


ROMANA 172.835
Recomandări privind siguranța

 -Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru o
referință ulterioară.
- Păstrați ambalajul pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Dacă 
trebuie să trimiteți unitatea înapoi pentru reparare
Vă rugăm să-l împachetați în cutia sa originală.
- Numai pentru uz intern. Nu utilizați unitatea într-un mediu umed.
- Nu utilizați aparatul în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a 
soarelui. Asigurați o răcire suficientă.
- Evitați tensionarea mecanică excesivă a componentelor, nu forțați comenzile.
- Asigurați-vă că nu pot pătrunde în carcasă părți sau lichide mici.
- Curățați aparatul numai cu o cârpă umedă și fără praf. Nu utilizați substanțe 
de curățare sau solvenți chimici!
- Nu utilizați niciodată spray-uri de contact sau dispozitive de curățare pentru 
comutatoare și comenzi.
- Unitatea nu conține alte părți înlocuibile de utilizator decât cele specificate în 
acest manual.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de un serviciu de reparații aprobat de 
Tronios.
- Asigurați-vă că aparatul este deconectat înainte de a efectua conexiuni sau 
modificări.
- Înainte de a porni unitatea, asigurați-vă că toate comenzile de volum sunt 
setate la zero.
- Amplificatorul conectat la acest aparat trebuie să fie pornit în cele din urmă și 
să fie oprit la început.
- Dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp, poate apărea 
condens. Lasă unitatea
Ajungeți la temperatura camerei înainte de ao porni. Nu este adecvat pentru 
utilizare în exterior.
- Folosiți numai piese de schimb originale pentru reparații, altfel pot apărea 
deteriorări grave.
- Operați cu mâini curate.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
PRIMII PASI :



O modalitate ușoară de a vă bucura de DJ pe computer. Pur și simplu 
instalați software-ul MixVibes Cross DJ furnizat, conectați-l
Controlerul Midi pe computer și începeți să amestecați, să zgâriați și să vă 
mutați tehnicile DJ
imediat. Acest controler Midi funcționează cu toate fișierele MP3 și alte muzică 
de pe computer.
Modul perfect de a învăța cum să DJ chiar dacă nu ați mai făcut-o niciodată 
înainte. CROSS DJ este o versiune limitată
Din MixVibes pentru MAC și Windows.
1. Înainte de a începe, software-ul CROSS DJ trebuie să fie instalat. Puneți CD-ul
în unitatea
computerul tau.
2. Deschideți conținutul CD-ului și faceți dublu clic pe "Cross-Discover DJ # 
.exe" (Windows) sau
"Cross - Discover DJ #. Dmg" pentru a începe instalarea. (Notă: "#" reprezintă 
numărul mesajului
Versiunea software).
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Pentru a putea lucra cu DJ DISCOVER:
1. DISCOVER DJ trebuie să fie conectat, folosind un cablu USB, la un port USB 
disponibil pe telefonul dvs.
computer. (Dacă este posibil, un port USB de pe spatele calculatorului).
2. DJ-ul Cross trebuie să fie deschis prin dublu clic pe pictograma de pe desktop
(dacă este o comandă rapidă pe desktop
Create) sau prin Start ► Toate programele ► MixVibes ► Cross - Discover DJ 
(Windows) sau
Aplicații ► MixVibes (Mac).

Caracteristici panou de control:



