصوت كام هو موضح أدناه.

.A 2.4 ابدأ بتشغيل املسار عىل القرص

3.4 اضبط املفتاح املتصالب عىل جانب القرص الذي يتم تشغيل 
املسار عليه )هنا، عىل اليسار(.

يكون  سوف  األمامية.  اللوحة  عىل   Mix الزر  عىل  اضغط   4.4
يتم  الذي  نفسه  هو  لجمهورك  تشغيله  سيتم  الذي  الصوت 
الرأس. عدل مستوى الصوت عىل سامعات  تشغيله يف سامعات 

الرأس باستخدام مفتاح صوت سامعات الرأس.

7.4 لتنفيذ االنتقال، قم بتحريك املفتاح املتصالب لألمام نحو 
القرص الذي يتم تشغيل املسار الجديد عليه )هنا، عىل اليمني(.

يتم  املسار،  انتهاء  عىل  متبقية  ثانية   30 هناك  يكون  عندما 
لتشغيل  لالستعداد  الوقت  هو  هذا  أن  لتعرف  تنبيه  عرض 

املسار التايل.

املسار  تشغيل  ابدأ  تشغيله،  يتم  الذي  املسار  انتهاء  قبل   5.4
.B املحمل عىل القرص

)عدد   BPM مبزامنة  قم  الرسعة،  بنفس  االنتقال  لضامن   6.4
الرضبات يف الدقيقة( الخاص باملسار الذي تستعد لتشغيله. هنا، 
مع  القرص  لهذا   BPM قيمة لتطابق   ،w)1( B القرص Sync عىل 
BPM الخاص باملسار الذي قارب عىل االنتهاء )عىل القرص A(. أو 
قم بضبط BPM نفسها عىل القرص A باستخدام مفتاح طبقة 

الصوت )2(.

A

A B

B

A B

1 2
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8 - تطبيق املؤثرات

1.8 تطبيق مؤثر عىل أي مسار تم تحميله ويتم تشغيله:
)Bank 1( تأكد من تشغيل الزر

اضغط عىل الزر )األزرار( 1 و/أو 2 و/أو 3 للتبديل بني تشغيل أو إيقاف املؤثر )املؤثرات( املعني. اضغط عىل الزر 4 للتبديل بني إيقاف 
وتشغيل MacroFx )مجموعة من املؤثرات(.

تتيح لك عالمة التبويب Mapping يف لوحة SETTING يف برنامج DJUCED™ 40° االختيار من بني تكوينات التخطيط 
املختلفة املتوفرة للمؤثرات والتكرارات.

يظهر املؤثر املعني يف DJUCED™ 40°، ويتم تطبيقه عىل املسار الذي يتم تشغيله.

7 -  العمل مع النامذج

تشغيل منوذج عىل أي مسار تم تحميله ويتم تشغيله:

وضع  هو  )هذا   HotCue/Sample الزر  تشغيل  من  تأكد   1.7
النموذج(.

2.7 املس لوحة واحدة أو أكرث لتشغيل النامذج )مقطع قصري من 
املوسيقى أو الصوت(. كلام زاد ضغطك عىل اللوحة، ارتفع صوت 
هذا  تعطيل  ميكنك  ذلك،  ومع  تشغيله؛  يتم  الذي  النموذج 
العنرص املعتمد عىل الرسعة يف لوحة التحكم، إذا كنت تفضل 
اللوحة  تظل  اللوحة،  عىل  منوذج  أي  تشغيل  يتم  عندما  هذا. 
ثانية  تكون  قد  النموذج:  لطول  الزمنية  الفرتة  نفس  مضاءة 
واحدة، لألصوات القصرية مثل القرع عىل طبلة؛ أو بعض ثواٍن، 

لنموذج موسيقي )عىل سبيل املثال(.

6 -  العمل مع نقاط الرمز الخاصة

عالمة الرمز الخاصة هي عالمة ميكنك وضعها عىل أي مسار موسيقي. فهي تتيح لك بدء تشغيل املسار من تلك النقطة.

1.6 تأكد من إيقاف الزر HotCue/Sample )هذا هو وضع 
HotCue، الوضع االفرتايض(.  

