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INTRODUCTIE 
 

 

De D2 Director is een 3U rack-mountable dubbel decks hardware controller ontworpen met de 
hoogstaande eisen van de hedendaagse dj in het achterhoofd. Met het baanbrekende plug en play 
ontwerp en de zeer makkelijk te bedienen gebruikers interface, kan de dj zeer snel en makkelijk 
tracks vinden, organiseren en afspelen vanaf verschillende USB opslag media. Tracks kunnen 
handmatig worden toegewezen aan de decks of automatisch worden afgespeeld in jukebox-style.  
 
Krachtige hulpmiddelen zoals de Platenbak / Crate en Profile View geven een digitaal tintje aan de 
traditionele DJ methodes. De Platenbak / crate kan worden gebruikt om uw set vooraf voor te 
bereiden en te schikken, zelfs tijdens uw optreden of allebei. De Profile View bied een zeer handig 
visueel Cue hulp middle, vergelijkbaar met het kijken naar de groefjes in een 12” vinyl maar dan nog 
beter en nog overzichtelijker! 
 
D2 Director beschikt over 3 USB poorten zodat er een grote verscheidenheid aan 

opslagmogelijkheden verbonden kunnen worden. O.a. de Apple iPod®, mini USB drives en externe 
harddrives.  Zoeken naar een titel of artiest wordt super snel door middle van het bijgeleverde USB 
toetsenbord.  
 
De D2 Director kan de volgende formaten afspelen: MP3, WAV en AAC*  mits opgeslagen onder de 
volgende bestandssystemen:  FAT16, FAT32, NTFS en HFS+.  
 

 

EIGENSCHAPPEN 
 

 

 

� Ondersteuning voor iPOD, Flash keys, thumb drives, en externe USB hard-drives. 
� USB computer toetsenbord voor het zoeken van nummers,artiest en meer op – USB drives of iPOD 
� 3U rackmount console 
� Scratching en Pitch-Bending 
� Naadloos loopen, stutter functie 
� Pitch control 
� Groot verlicht display met zeer gebruiks vriendelijke gebruikers interface 
� Zoek razendsnel door tracks 
� Track Profiel visualisatie 
� Drie USB poorten tbv connectie met iPOD's, mini USB drives, hard-drives of een toetsenbord 
� Ondersteunde formaten: MP3, WAV and AAC*  
� Beatkeeper technologie die handmatig met TAP kan worden overschreven 
� Fader Start functie 
� Ondersteuning voor Computer playlists in vele bekende formaten. 
� Veilige software updates voor toekomstige verbeteringen. 

 

 
 

BELANGRIJKE INFO 
 

 

De D2 Director werkt het best met de allerlaatste software versie, wij adviseren dan ook meteen uit de doos 
en verder regelmatig de website te checken voor updates.    Zie “D2 Software Upgrades” sectie voor details. 

 
Nooit forceren! 
USB apparaten horen soepel in het slot te schuiven, lukt dit niet dan is de kans groot dat U de 
USB plug verkeerd om heeft, deze past namelijk maar op 1 manier dus nooit hard door  

       drukken gaat het niet soepel in de connector prober dan even de plug om te draaien. 
 

Hardware veilig verwijderen 
Als U het opslag medium wilt ontkoppelen moet U het eerst software matig ontkoppelen net 
als bij een gewone Windows PC om zo beschadiging van het bestands system te voorkomen 
waardoor de data onleesbaar kan worden en dus onbruikbaar. Zie de sectie “Uit werpen van 

     een bibliotheek” voor details. 
 

USB Hubs 
U kunt ook USB hubs aansluiten in elk van de poorten van de D2, maar plug geen hub in op 
een hub! We adviseren om alleen extern gevoede hubs te gebruiken voor betere stabiliteit 
 

USB Gadgets 
Muizen ,trackballs enz. Werken niet met de D2 de meeste USB toetsenbordjes echter wel we 
adviseren echter gewoon het bijgeleverde Numark mini toetsenbord te gebruiken. 
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® iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Appel, Inc., dat in de VS. en andere landen wordt geregistreerd. 
* De beschermde audio bestanden AAC die iTunesMuziek kunnen worden gedownload zijn niet toegankelijk. 

 

Speed-up search and load time D2 Director 
 

Om uw D2 Director optimaal met de harde schijf te laten functioneren, adviseren we u 
onderstaande informatie goed te lezen. 

 
1. Gebruik altijd Librarian. Librarian maakt namelijk zoek tabellen aan zodat een nummer meteen 

gevonden of geladen wordt. 

Als een nummer niet aan de zoek tabel wordt toegevoegd wordt het nummer niet meteen geladen. 

Hierdoor duurt het langer om het nummer te zoeken of te laden. Wanneer een nummer geladen wordt 

dat nog niet aan de library is toegevoegd wordt dit na het laden automatisch gedaan en opgeslagen. 

*Librarian kunt u downloaden via http://www.numark.com/d2. 

