Snelstart gids – Installatie (PC)
Installatie
Van cd
 Doe de VDJ installatie cd in uw systeem. De installatie start automatisch,
zo niet, navigeer dan door de cd en dubbelklik op het bestand
“install_virtualdj_v6.exe”.
Vanaf het binnengehaalde installatiebestand
 Navigeer naar de locatie waar het installatiebestand is opgeslagen en
dubbelklik op het bestand “install_virtualdj_v6.exe”.
Volg de stappen hieronder om de installatie voort te zetten……
A. Sta de installatie toe

B. Selecteer uw taal….OK

C. Welkom scherm….Next

D. Eindgebruiker licentie overeenkomst – Lees zorgvuldig door en klik op Next om
akkoord te gaan met de overeenkomst.

E. Applicatie locatie pad…..Next

F. Start kopiëren…..Next

G. Rond installatie af…..Finish

De software is nu geïnstalleerd en er zou een VDJ snelkoppeling op uw desktop moeten
staan.

Snelstart gids – Installatie (Mac)

Installatie

Van cd
 Doe de VDJ installatie cd in uw systeem. De installatie start automatisch, zo niet,
navigeer dan door de cd en dubbelklik op het bestand “install_virtualdj_v6.dmg”.

Vanaf het binnengehaalde installatiebestand
 Navigeer naar de locatie waar het installatiebestand is opgeslagen en dubbelklik op
het bestand “install_virtualdj_v6.dmg”.
Een venster verschijnt met het VDJ installatie pakket.
Dubbelklik op het installatiepakket.

Volg de stappen hieronder om de installatie voort te zetten……

A. Klik op Continue om de installatie te beginnen.

B. Klik op continue na het lezen van de
licentie overeenkomst.

C. klik op agree om de licentie
overeenkomst te accepteren.

D. Klik op install om de installatie uit te voeren.

D. Voer uw systeem wachtwoord in
voor het installeren van applicaties.

F. De bestanden zullen nu gekopieerd
worden op uw systeem.

G. klik op Close om de installatie af te sluiten.

De software is nu geïnstalleerd en u zou een icoon moeten vinden in de Applicatie map
om VDJ te openen.

Snelstart gids – Gebruik voor de eerste keer...
VDJ voor het eerst openen….
A. Dubbelklik op de VDJ snelkoppeling op de desktop.
B. Voer uw serienummer, dat u hebt gekregen bij uw aankoop, in.

C. VDJ zal controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is.
(Dit kan uitgeschakeld worden in het configuratie menu.)

D. VDJ intro scherm… Toont de initialisatie
van software onderdelen.

E. VDJ gebruikers scherm.

Snelstart gids – Basis instellingen
Nu gaan we VDJ instellen voor veelvoorkomend gebruik met een geluidskaart –
Standaard interne geluidskaart, koptelefoon met interne geluidskaart, externe mixer met
meerkanaals kaart of tijdgecodeerde besturing.
Instellingen voor standaard interne geluidskaart…..
Vanuit de installatie hoeft er niets aangepast te worden, dus bekijk het gebruikers scherm
rustig. We gaan kijken naar de geluidsinstellingen in het config menu.
A. klik op config rechtsboven in de werkbalk.
B. In dit scherm vind u alle instellingen van VDJ terug.
Onder het eerste tabblad “sound setup” staan de geluidskaart instellingen.
Na installatie wordt standaard ingesteld:




Input - None (ingang – Geen)
Output – Single output (Uitgang – Enkele uitgang)
Soundcard – Simple (Geluidskaart simpel) met uw geluidskaart in de lijst ernaast.

Na het maken van aanpassingen moet op “APPLY” geklikt worden om de aanpassingen door
te voeren.
Nu kan je VDJ gebruiken om je favoriete muziek te mixen waarbij het geluid uit de
computer speakers komt. (of andere bron die aangesloten is op de interne geluidskaart)

Instellingen voor koptelefoon met interne geluidskaart….

Deze instelling gebruikt je interne geluidskaart en een tweede geluidskaart voor het gebruik
van een koptelefoon. Extra geluidskaarten zijn los verkrijgbaar in de winkel.

