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•  Insira o C-ROM de instalação da DJConsole Rmx2 
Premium na unidade do computador.

- Execute o programa de instalação.
- Siga as instruções.
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•  Quando lhe for pedido, remova o CD-ROM da 
instalação da DJConsole Rmx2 Premium e insira 
o CD-ROM de instalação do Traktor LE 2 na 
unidade do computador.

•  Execute o programa de instalação do Traktor LE 2.
•  Siga as instruções.
O Traktor LE 2 está instalado no seu sistema.
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INSTALAÇÃO

   INTRODUÇÃO À DJCONSOLE RMX2 E TRakTOR LE 2

Professional Package Edition

PT

1-  Balanço dos canais 1-2 
(saída da mistura)

2-   Volume nos canais 
1-2 (Main) e 1-2 (Booth)

3-  Bloquear/desbloquear 
volume dos canais 
direito e esquerdo

4-  Desativar/reativar som
5-   Controlo dos canais 

3-4 (saída dos 
auscultadores)

6-  Selecionar o tipo de 
entrada

7-  Painel principal

8-  Configurar as jog wheels 
(ativar/desativar e definir 
sensibilidade)

9-  Ajustar a atenuação da 
função Talkover

10-  Configurar o crossfader

Mais informações (fórum, tutoriais, vídeos, etc.) disponíveis em 
www.HERCULESDJMIXROOM.com
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LIGAÇÕES

2)  Recolocar as tampas nos 14 botões giratórios e nos 5 faders.
- Substitute any black caps you wish with the included yellow caps, instead.

PERSONALIZAÇÃO

Para personalizar o aspeto da sua DJConsole Rmx2 Premium, pode:

1)  Adicionar uma sobreposição preta (incluída) na face superior do controlador.
- Remova as tampas dos 14 botões giratórios e dos 5 faders.

- Coloque a sobreposição preta na face superior do controlador.

P a s s e  o  c a b o  U S B  e  o  c a b o  d o 
transformador de corrente através do 
gancho para evitar que a ligação seja 
terminada acidentalmente.

Ligue a DJConsole Rmx2 ao computador 
com o cabo USB.

Finalmente, ajuste o interruptor On/Off 
para On.

Ligue o transformador de corrente.
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Leitores de CD ou pratos de vinil: regule o interruptor para Phono se o prato 
de vinil possui um fio de terra. Ajuste o nível de entrada do painel de controlo.
Microfone: pode ligar um microfone equilibrado ou não equilibrado.

A mistura de fontes de áudio externas (incluindo pratos, leitores de CD e 
dispositivos de música móveis) requer um programa de DJ profissional (tal como 
o Traktor Pro, etc.), não incluído.

2 -  LIGAÇÃO A FONTES DE ÁUDIO1 -  LIGAR AUSCULTADORES
E ALTIFALANTES

Quando ligar auscultadores, certifique-se de que o volume é adequado para 
ouvir com auscultadores: inicie a reprodução da faixa antes de colocar os 
auscultadores e baixe o volume se o som proveniente dos auscultadores for 
demasiado alto.

PAINEL FRONTAL/SUPERIOR: AUSCULTADORES

PAINEL POSTERIOR: ALTIFALANTES
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3.2 Assistente de configuração do Traktor3 -  PRIMEIRA SESSÃO DO 
TRAkTOR LE 2

Execute o Traktor LE 2

3.1  Ativação
No primeiro ecrã, clique em Activate 
(Ativar).

É iniciado o programa Service Center.

- Se já tem uma conta de utilizador da Native 
Instruments, introduza o seu endereço 
eletrónico e a palavra-passe (no caso de se 
ter esquecido da palavra-passe, clique em 
Forgot your password? (Esqueceu-se da 
palavra-passe) e siga as instruções).
- Depois de introduzir o seu endereço 
eletrónico e a palavra-passe, clique em  
Log in (Iniciar sessão).

- Se ainda não tem uma conta de utilizador 
da Native Instruments, clique em Create 
new User Account (Criar nova conta de 
utilizador) e siga as instruções.
- Depois de criar a sua conta de utilizador, 
o Service Center pede-lhe para terminar 
sessão, a fim de receber a sua palavra-passe 
por correio eletrónico.
- Introduza o seu endereço eletrónico e 
a palavra-passe que recebeu e clique em  
Log in (Iniciar sessão).

Configure o Traktor LE 2 como se segue. 
- Clique em Next para iniciar o processo de configuração e proceda como se mostra nas 
imagens de ecrãs seguintes.

- Click Finish at the end of the setup 
process.

Depois de ativar o software, o Service 
Center apresenta um ecrã de confirmação.

