
 
 

VMS4 Najčastejšie kladené otázky a odpovede 
 

1. Nainštaloval som svoje VMS4 a neobjavuje sa žiadny zvuk.  
 

� Je USB kábel pripojený z VMS4 na váš počítač? 

� Prečítali ste si Sprievodcu rýchlym štartom?  
� Je zvuková karta nastavená na "4 Out", ak jednotku nevypnete, 

nastavte zvukovú kartu na "4 out" a reštartujte VMS4. 
� Sú Kanály 2 a 3 nastavené na USB vo voliči vstupov? 

� Máte na VMS4 merače?   

� Sú vaše reproduktory zapnuté?  
� Je gombík Master Volume vytočený? 

� Môžete otestovať mikrofón, aby ste videli, či pracuje? 

 

 

2. Ako aktualizujem na  VDJ Pro  
 

� Jednoducho stlačte tlačidlo  "Config" vpravo hore na obrazovke VDJ 
LE a postupujte podľa výziev. Kúpia aktualizáciu priamo od Virtual DJ 

 

3. Koľko stojí aktualizácia z LE na PRO.  
 

$149.99 

 

 

4. Dokáže VDJ LE robiť video?  
 

� VDJ LE robí video iba na obrazovke počítača. Video môžete potiahnuť 
a pustiť na iný monitor. Na aktiváciu video výstupu na vašom počítači 
potrebujete aktualizovať na VDJ Pro 

 

5. Čo dostanem, keď aktualizujem na Virtual DJ pro 

 

� Plný Video výstup 

� Prístup k stovkám samplov Virtual DJ 

� Prístup k stovkám skinov Virtual DJ 

� Prístup k nastaveniu zvukovej karty a MIDI konfiguráciám 

� Viac audio efektov, ako je filter 

� Viac video efektov 

 

6. Prečo na mojej obrazovke nepracuje EQ, stlmovače hlasitosti a krížový 
zoslabovač 



 

� Nastavili sme VDJ LE tak, aby zvuk šiel cez Orezávač mixéra, EQ a 
stlmovač hlasitosti a nie cez softvér.  Toto umožňuje jasnejší signál 
� Môžete zablokovať EQ a Trim na VMS4 a premapovať ho na 
softvérové orezávanie, ekvalizér. Na vypnutie Trim a EQ jednoducho 
podržte tlačidlo "Cue" na kanáli 4 a zapnite VMS. Toto sa nedá urobiť vo 
VDJ LE 

 

7. Prečo môj ekvalizér nepracuje.  
 

EQ bol pravdepodobne zablokovaný. Na sprístupnenie EQ a Trim podržte tlačidlo 
Cue #4 a zapnite jednotku. Potom otestujte EQ 

 

 

8) Môj mikrofón má zlý zvuk, skresľuje 

 

� Vstup mikrofónu je veľmi horúci. Jednoducho odtiahnite mikrofón 
(od vašich úst) a prispôsobte zvuk, aby vyhovoval vašim potrebám) 
Všetky mikrofóny nie sú rovnaké. 

  
9) Aký iný softvér pracuje s VMS4  

 

� Traktor Duo 

� Traktor Pro (4 dosky)  
� PCDJ DEX 

� Mixvibes 

� VDJ PRO (Numark Cue)  
� Mapovanie je na www.VMS4DJ.com 

 

10) Pracuje to so Seratom ?  
 

� Nie, pracujeme na tom. Nevieme, kedy to bude.  
 

11) Ako skontrolujem, akú verziu má môj VMS4?  
 

� Jednoducho ho zapnite a skontrolujte LEDkové merače. Nakrátko 
vám ukážu verziu, ktorú máte. LEDka vľavo bude prvé číslo, vpravo je 
druhé číslo. Takže, ak sú zapálené 3 vľavo a 8 vpravo, potom máte 
verziu 3.8 

 

 

12) Ako nainštalujem do môjho regulátora aktualizácie?  
 

� Na disku so softvérom, ktorý je priložený je utilita, nazvaná 
"Firmware Update".  
� Prejdite na VMS4DJ.com pod "Downloads" uvidíte súbor, ktorý je 
najnovšou verziou.  



� Stiahnite si súbor a uložte ho na vašej ploche.  
� Otvorte utilitu "Hardware Update".  
� VDJ program musí byť otvorený, môže sa minimalizovať 
� Vyberte si USB zariadenie v prvom riadku 

� Prejdite a vyberte súbor aktualizácie 

� Stlačte tlačidlo "Update" 

� Keď je už dokončené, jednotku vypnite a skontrolujte, či vaše VMS je 
tej správnej verzie. Pozri #11  

 

 

 

11) Môj krížový stlmovač nefunguje 

 

� Skontrolujte priradenie krížového stlmovača. Tak isto nezabudnite, že 
krížový stlmovač sa na obrazovke nebude hýbať.  

  
12) Dá sa VMS4 namontovať do regálu?  

 

� Nie, ale máme skvelú skrinku. Veľkosť je bohužiaľ nevhodná na 
to, aby vôbec bola montovateľná do regála. 

 

13) Bude mať Virtual DJ verziu 4 deck?  
 

� Momentálne nevieme 

 

14) Dá sa použiť pre Karaoke?  
 

� Toto je Midi regulátor so zvukovou kartou. Dá sa 
namapovať tak, aby pracoval s MIDI karaoke softvérom. Tak 
isto môžete mať pripojené 2 mikrofóny a použite linkové vstupy 
pre bezdrôtové mikrofóny.  
 

 

&#x2028;Ak máte akékoľvek otázky, volajte prosím USA 1-800-333-6444, Európa 
–(011) 31-45-546-8500 

 

 