1. PLAY / PAUSE - Începe sau întrerupe redarea piesei. Dacă piesa este 
întreruptă, punctul de începere este setat
in acel moment.
2. CUE - Apăsați CUE și piesa va reveni la punctul de așteptare și se va 
întrerupe acolo (dacă nu ați setat
Punctul cue cu butonul PLAY / PAUSE, începutul pistei este punctul de 
întoarcere.) Dacă piesa este
Pe punctul de reperare puteți relua din nou ținând apăsat butonul CUE. Dacă 
CUE a fost eliberat
Urmărirea sare înapoi la punctul de așteptare și pauze. Când este apăsat PLAY /
PAUSE în timp ce țineți apăsat CUE
Și apoi eliberează ambele butoane, piesa va fi redată din nou.
3. PITCH - / + - Viteza de redare este redusă / crescută. Dacă cheia este 
eliberată, controlerul
Revine la viteza inițială de redare. Batetele a două piese pot fi ușor asociate cu 
această funcție
În combinație cu punctul 14
4. JOG WHEEL - Scratching sau Track Search Mode cu ajutorul butonului 
SCRATCH / SEARCH (12).
Modul Scratch: Când LED-ul este aprins, deplasând Jogwheel-ul, puteți zgâria 
piesa. Luați în considerare mișcarea
Platoul unei mese rotunde cu un vinil pe ea.
Modul de căutare: Când LED-ul nu este aprins în modul Pauză mișcând 
Jogheelul, unitatea va căuta
Printr-o piesă pentru un cadru dorit. În modul Redare, viteza se schimbă la 
rotirea Joghetei.
Dacă acționați mai repede / mai lent, viteza de redare va crește / scade. Dacă 
cheia este eliberată, controlerul va
Reveniți la viteza inițială. Batetele a două piese pot fi ușor asociate cu această 
funcție în combinație cu punctul 14.
5. LOAD - Folosind acest buton, o pistă selectată va fi încărcată pe controler.
6. BROWSE - rotiți acest buton pentru a defila muzica software-ului. Pentru a deschide un 
dosar sau a "Mai mare" în softul de pe buton. 
7. TREBLE - Controler pentru reglarea înaltelor. 
8. FOLDER OUT - Pentru a naviga prin foldere în modul CD sau USB. 
9. BASS - Controler pentru reglarea basului. 
10. VOLUM - Controler pentru reglarea volumului muzicii. 
11. VOLUM MASTER - Controler pentru volumul total al ambelor unități. Volumul unei 
unități ar trebui să fie Să fie reglată cu controlul volumului (10). 
12. SCRATCH / SEARCH - Vedeți o parte a punctului 4. 



13. REV - Redă traseul înapoi. 
14. SYNC - ritmul unei unități poate fi comparat cu ritmul celeilalte unități. A se vedea, de 
asemenea, punctul 3. 
15. CROSSFADER - Modul în care doriți ca piesele ambelor unități mixte să fie realizate 
cu acest fader.
16. SEL - Vă permite să selectați efectul dorit.
17. EFX - Vă permite să reglați parametrul uscat / umed sau parametrul 
selectat.
18. E- Activează / dezactivează efectul.
19. LOOP - - Puteți seta punctul de pornire al buclei care este indicat pe afișaj.
20. AUTO LOOP - Când apăsați butonul, setați punctul final al bucla fără sudură
și porniți
. Pentru a termina bucla, apăsați din nou butonul de ieșire.
21. LOOP + - Acest buton este folosit pentru a porni ultima bucla memorata. 
Pentru a termina bucla, apasati butonul LOOP +
Butonul din nou

conexiune.
22. OUTPUT LINE - ieșire Master, neechilibrat Iesire stereo dezechilibrată (RCA) 
pentru conectarea unui
Amplificator sau alte unități cu intrare la nivel de linie. Ieșirea furnizează un 
semnal audio provenit de la
Computer sau semnalul unei surse externe la intrarea liniei - în funcție de 
poziția
Comutatorul selector PC / linie.
23. MIC BUCĂȚI - Microfonul introduce intrări microfon mic pentru conectarea 
microfoanelor DJ prin XLR
Un dop de 6,3 mm.
sau



24. MIC VULUME-Control mic pentru controlul microfonului DJ conectat la 
mufele MIDI MIC.
25. Controlul volumului pentru castile de control conectate in jackul pentru casi
HEADPHONE VULUME-
26. JACK HEADPHONE - utilizat pentru a conecta pentru monitorizarea audio cu
căști.

comerciantului dvs. despre modalitatea de a continua.
Specificațiile sunt tipice. Valorile reale pot ușor să se schimbe de la o unitate la 
alta.Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

CONDIȚII DE GARANȚIE 
Data la care produsul părăsește importatorul este considerat a fi data la care începe

garanția. Legea Obligă comerciantul cu amănuntul să ofere o garanție de doi ani 
beneficiarului final. Numai companiile aprobate de Tronios au dreptul să lucreze la 
echipament. În timpul perioadei de garanție (defectuoasă), echipamentul trebuie returnat 
distribuitorului prin corespondență preplătită în Cutie originală. Potențiometrele au o durată
de viață limitată și nu sunt acoperite de producător mai mult decât în mod normal utilizare. 
Pentru toate solicitările de service, consultați distribuitorul local, deoarece el vă poate ajuta
cel mai bine. 




