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Návod k obsluze 

 
 

UPOZORNĚNÍ 
a)  Důkladně pročtěte pokyny, než zařízení zapojíte do sítě el. napětí a začnete používat. 
b)  Pokyny uschovejte pro případ dalšího použití. 
c)  Dbejte pokynů uvedených v příručce a na zařízení. 
d)  Voda a vlhkost – Chraňte zařízení před kontaktem s tekutinami a vlhkostí.  
e)  Teplo – Zařízení umístěte v patřičné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory.  
f)  Větrání – Zařízení umístěte tak, aby bylo zajištěno dobré větrání. Zařízení neumisťujte na pohovky 
nebo matrace, nebo podobné povrchy, které mohou zabraňovat dobrému větrání, nebo do uzavřených skříní, 
které neumožňují dostatečnou cirkulaci vzduchu. 
g)  Zdroje napájení – Toto zařízení smí být napájeno jen ze zdrojů el. napětí uvedených v této příručce, 
nebo označených na zařízení. 
h)  Ochrana  vodiče  napájení  –  Vodič  napájení  umístěte  tak,  aby  nebyl  vystaven  mechanickému 
namáhání. 
i)  Čištění – Zařízení čistěte jen způsobem popsaným výrobcem. 
 
VOLBA NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 
•  Na  zadním panelu CD přehrávače nastavíte napájecí napětí  zařízení. Napájecí napětí  zvolíte podle 
napětí místní sítě el. napětí, tj. v ČR 230V. 
 
1. Kontrola obsahu balení 
2. Příprava zařízení 
1) Zařízení umístěte na vodorovnou podložku nebo jej zabudujte do skříně (racku), např. PRO DJ/CASE. 
2) Zajistěte dobré větrání zařízení a zařízení neumísťujte do přímého slunečního světla. 
3) Zařízení  umístěte  v maximální možné  vzdálenosti  od  televizorů  a  radiopřijímačů  tak,  aby  nedocházelo 

k vzájemnému rušení signálů. 
3. Zapojení 
1) ZAPOJENÍ AUDIO KABELŮ  ‐ Přiloženými RCA  kabely propojte CD přehrávač DIGI PRO  s linkovými  vstupy 

(line).na mixážním  pultu.  Výstupní  signál  CD  přehrávače  nikdy  nezapojujte  do  vstupu  pro  gramofon  na 
mixážním pultu. 



2) ZAPOJENÍ  ŘÍDICÍCH  KABELŮ  –  Přiloženými  ovládacími  kabely  propojte  CD  přehrávač  s  “Fader  Q‐
Start“ kompatibilním mixážním pultem. 

3) Nyní můžete CD přehrávač zapojit do sítě el. napětí. 
4) Přiloženým ovládacím kabelem propojte hlavní a ovládací jednotku. 
 
Upozornění: K zapojení používejte  jen přiložené propojovací kabely. Před  zapojením  zařízení  se ujistěte,  že 
zařízení není zapojeno do sítě el. napětí. 
 

UPOZORNĚNÍ: Displej  přehrávače  byl  navržen  tak,  aby  byl  dobře 
viditelný pod úhly zobrazenými na obrázku. Zabudujte zařízení  tak, 
aby byla zaručena dobrá viditelnost displeje. 

UPOZORNĚNÍ: CD přehrávač by neměl být nakloněn více než 15°. Při 
vyším náklonu může docházet k nesprávnému načítání disků. 

   
 
 

 
 

1. JOG WHEEl – má několik funkcí: 
a. Slouží  pro  přechodnou  změnu  úpravy  rychlosti  přehrávané  skladby.otáčením  po  směru 

hodinových ručiček se rychlost zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se rychlost 
snižuje. 

b. Při režimu Pause, nebo CUE můžete pomocí kolečka najít požadované místo ve skladbě, kam 
chcete umístit CUE bod 

c. Pomocí kolečka můžete nastavit smyčku. 



 
2. VFD displej ‐  Displej  viditelný z různých úhlů poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení. 
3. Pitch  slider  –  slouží  k trvalému  nastavení  procentuální  hodnoty  změny  rychlosti  přehrávání.  Např. 

nastavíte‐li  pitch  na  hodnotu  +2,  všechna  CD  budou  přehraná  s touto  nastavenou  hodnotou. 
Nastavená hodnota je zobrazena na displeji. 

