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  1   عجلة �رير مزودة بإمكانية اكتشاف الضغط
  2   إرجاع/تقديم رسيع

Pitch Bend -/+   3  
  4   تاليش درجة الصوت

  5   مدخل ميكروفون متوازن jack/XLR 6.35 مم (4/1 بوصة)
  6   مستوى صوت امليكروفون
  7   �ك�/تعطيل امليكروفون

  8   ضبط تكرار أو تأث� أو عينة
  9   �ك� مصدر 1 (مدخل 1-2) أو مصدر 2 (مدخل 3 - 4)

 10   ميزات الحامل
 11   مستوى الصوت الرئييس ملخارج 2-1 
 12   إيقاف الصوت العايل/املتوسط/الجه�
 13   �ك�/تعطيل وضع التوقف املؤقت

 14   موازن 3 مستويات صوت
 15   مستكشف امللفات

 16   تحميل عىل حامل أ/ حامل ب
 17   معاينة عىل س¯عات الرأس

(VU) 18   عداد وحدة مستوى الصوت 
 19   مستوى صوت الحامل

 20   تاليش متداخل
 21   معاينة عىل س¯عات الرأس واملخارج 4-3

 22   مستوى صوت س¯عات الرأس
 23   مخرج س¯عات رأس اسرتيو 6.35 مم (4/1 بوصة)

(Cue تكرارات، تأث�ات، عينات، نقاط) 24   لوحات متعددة الوظائف 
 25   عرض أوضاع اللوحات متعددة الوظائف
 26   تحديد وضع اللوحات متعددة الوظائف

(E�ects يف الوضع) وضبط معلمة التأث� (Cue يف وضع) Cue 27   وظيفة تبديل اللوحات: حذف نقطة 
 28   مزامنة الحامل
Cue 29   نقطة 

 30   تشغيل/إيقاف مؤقت
 31   خطاف ملنع الفصل دون قصد

Line/Phono مفتاح /RCA 4-3 32   مدخل 
Line/Phono مفتاح /RCA 2-1 33   مدخل 

 34   مخرج رئييس XLR متوازن 2-1
RCA 4-3 35   مخرج 

(booth) RCA 2-1 36   مخرج 
USB 37   منفذ 

On/O� 38   مفتاح 
 39   موصل طاقة



3 - مستعرض

4 - جهاز املزج
- معادلة

- أدوات تداخل مستوى الصوت
- عنرص التحكم يف س�عات الرأس

- أداة التداخل التدريجي

5 - فتحة التأث�

2 - مزامنة الحامل
• السطح - القرص الدوار - أداة تداخل

درجة الصوت
• املزامنة

• نقاط الرمز
  - تعي� نقاط الرمز

  - حذف
• تشغيل/ إيقاف مؤقت - إيقاف

• منقطة الحلقة
  - داخل/ خارج الحلقة

  - طول الحلقة
  - التقسيم إىل 4 عينات

يسمح لك النقر فوق الحرف أ أو ب عىل الحامل بعرض جامع العينات 
Step Sequencer أو

1 - عارض شكل املوجة
- املدة

- اسم الفنان
- دقة يف الدقيقة

- اسم األغنية
- األلبوم

- معاينة املسار بالكامل
  شكل املوجة

  عالمات الدقات
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