INTRODUÇÃO À HERCULES DJCONTROLWAVE E DJUCED™ DJW

VISÃO GERAL DA HERCULES DJCONTROLWAVE

A Hercules DJControlWave é um controlador de DJ de 2 decks dotado
de tecnologia sem fios Bluetooth®. Permite-lhe misturar de forma
incrivelmente fácil com o seu iPad, graças à aplicação DJUCED™ DJW
dedicada.
Este controlador é compatível com os seguintes modelos de iPad:

Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes de
utilizar o controlador pela primeira vez. Para mais informações,
consulte a seção 3. CARREGAR A HERCULES DJCONTROLWAVE.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
- Coloque o dispositivo numa superfície plana para evitar que caia.
- Nunca abra o dispositivo, pois corre o risco de danificar os seus
componentes internos.
- Este dispositivo deve ser utilizado num ambiente de temperatura
moderada.
- A fim de prevenir o risco de incêndio ou de descarga elétrica, mantenha o
dispositivo afastado:
- da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água,
produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
- de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos
geradores de calor (incluindo amplificadores);
- da luz solar directa.
- Não exponha o dispositivo à queda de gotas ou a salpicos de água.
- Nunca coloque um objeto com líquido (copo, vaso, etc.) em cima do
dispositivo.
- Não coloque sobre o dispositivo fontes de chama nua, como velas acesas.
- Desligue completamente o dispositivo ajustando o interruptor de
ligar/desligar da bateria (situado na parte inferior do dispositivo) para a
posição OFF (Desligado) caso não tencione utilizar o dispositivo durante
um longo período de tempo.
- Desligue o dispositivo antes de o limpar. Utilize um pano humedecido e
evite recorrer a produtos de limpeza com aerossóis.
- As marcas encontram-se na parte inferior do dispositivo.
- Substitua a fonte de alimentação ou os acessórios do dispositivo de
acordo com as especificações do fabricante ou do seu representante
autorizado.
- Este dispositivo não contém peças internas que possam ser reparadas
pelo utilizador. A manutenção deve ser efetuada pelo fabricante ou pelo
respetivo representante autorizado.
- Utilize apenas um transformador do tipo especificado neste manual, com
as seguintes características: Entrada: 100/240 VAC, 50/60 Hz; Saída: 5 VDC, 1
A.
ATENÇÃO: PERIGO DE EXPLOSÃO EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DA
BATERIA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO. SIGA AS INSTRUÇÕES
RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE BATERIAS.
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1. LIGAR A HERCULES DJCONTROLWAVE AO IPAD
1.1. Ativar a função Bluetooth® no iPad
No iPad, abra o painel Definições e certifique-se de que a função
Bluetooth® está ativada.

1.2. Emparelhar a Hercules DJControlWave com o iPad
- Ajuste o interruptor de
ligar/desligar da bateria (situado na - Prima o botão de energia
parte
inferior
da
Hercules para pôr o produto em modo de
DJControlWave) para a posição ON emparelhamento. O LED pisca a
azul.
(Ligado).

Se o LED não piscar, prima continuamente o botão
durante 3
segundos.
No iPad, a Hercules DJControlWave surge na lista de dispositivos
Bluetooth® disponíveis.
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- Selecione a Hercules DJControlWave. O estado do dispositivo é então indicado
como Ligado e o LED

da Hercules DJControlWave mantém-se aceso a azul.

A Hercules DJControlWave apenas funciona quando ligada ao iPad
através da função Bluetooth®.
Quando a Hercules DJControlWave estiver ligada, a aplicação DJUCED™
DJW avisa-o de que pretende comunicar com o controlador.

- Selecione Permitir para iniciar o DJUCED™ DJW (se a aplicação já estiver
instalada no iPad), ou para aceder à App Store a fim de transferir a aplicação
gratuitamente.
1.3. Transferir a aplicação da App Store
A aplicação DJUCED™ DJW, desenvolvida especialmente para a Hercules
DJControlWave, está disponível na App Store.
Quando a aplicação estiver instalada no iPad, poderá desfrutar de todas as
diferentes funcionalidades da sua Hercules DJControlWave.
Estão disponíveis conselhos, sugestões e tutoriais para o ajudar a
começar a misturar passo a passo com a Hercules DJControlWave e o
DJUCED™ DJW:
http://ts.hercules.com
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2. POSICIONAR O IPAD NO APOIO DA HERCULES
DJCONTROLWAVE
O apoio dispõe de dois ângulos de inclinação diferentes, o que facilita
ver o ecrã do iPad.

Apoio do iPad descido

Apoio do iPad levantado

Para garantir um posicionamento estável perfeito, certifique-se de
que estende os pés situados na parte inferior da Hercules
DJControlWave.