4. Search  –  Funkce  rychlého  vyhledávání  ve  skladbách.  Funkce má  čtyři  rychlosti pohybu  vpředa  čtyři 
rychlosti pohybu vzad. Čím rychleji otáčíte daným směrem, tím rychlejší je vyhledávání. 

5. Přepínač  Track/Folder  –  otáčením  knoflíku  listujete mezi  skladbami, nebo  adresáři na mp3 discích. 
Zmáčknutím knoflíku zobrazíte jméno alba, nebo název skladby v případě mp3 

6. FOLDER L.E.D. – Dioda svítí, pokud je tlačítko Folder aktivní. 
7. SGL/CTN – Přepíná  režim přehrávání  (jedna  skladba, nebo  všechny) Navíc aktivuje  režim  Flip‐flop a 

Auto Cue. 
8. Tlačítko Time – přepíná mezi parametry zobrazování času (zbývající a uplynulý) Tlačítko také umožňuje 

zobrazit informace o firmware a zpřístupnit menu pro vymazání paměti. 
9. Tlačítko BOP – Zmáčknutím tlačítka během přehrávání se vrátí skladba na poslední nastavený CUE bod 

bez přerušení přehrávání. 
10. Pitch slider OnúOff ‐  zapíná a vypíná pitch slider. Pomocí tlačítka lze také měnit rozsah pitch slideru.  
11. Přepínač rozsahu pitch  ‐   mačkáním přepínáte rozsah pitch kontrolu. Nastavené hodnoty se objevují 

na displeji 
12. Tempo  lock – funkce uzamykající harmonii skladby na nulové hodnotě. Zabrání se zkreslení vokálů a 

melodií během velkého zrychlení, nebo zpomalení skladby. 
13. Tlačítko folder – Přepíná mezi skladbou a adresářem. Tato funkce je možná pouze u MP3 disků 
14. Tlačítka Pitch bend ‐ Tlačítka slouží pro dočasnou změnu hodnoty pitch. Po uvolnění tlačítka se Pitch 

vrátí na původní hodnotu. 
15. Reloop  –  pokud  je  nastavená  a  uložená  smyčka  do  paměti,  tlačítkem  Reloop  ji  znova  přehrajete. 

Přehrávání ukončíte zmáčknutím tlačítka  Out. 
16. Tlačítko  out  –  Slouží  k nastavení  koncového  bodu  smyčky  a  opuštení  přehrávání  smyčky.  Začátek 

smyčky nastavíte tlačítkem In. 
17. Tlačítko In‐ slouží k nastavení začátku smyčky, nebo CUE bodu. 
18. Play/Pause – Zapíná a přepíná přehrávání. Pokud zařízení přehrává, modrá LED dioda Play svítí, pokud 

je přehrávání zastavené, modrá LED dioda Play bliká. 
19. CUE – Zmáčknutím tlačítka se vrátíte na poslední nastavený CUE bod. Rozsvítí se zelená dioda CUE. Při 

každém novém nastavení CUE zelená dioda zabliká.Pokud CUE držíte, začne se skladba přehrávat do 
okamžiku, kdy tlačítko opět uvolníte. 

20. Relay – Aktivuje efekt Filip‐Flop 
21. Funkce Eject – Slouží k vyjmutí CD z mechaniky. Pro vyjmutí CD je potřeba nastavit zařízení do režimu 

CUE, nebo Pause. 
22. Repote Jack – Slouží k propojení ovládacího kabelu s 8 pin konektorem s ovládačem přehrávače. 
23. Konektory dálkového ovládání  1 – Pomocí kabelu s minijackem připojte CD z kompatibilním mixážním 

pultem  vybaveným  funkcí Q‐start.  Funkce Q‐start umožní  spouštění přehrávání pomocí  crossfaderu 
mixážního pultu 

24.  Konektory  dálkového  ovládání    2  –  Pomocí  kabelu  s minijackem  připojte  CD  z kompatibilním 
mixážním  pultem  vybaveným  funkcí  Q‐start.  Funkce  Q‐start  umožní  spouštění  přehrávání  pomocí 
crossfaderu mixážního pultu 

 



 
 