2. Iedere library mag maximaal 15.000 bevatten.  

3. Folders op de harde schijf mogen maximaal 1000 nummers bevatten. 

4. Wanneer u over meer dan 15.000 nummers wilt beschikken adviseren we de harde schijf op te splitsen 

in partities van maximaal 75 Giga Byte (75 GB kan ongeveer 15.000 nummers bevatten). Dit bevordert 

ook de zoek snelheid. Wel moet voor iedere partitie Librarian opgestart worden. 

*Voor Windows gebruikers is het aan te raden om de partitie als FAT32 te formatteren, dit is op 

het moment het enige file systeem waar Librarian goed mee overweg kan, NTFS is dus wel te 

gebruiken maar hierdoor verlies je bepaalde functionaliteit zoals het aanmaken van Profile views e.d. 

*Voor Apple gebruikers is de beste keus om de partitie als HFS+ te formatteren. 

Een Harde Schijf onderverdelen in meerdere partities: 
• Rechter muis klik op Deze Computer. 

• Selecteer dan Beheren (4
e
 van boven). 

• Het menu Computerbeheer verschijnt in het scherm. 

• Selecteer in de linker kolom Schijfbeheer. 

• Na een aantal seconden ziet u in het onderste gedeelte van de rechter kolom de externe harde 

schijf. 

• Zorg dat er geen partities aanwezig zijn zodat u alleen “niet toegewezen ruimte” ziet staan. 

• Rechter muisklik op de niet toegewezen ruimte. 

• Selecteer Nieuwe partitie aanmaken en vervolgens rustig de stappen door lezen die in beeld 

verschijnen. 
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CONNECTIE DIAGRAM 
 

 
 
 
 
 

         NAAR MIXER LINE INPUT  
         

                    NAAR MIXER LINE INPUT  

     REAR PANEL CONNECTIONS 
          NAAR USB OPSLAG MEDIUM 
 

        
                  BIJGELEVERD USB TOETSENBORD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                          NAAR FADER START COMPATIBILE MIXER 
 
 

                        NAAR FADER START COMPATIBILE MIXER 

 
 
         NAAR 
         LICHT 

          NET               NAAR USB OPSLAG MEDIUM 
                            BEDININGSPANEEL 
                                  CONNECTIE 
        (links boven) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verzeker U zelf ervan dat de volgende items in de doos aanwezig zijn: 

• D2 Director 

• Stroom adapter 

• Mini USB drive 

• USB toetsenbord 

• 2 stereo RCA kabels 

• Snelstart Handleiding 

• Het veiligheids instructie boekje 
 

2. Lees altijd eerst de gebruiks aanwijzing in het veiligheidsinstructie boekje. 
3. Bestudeer het connectie diagram.  
4. Plaats de D2 Director in een voor U handig te gebruiken opstelling B.V: 

� Plaats de D2 op een vlak oppervlak. 
� Monteer de D2 in een standaard 19”rack mount met 4 schroeven. 

 
5. Verzeker U ervan dat alle Volume knoppen en faders op hun 0 waarde staan. 
6. Verbind de stereo outputs met de mixer en/of andere audio apparaten.  
7. Sluit nu alle apparaten aan op het lichtnet.  

 
8. Zet nu alle apparatuur aan in de volgende volgorde: 

• D2 Director 

• mixer 

• versterkers en andere audio apparaten 
 

9. Bij het uitzetten altijd de omgekeerde volgorde hanteren: 

• Versterkers en andere audio apparaten 

• mixer 

• D2 Director 
 

Meer informatie over dit product kunt u vinden op  http://www.numark.com/d2  
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OVERZICHT AANSLUITINGS PANEEL 
 

 

 
 
1. Power – Verbind hier de adapter (DC 12V 2A) en plug deze in op het lichtnet.  Gebruik ALLEEN de 

bijgeleverde adapter  – het gebruik van een andere adapter kan resulteren in een defecte D2 Director. 
2. DC Restraint – P.O.B per ongeluk ontplug beveiliging hiermee voorkomt U het per ongeluk lostrekken 

van de adapter. 
3. USB Inputs – 2 USB ingangen voor het verbinden van de USB opslag media. (kan gebruik maken 

van hubs maar niet hubs op hubs koppelen!!!) 

Note: D2 Director speelt MP3, WAV en AAC muziek formaten opgeslagen op FAT16, FAT32, 
NTFS (alleen lezen) en HFS+ bestands systemen. 

 

4. Line Out (B) – Deze RCA connectie stuurt het audio signaal uit van deck B op de D2 gebruik  hiervoor 
de bijgeleverde RCA kabel om verbinding te maken met de line level ingang van uw mixer.  

5. Line Out (A) – Deze RCA connectie stuurt het audio signaal uit van deck A op de D2 gebruik  hiervoor 
de bijgeleverde RCA kabel om verbinding te maken met de line level ingang van uw mixer.  