O processo de ativação está concluído. 
Pode agora configurar o Traktor LE 2.

- Selecione Hercules para o fabricante.
- Selecione DJ Rmx2 LE para o modelo, 
que mapeia a DJConsole Rmx2 Premium no 
Traktor LE 2.

- Selecione Yes (Sim). - Clique em Finish (Concluir) no fim do 
processo de configuração.

- Selecione No (Não).

- Introduza o número de série existente no 
seu envelope do CD-ROM do Traktor LE 2.

Depois de iniciar sessão, o Service Center 
pede-lhe para ativar a sua versão do Traktor.
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Alternar entre os ecrãs grande 
e pequeno do navegador

Navegação passo a passo
nas pastas

Expandir/fechar uma
estrutura em árvore

Navegação rápida

+

+

+

3.3 NAvEGAÇÃO NO TRAkTOR LE 2

Navegar nas diferentes áreas do Traktor LE 2

Controlos do navegador na DJConsole Rmx2 Premium

Navegar nas pastas
Prima continuamente o botão da seta esquerda para navegar nas pastas.

Controlo 1 Controlo 2 Comando

A

Quando executar o Traktor LE 2:

1) Em primeiro lugar, ajuste todos os faders e botões giratórios na DJConsole Rmx2 
Premium para as respetivas posições centrais (a posição predefinida para todos os 
controlos graduais no Traktor).

2) Define o modo do misturador para Int. Mixer Cover, a menos que pretenda ligar um
misturador externo (pode controlar o modo do misturador na DJConsole Rmx2 Premium
premindo o botão com a inscrição VINYL).

Pode navegar na lista de 
pastas no lado esquerdo 

Pode navegar na lista de 
faixas no lado direito
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Navegar nas faixas
Prima continuamente o botão da seta direita para navegar rapidamente nas faixas.

Alternar entre os ecrãs grande 
e pequeno do navegador

Navegação passo a passo
nas faixas

Navegação rápida

Carregar faixa no deck
esquerdo

Carregar faixa no deck
direito

+

Controlo 1 Controlo 2 Comando

B

4 -  PRÉ-vISUALIZAR UMA FAIXA

A pré-visualização permite-lhe preparar a faixa seguinte a reproduzir (após a faixa 
que se encontra nesse momento em reprodução para o público). Pode utilizar a pré-
visualização para alinhar as batidas da faixa seguinte a reproduzir, ou interromper 
a faixa num ponto específico para que a reprodução comece exatamente desde essa 
posição. Pode também inserir um ponto Cue, que lhe permite iniciar a reprodução da 
faixa a partir desse ponto (consulte também a secção 9 – INSERIR UM PONTO CUE).

4.1  Está a reproduzir uma faixa no deck A e pretende pré-visualizar a faixa seguinte no 
deck B.

4.2  Regule o botão Cue to Mix para Cue.

4.3  Prima o botão  no deck B (o deck no qual é carregado a faixa que pretende 
pré-visualizar).
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4.4   Ajuste o volume nos auscultadores com o botão Vol -/+ .

4.5  Inicie a reprodução da faixa a pré-visualizar no deck B. Prepare a faixa (alinhe as batidas 
da faixa, insira um ponto Cue, etc.).

5 -  MISTURAR FAIXAS

Misturar faixas significa encadear 
canções, uma após outra, sem quaisquer 
intervalos ou silêncios entre elas.

5.5   Antes do fim da faixa em reprodução, 
comece a reproduzir a faixa carregada 
no deck B.

5.7  P a r a  e f e t u a r  a  t r a n s i ç ã o ,  m o v a 
progressivamente o crossfader na direção 
do deck no qual está a ser reproduzida a 
nova faixa (neste caso, para a direita).

5.6   Para garantir uma transição com o mesmo 
andamento, sincronize as BPM (número de 
batidas por minuto) da faixa que se prepara 
para reproduzir. Ajuste as BPM com o fader 
de pitch (andamento) para coincidirem 
com as BPM da faixa no deck A (1). Pode 
também premir o botão  no deck B 
(2) para sincronizar as BPM da faixa com o 
valor de BPM da faixa cuja reprodução está 
prestes a terminar (no deck A).