25. Zásuvka mechaniky 1 – Slouží pro vkládání CD do mechaniky 1. 
26. Otevírání mechaniky  1  –  Tlačítko  slouží  k otvírání  a  zavírání mechaniky  1.  V případě,  že  je  CD  již 

načteno, mechaniku lze otevřít pouze v případě, že je přehrávač v režimu CUE, nebo Pause. 
27. Vypínač – zapíná a vypíná celé zařízení. Pokud je zařízení zapnuté, svítí modrá dioda. 
28. Otevírání mechaniky  2  –  Tlačítko  slouží  k otvírání  a  zavírání mechaniky  2.  V případě,  že  je  CD  již 

načteno, mechaniku lze otevřít pouze v případě, že je přehrávač v režimu CUE, nebo Pause. 
29. Zásuvka mechaniky 2 – Slouží pro vkládání CD do mechaniky 2. 
30. Audio výstup mechaniky 1 – Slouží k propojení s mixážním pultem pomocí RCA kabelů 
31. Digitální  výstup  mechaniky  –  slouží  pro  propojení  se  zařízením  vybaveným  digitálním  vstupem 

(MiniDisc apod.)   
32. Remote jack – pomocí dodaného kabelu propojíte mechaniku s ovládačem 
33.  Přepínač  napětí  –  slouží  pro  přepínání  vstupního  napětí  v závislosti  na  lokalitě,  kde  je  zařízení 

provozováno. (tímto přepínačem jsou vybaveny jen verze s duálním provozním napětím) 
34. Napájecí  konektor  –  Slouží  k připojení dodávaného napájecího  kabelu. K napájení používejte pouze 

originální kabel. 
35. Digitální  výstup mechaniky  2  –  slouží  pro  propojení  se  zařízením  vybaveným  digitálním  vstupem 

(MiniDisc apod.)   



36. Audio  výstup  mechaniky  2  –  Slouží  k propojení  s mixážním  pultem  pomocí  RCA 
kabelů

 
 
 

37. Ukazatel Play – Signalizuje, že zařízení přehrává. 
38. Ukazatel Pause – Signalizuje rešim Pasue 
39. Ukazatel CUE – Signalizuje, že přehrávání je na posledním uloženém CUE bodě. 
40. Ukazatel popisu – Zobrazuje název autora, alba a skladby v případě mp3 disků 
41. Auto BPM – signalizuje aktivní automatické počítadlo BPM 
42. Ukazatel BPM – ukazuje BPM přehrávané skladby 
43. BPM Indicator – svítí, kdykoliv je něco zobrazeno. 
44. TEMPO LOCK – signalizuje aktivní funkci Tempo lock 
45. PITCH METER – zobrazuje hodnotu nastavenou pitch sliderem. 
46. Ukazatel Pitch – svítí, pokud je pitch slide aktivní. 
47. Časová  lišta – zobrazuje, kolik času do konce skladby, nebo CD zbývá. Pokud se blíží ke konci, začne 

blikat. 
48. Ukazatel Remain – Ukazuje, že je zobrazován zbývající čas do konce. 
49,50,51. TIME DISPLAY – Zobrazuje detaily o čase. (Vteřiny, minuty, framy)  
52. Ukazatel Total/Remain – Zobrazuje celkový čas zbývající do konce disku. 
53. Ukazatel Track – Tří‐znakový ukazatel  zobrazující  skladbu, která  je právě přehrávaná, nebo v režimu 
pauzy. 
54.Ukazatel Folder – zobrazuje adresář, ve kterém se právě nacházíte. Tlačítko Folder musí být aktivní.  
55.Reloop – zobrazí se, pokud je smyčka připravená k opětovném přehrání. 
56.Ukzatel  Single  ‐    Zobrazuje  režim  single. V tomto  režimu  se  skladba po přehrání  vrátí do bodu CUE. 
Pokud je nastaven režim Continuous, budou přehrány všechny skladby do konce disku. 
57. AUTO CUE . zobrazuje aktivní funkci auto CUE. Funkci aktivujete podržením tlačítka SGL/CTN na jednu 
vteřinu.  
58. Ukazatel MP3 ‐  Svítí, pokud je do mechaniky vložen MP3 disk. 
59. Ukazatel CD – Svítí, pokud je do mechaniky vloženo Audio CD. 

 
 