A. Ga terug naar het tabblad sound setup in het config menu.
B. Laat de input optie op None staan.
C. Verander de output naar Headphones en laat de lijst rechts hiervan zoals hij is.
D. Verander de geluidskaart optie naar 2 geluidskaarten.
Na het maken van deze aanpassing zal je zien dat de lijst naast output is veranderd
naar :
Master:First card / Headphones: second card.
Hoofd: 1e kaart / Koptelefoon 2e kaart.

Ook zie je rechts van de Soundcard optie twee lijsten onder elkaar waar je de aanwezige
geluidskaarten kunt kiezen. De bovenste lijst is de 1e kaart en de onderste de 2e kaart, kies ze
dus goed uit.
Als je de interne geluidskaart wilt gebruiken voor het hoofdkanaal, stel deze dan in als 1e
kaart. Stel de 2e kaart dan in voor het gebruik met de koptelefoon.
Draai deze instellingen om voor het gebruik van de interne geluidskaart in combinatie met de
koptelefoon.

Snelstart gids – Extern mengpaneel instellen
Nu het volgende niveau!
Extern mengpaneel instellen………
Gezien je mixen voorbeluistert en klaarzet vanaf je mengpaneel kan je de mono gescheiden
instellingen gebruiken bij het toewijzen van de toegewijde uitgang. (mono separated)
Als je nu simpelweg bij output de optie headphones wijzigt in external mixer, zal je zien dat
In plaats van Left: master / Right:Headphones er nu staat Left deck: Left chan / Right
deck Right chan.
Dit geeft een MONO signaal naar elk kanaal van de mixer.
Hoewel het niet nodig is voor het verkrijgen van geluid, is het wel aan te raden om een
meerkanaals geluidskaart te gebruiken om elk kanaal te voorzien van een stereo signaal.
De meeste desktop computers hebben tegenwoordig een ingebouwde meerkanaals
geluidskaart (4.1 Surround) dus bekijken we de instellingen voor een extern mengpaneel
verder. Laptop gebruikers zullen de Mono separated optie moeten gebruiken of een externe
meerkanaals geluidskaart moeten aanschaffen.
Er zijn meer “professionelere” geluidskaarten op de markt die meer flexibiliteit hebben voor
wat betreft de aansluitingen naar het mengpaneel, we komen hierop terug bij tijdgecodeerde
instellingen.
Verder gaan op de basis instellingen….
Eerst zal je wat specifieke kabels moeten hebben, namelijk 2x 3,5 mm stereo male naar
stereo RCA male.

A. Verander de output van Headphones naar externe mixer.
B. Laat de kanaaltoewijzing in de rechterlijst zoals hij is.
[ left deck:left chan/right deck:right channel]
C. Verander de Sound card optie naar 4.1 Card.
Stop de kabels, achter in de geluidskaart, in de kleuren Zwart en Groen.
Als uw geluidskaart alleen de kleuren groen, rood en blauw heeft, dan is het geen 4.1
geluidskaart en zult u de Mono seperated optie moeten gebruiken.
D. Stop de andere kant van de kabels in de juiste line ingangen van het mengpaneel.
Normaal gesproken zal de groene uitgang Front ( left deck [chan 1]) zijn en de zwarte
uitgang Rear ( right deck [chan2]) zijn.

E. klik op “APPLY”.
F. Klik op het option tab in het config menu.
G. In de linker rij is het eerste onderwerp de crossfader. Deze instelling regelt de hoek
van de interne crossfader in VDJ. Gezien we de crossfader op het mengpaneel
gebruiken stellen we deze optie in op “disabled” (uitgeschakeld).
Door deze instelling op disabled te zetten stroomt het audio signaal van VDJ zonder
onderbreking naar het mengpaneel.
H. Klik op OK om het config venster te sluiten.

Dat is het….
Snel en eenvoudig…..
Extern mengpaneel instellen!
Zoals eerder gezegd zijn er meer professionele geluidskaarten, maar de instellingen zijn
nagenoeg gelijk. Je kan kiezen uit de volgende opties onder de sound card lijst
afhankelijk van het gebruikte stuurprogramma.