5.1  Carregou uma faixa em cada deck 
(A e B). Posicione os faders de volume 
conforme se mostra abaixo.

5.2      Comece por reproduzir a faixa no  
deck A.

5.3  Ajuste o crossfader para o lado do deck 
no qual a faixa está a ser reproduzida 
(neste caso, para a esquerda).

5.4  Selecione a pré-visualização no deck 
B (consulte 4. Pré-visualizar uma faixa).

A B

A B

1 2
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6 -  EFEITOS:  
REvERB, DELAy OU FLANGER

Os efeitos são alterações do som em tempo real.
Reverb é uma duplicação do som, reproduzido uma vez em segundo plano com uma 
diferença de tempo ultrapequena em comparação com o som original, enriquecendo o 
som.
Delay (ou eco) é um som reproduzido várias vezes em segundo plano, num volume mais 
baixo para cada repetição.
Flanger é um som misturado com o som original, utilizando um atraso e uma frequência 
que são alterados na reprodução.
Os efeitos são modulados no Traktor LE 2 através de duas variáveis:
 -  Amplitude do efeito: a diferença de tempo para reverb e delay, e a amplitude de 

alteração da frequência + diferença de tempo para flanger.
 -  Variável dry/wet: que parte do som é reproduzido sem o efeito (= dry) e que parte do 

som é reproduzido com o efeito (= wet).

6.1  Áreas de efeitos no Traktor LE 2

Efeito no deck esquerdo Efeito no deck direito

6.2 Controlos de efeitos na DJConsole Rmx2 Premium

6.3 Controlar efeitos

+

Premir o botão MODE para
aceder ao modo Efeito:  
o indicador
 - Effect ou
 - Cue
acende-se.

Selecionar o efeito pretendido:
 - Flanger
 - Reverb ou
 - Delay

Ativar/desativar o efeito
selecionado

Definir a combinação dry (-) / 
wet (+) do efeito

Definir a amplitude do
efeito

Pad 4 or Pad 2

Pad 1

Pad 1

+

Controlo 1 Controlo 2 Comando
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7 - CICLOS 8 -  FILTRO

Um ciclo é uma secção da faixa reproduzida 
repetidamente.
Loop in é o momento exato na faixa em que 
define o início da reprodução da secção do 
ciclo.
Loop out é o momento exato na faixa em que 
define o fim da reprodução da secção do ciclo.

Um filtro corta algumas frequências da reprodução de áudio.
Na posição central, o filtro está inativo.
-  Rodar o botão para a esquerda aplica um filtro low-pass: quando mais o roda para a 

esquerda, mais altas e médias frequências são cortadas, mantendo audíveis apenas as 
baixas frequências (graves). Rodar o filtro completamente para a esquerda mantém apenas 
a baixas frequências, para que não possam ser ouvidas quaisquer frequências mais altas.

-  Rodar o botão para a direita aplica um filtro high-pass: quando mais o roda para a direita, 
mais baixas e médias frequências são cortadas, mantendo audíveis apenas as altas 
frequências (agudos). Rodar o filtro completamente para a direita mantém apenas as altas 
frequências, para que não possam ser ouvidas quaisquer frequências mais baixas.

Filtro no deck esquerdo Filtro no deck direito

7.1  Áreas de ciclos no Traktor LE 2

7.2  Controlos de ciclos na DJConsole 
Rmx2 Premium

7.3  Controlling loops

Na forma de onda, a secção do ciclo é
apresentada uma cor diferente

Por baixo do fader virtual do 
andamento (tom), o botão ACTIVE 

é destacado numa cor diferente

Por baixo da visão geral da forma 
de onda, a duração do ciclo é 
destacada numa cor diferente

Premir o botão MODE 
para aceder ao modo 
Ciclo: o indicador
- Loop ou
- Sample
acende-se.

Ciclo em 2 batidas

Ciclo em 4 batidas

Ciclo em 8 batidas

Pad 4 aceso = ciclo ativo
(independentemente da
duração do ciclo)

Definir a duração do ciclo

Se um ciclo estiver ativo:
sair do ciclo. Se nenhum 
ciclo estiver ativo: ativar 
um ciclo com a última 
duração selecionada.

Pad 2

Pad 3

Pad 4

Pad 4

Pad 1

Controlo Comando

8.1 Área de filtros no Traktor LE 2

8.2  Controlos de filtros na DJConsole 
Rmx2 Premium

8.3 Controlar o filtro

Modular o filtro
- Esquerda: filtro lowpass
- Direito: filtro high-pass

Ativar/desativar o filtro

Controlo Comando

Filter On/Off

Filter On/Off
+
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9 -  PLACING A CUE POINT

Um ponto Cue é um marcador que pode inserir numa faixa de música. Permite-lhe 
iniciar a reprodução da faixa a partir desse ponto.

Prima o botão  para inserir um ponto Cue na faixa carregada no deck A, por exemplo.

Quando prime o botão  , a reprodução começa a partir do último ponto Cue que 
inseriu na faixa.