اللوح 2 لوضع   ،HotCue1 اللوح 1 لوضع باسم نقاط HotCue: اضغط عىل  2.6 ميكنك وضع ما يصل إىل 4 عالمات، والتي تُعرف 
HotCue2، الخ. ومبجرد االنتهاء من هذا، عندما تكون يف الوضع HotCue اضغط ببساطة عىل أحد األلواح من 1 إىل 4 للوصول إىل 

العالمة املعنية يف القرص.

عندما تضغط عىل الزر Cue، يبدأ التشغيل من آخر نقطة رمز خاصة قمت بوضعها عىل املسار. 

3.6 لحذف نقطة رمز خاصة: عندما تكون يف الوضع HotCue، اضغط عىل الزر Shift واضغط عىل اللوح املرتبط بنقطة الرمز الخاصة 
التي تريد حذفها. أو ميكنك النقر فوق الزر Minus Sign )يف برنامج DJUCED™ 40°( لحذف نقطة الرمز الخاصة املعنية. 
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10 -  استخدام التحكم يف الهواء

11 -  إنشاء قامئة تشغيل

1.10  يف لوحة تحكم +DJControl AIR، تأكد من متكني مستشعر التقارب )عنرص التحكم بالهواء(.

قامئة التشغيل هي مجموعة من املسارات التي اخرتتها لتكون مجموعة مًعا – كجزء من نوع معني )اليكرتو، روك...( أو موضوع
)مفضالت، حفل، عيد ميالد، الثامنينيات...(.

تأكد من تشغيل الزر )Bank( اضغط باستمرار عىل الزر 1 أو 2 أو 3 أو 4    2.10
وحرك يدك فوق مستشعر التقارب يف نفس الوقت لتعديل قدر املؤثر املطبق.

2.11 انقر فوق الزر  إلنشاء قامئة تشغيل. أدخل اساًم لقامئة 
التشغيل، ثم انقر فوق موافق.

تريد  التي  امل��س��ارات  أح��د  بتحديد  قم   1.11
مفتاح  باستخدام  التشغيل،  قامئة  إىل  إضافتها 

:Files / Folders التصفح الدوار

Playlists تظهر قامئة التشغيل الجديدة يف مجلد

3.11 ُعد إىل املجلد الذي يحتوي عىل موسيقاك، باستخدام عنارص 
التحكم هذه:

أكرث  أو  واح��د  مسار  بتحديد  قم   ،DJUCED™ 40° يف   4.11
باستخدام املاوس.

عن طريق الضغط باستمرار على الزر SHIFT املوجود على لوحة 
مفاتيح الكمبيوتر، ميكنك حتديد عدة ملفات متتالية. قم بسحب وإفالت 
بإنشائها قمت  التي  التشغيل  قائمة  في  احملددة  �امللفات 

) "Playlist My" ،هنا(

يظهر الزر  عىل اليسار.

9 -   العمل مع التكرارات

1.9 التكرار للداخل أو الخارج:
استخدم التكرار.  نهاية  نقطة  لضبط   2 والزر  التكرار،  بداية  نقطة  لضبط   1 الزر  عىل  اضغط  ثم   )Bank 2( الزر  تشغيل  من   تأكد 
 الخطوط العمودية يف DJCUCED™ 40° )خط واحد = رضبة واحدة(، باإلضافة إىل املوسيقى التي يتم تشغيلها، ملساعدتك يف تحديد

أفضل مكان إلنهاء.

2.9 زيادة أو تقليل طول التكرار
تأكد من تشغيل الزر )Bank2( ثم اضغط عىل الزر 3 لتقسيم طول التكرار الحايل إىل نصفني، أو الزر 4 ملضاعفة طول التكرار.

اضغط عىل الزر )Magic( لتقسيم التكرار الحايل إىل 4 أجزاء عىل الفور، وقم بتعيني األجزاء األربعة للتكرار ألربعة لوحات. 
نافذة  أسفل  رسالة  لك  وستعرض  يشء  يحدث  لن  حايل،  تكرار  لديك  يكون  أن  دون   )Magic( الزر  عىل  ضغطت  إذا 

DJUCED™ 40°، لتوجيهك إلنشاء تكرار أوال قبل أن يكون بإمكانك إنشاء مناذج.

يقوم DJUCED™ 40° بتشغيل جزء من املسار كتكرار.
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