4.1 card – Windows stuurprogramma model (WDM) ondersteuning.
ASIO card – geluids stroom ingang/uitgang stuurprogramma ondersteuning (lage
Latency) (wachttijd).

Als je van plan bent om voor tijdgecodeerde besturing te kiezen voor VDJ, wil je een
geluidskaart hebben die ASIO ondersteund. De kaart moet niet alleen 4 mono (2 stereo)
uitgangen hebben, hij moet ook beschikken over 4 mono (2 stereo) ingangen.
De ingangen MOETEN stereo zijn. VDJ’s Tijdgecodeerde ondersteuning kan niet overweg
met een mono signaal voor tijdcode.

Laten we nu gaan kijken
naar instellingen voor gebruik met tijdcode…….

Snelstart gids – Tijdcode instellingen
Doorgaan op de instellingen van de externe mixer………
Je hebt nu wat nieuwe componenten en andere kabels.
Misschien heb je wat platenspelers of cd decks

Een geluidskaart met ASIO ondersteuning en 4x input/4x output,
Een Tijdcode decoder,

en natuurlijk een extern mengpaneel.
Alle benodigde kabels zouden bij de apparatuur geleverd moeten zijn.
De meeste platenspeler hebben vaste kabels, zo niet dan moet RCA male naar RCA male
volstaan om de spelers te koppelen aan het mengpaneel. Dit geldt ook voor cd spelers en
de koppeling tussen het mengpaneel en de geluidskaart.

Voordat we de instellingen in VDJ gaan veranderen, gaan we eerst de hardware
gereed maken.

1. Sluit de geluidskaart aan en installeer deze volgens de beschrijving van de fabrikant.
2. Sluit de tijdcode decoder aan op de geluidskaart. (als de decoder en geluidskaart 1
zijn kunt u dit overslaan).
Platenspelers – Sluit de L&R kabels van elke platenspeler aan op de corresponderende
ingang. De linker speler op ingang 1 en de rechter speler op ingang 2. Zorg dat de
geluidskaart staat ingesteld op PHONO.
Cd spelers - Sluit de L&R kabels van elke platenspeler aan op de corresponderende
ingang. De linker speler op ingang 1 en de rechter speler op ingang 2. Zorg dat de
geluidskaart staat ingesteld op LINE
3. Sluit de geluidskaart aan op het externe mengpaneel. Uitgang 1 op kanaal 1 en
uitgang 2 op kanaal 2.

De aansluitingen moeten er nu ongeveer zo uitzien:

Nu de apparatuur goed is aangesloten kunnen we VDJ gaan instellen.
A. Ga terug naar het tabblad sound setup in het config menu.
B. Bij input selecteer je Timecodes (de onderste). Bij gebruik met slechts 1 deck kan
single timecode worden gebruikt.
C. Bij output selecteer external mixer.
D. Bij de soundcard selecteer je ASIO en selecteer je errnaast het juiste stuurprogramma.
De instellingen moeten er zo uitzien, maar dan met de gegevens van je eigen
geluidskaart stuurprogramma.

E. klik nu op timecode config voor het configuratie venster.

F. Bij de lijst achter vinyl selecteer je de door jou gebruikte tijdcode versie.

Platenspelers – Zet de naald klaar aan het begin van de plaat.
Cd spelers – Zorg dat de tijdcode cd in de cd speler geladen is.
Druk op de afspeelknop om het tijdcode signaal door te laten komen bij de VDJ
configuratie.
H. Je zou nu een cirkel moeten zien die rond 1 punt draait voor elk deck dat speelt.
Je kunt nu globale aanpassingen maken met de knoppen Left/right, Phase/Anti, Gain
en Silence. Kies vervolgen 1 deck en stel alles fijn af, herhaal dit bij het 2e deck.
I. Klik op OK om het configuratiescherm te sluiten.
J. In het tabblad soundcard instellingen klik je tevens op APPLY en OK om het venster
af te sluiten.
Je bent nu klaar om te beginnen met mixen met behulp van de tijdgecodeerde
platenspelers / cd spelers.

En welkom in het volgende niveau!
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben, bekijk dan de volledige
handleiding voor meer informatie, of bekijk het help forum op

http://www.virtualdj.com/forums/

Vertaling door S.Waterreus