2.1. Levantar o apoio
- Para levantar o apoio, segure-lhe com um dedo na parte posterior e o
polegar na parte frontal e incline-o para a frente: deverá encaixar nos
entalhes correspondentes.
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2.2. Baixar o apoio
- Para baixar o apoio, pressione na parte posterior do apoio para
desencaixá-lo dos entalhes e em seguida incline o apoio para baixo.

Nunca force o apoio nem aplique demasiada pressão: se o fizer,
corre o risco de danificar o apoio.
- Coloque o iPad no apoio.
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3. CARREGAR A HERCULES DJCONTROLWAVE

A Hercules DJControlWave fornece mais de 8 horas de autonomia da
bateria quando completamente carregada. Para carregá-la, pode
utilizar o cabo mini-USB/USB e o transformador incluídos.
3.1. Carregar com o cabo e o transformador incluídos

Demora 4 horas para carregar completamente a bateria se o
dispositivo não for utilizado durante o carregamento.
3.2. Carregar no PC/Mac

Em alguns computadores, carregar completamente a bateria
poderá demorar mais tempo do que carregar a bateria com o
transformador incluído.
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3.3. Nível de carga da bateria
O nível de carga da bateria é mostrado na aplicação DJUCED™ DJW.

Na Hercules DJControlWave, um indicador do nível de carga da bateria
pisca a vermelho quando esse nível é inferior a 10%.
O indicador do nível mantém-se aceso a vermelho durante o
carregamento da bateria e apaga-se quando a bateria está completamente
carregada.
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4. LIGAR
OS
ALTIFALANTES
DJCONTROLWAVE

À

HERCULES

Pode reproduzir o som da mistura quer em altifalantes ligados
fisicamente ao iPad, quer em altifalantes sem fios ligados através da
função Bluetooth®.
4.1. Reproduzir a mistura em altifalantes ligados ao iPad (ligação com
fios)
Ligue os altifalantes diretamente à saída de auscultadores do iPad
(conector minijaque de 3,5 mm).

4.2. Reproduzir a mistura num altifalante sem fios Bluetooth® (ligação
sem fios)
Para reproduzir a mistura num altifalante sem fios Bluetooth®, o
iPad deve estar emparelhado com o altifalante Bluetooth® e a Hercules
DJControlWave ao mesmo tempo.
- Depois ligar a Hercules DJControlWave ao iPad (consulte a secção 1. LIGAR
A HERCULES DJCONTROLWAVE AO IPAD), emparelhe o iPad com o
altifalante sem fios Bluetooth® (para mais informações, consulte o manual
do utilizador do altifalante sem fios).
No iPad, o altifalante sem fios surge na lista de dispositivos Bluetooth®
disponíveis.
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- Selecione o altifalante sem fios. O estado do dispositivo é indicado então
como Ligado.

Ao transmitir música para um altifalante sem fios, poderá notar
alguma latência, consoante o modelo do altifalante sem fios.
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5. PRÉ-VISUALIZAR FAIXAS

A pré-visualização permite-lhe ouvir e preparar a faixa que será
reproduzida após a faixa atualmente em reprodução. As faixas são prévisualizadas nos auscultadores, enquanto a mistura é reproduzida nos
altifalantes integrados do iPad ou nos altifalantes ligados ao iPad.
- Ligue o cabo divisor incluído à saída de auscultadores do iPad.
- Ligue o conector minijaque macho dos altifalantes ao conector preto do
cabo divisor e o conector minijaque macho dos auscultadores ao conector
verde do cabo divisor.

Para utilizar a função de pré-visualização desta faixa, ative a prévisualização no DJUCED™ DJW (DEFINIÇÕES/PRÉ-VISUALIZAR (SAÍDA
DIVIDIDA)). Em seguida, ative o deck a pré-visualizar tocando no botão
dos auscultadores na interface do DJUCED™ DJW.
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6. HERCULES DJCONTROLWAVE NO PC/MAC

A Hercules DJControlWave também funciona no PC/Mac com qualquer
software de DJ que processe comandos MIDI.
- No PC ou Mac, instale uma aplicação de software de DJ que processe
comandos MIDI, como o DJUCED 40°, Traktor ou VirtualDJ.
A versão para PC/Mac do DJUCED 40° está disponível para transferência
gratuita a partir do seguinte endereço:
http://www.djuced.com/downloads/
- Instale os controladores para a Hercules DJControlWave depois de os
transferir gratuitamente do sítio Web de suporte técnico da Hercules:
http://ts.hercules.com/
- Depois de instalar os controladores, ligue a Hercules DJControlWave ao PC
ou Mac utilizando o cabo mini-USB/USB incluído.
A Hercules DJControlWave é reconhecida automaticamente como um
controlador de DJ.
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