6. Fader Start Connectors – gebruik deze connectors om de bijgeleverde fader start kabels aan te sluiten 
op de eventueel compatibele fader start mixer. Fader Start bied U de mogelijkheid om de decks A en B 
te laten starten met het open zetten van de op elk deck aan gesloten faders op de mixer, schuif je de 
fader open waar deck A op zit aan gesloten zal deze dus automatisch gaan spelen schuif je de fader 
waar deck B op is aangesloten open zal deck B gaan spelen. 

 
 

OVERZICHT BEDIENINGS PANEEL 
 

 

 
1. Power Button – Hiermee zet U de D2 aan en uit LETOP!! dat U de D2 altijd uitzet met deze knop 

alvorens de unit los te koppelen van het lichtnet. Door dit namelijk niet te doen kunt U het bestands 
systeem van uw USB opslag medium beschadigen waardoor de data dus ook weer verloren kan gaan, 
dus altijd uitzetten met de Power Button. 

2. USB Removable Media Input – Ook op deze poort kunt u een USB opslag medium aansluiten* extra 
handig voor mini USB drives.      

3. Deck Section A – This area features the controls for deck A.  Please see “Deck Controls (A and B)” 
section of this manual for description of deck controls.  

4. Deck Section B – This area features the controls for deck B.  Please see “Deck Controls (A and B)” 
section of this manual for description of deck controls.  

5. Global Controls Section – This area features the LCD screen and the global controls of the D2.  Please 
see “Global Controls” for description of global controls. 

 
*VERGEET NIET HET OPSLAG MEDIUM NETJES SOFTWARE MATIG EERST TE ONTKOPPELEN 
ALVORENS HET MEDIUM FYSIEK TE VERWIJDEREN. NOGMAALS U KUNT DE DATA DIE ER 
OPSTAAT CORRUPTEREN EN DAARDOOR WORDT DEZE ONBRUIKBAAR!!!
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BEDIENING VAN DE D2 DIRECTOR 
 

 
De D2 Director introduceert aardig wat revolutionaire concepten voor de digitale DJ, maar werkt desondanks 
toch zeer intuïtief en U zult dan ook een hoop traditionele DJ technieken terug vinden tijdens het gebruik. Er 
is eigenlijk ook geen vaste manier van werken met de D2 ieder voor zich zal zijn eigen stijl ontwikkelen en de 
functies anders benutten dan een ander. Hieronder dan ook alleen de basis technieken beschreven. 
 
 

� Digitaliseren! 
 

Alvorens u met D2 Director kunt beginnen moet u uw muziek bestanden in één van de ondersteunde 
digitale formaten krijgen. „De sectie USB Device Compatibiliteit “ van dit handboek behandelt dit proces 
in detail, maar kortom zou u uw PC of MAC moeten gebruiken om uw CD’s, vinyl* (en eventueel 
cassette bandjes) in WAV, MP3 of AAC formaat om te zetten. Als u reeds digitale media producten 
zoals persoonlijke MP3 spelers of de pakketten van PC DJ gebruikt, dan heeft U waarschijnlijk al uw 
bestanden op het juiste formaat staan. Het is echter de moeite waard in dit stadium om te controleren 
of uw data wel op een goede kwaliteit is geconverteerd? Zo zijn er producten van Numark, zoals de 
TTUSB draaitafel die nuttig van pas komen om uw vinyl te converteren in een digitaal formaat. Check 
voor meer info over de TTUSB de website www.numark.nl 

 

 
 

� Voorbereiden! 
 

Voor uw optreden moet U controleren of uw opslag media geladen zijn met de juiste data/muziek die U 
wilt gaan afspelen. Om tijd te besparen, kunt U de bibliotheek tool in uw pc gebruiken om een library 
aan te maken voor elk opslag medium dat u wilt gaan gebruiken. (zie de sectie “aanmaken van een 
bibliotheek/library”) Het is altijd handig en aan te raden om een back-up mee te nemen van de muziek 
die u wilt gaan afspelen, iets wat zeer makkelijk te realiseren is in de digitale wereld zoals u weet 
simpel weg nog een, of zelfs derde harde schijf met de zelfde data meenemen en u bent op het ergste 
voorbereid.  
 

 
 
              MASTER LIBRARY                 WORKING LIBRARY           BACKUP LIBRARY 
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� Optreden! 
 

Ok uw data is kwalitatief goed gecodeerd, dan is het nu tijd voor plug & play!   
 

1. Voor bereiden van uw platenbak / Crate 
De D2 Director beschikt over een virtuele platenbak / Crate. Net als je platen of cd’s op een 
bepaalde volgorde sorteren werkt dit erg handig al dan niet nog veel handiger omdat de D2 ook 
beschikt over een search engine. Simpel weg de nummers selecteren en in de crate zettenen 
klaar. U kunt dit (en de hierop volgende stap, het ordenen) op elk gewenst moment doen ver voor 
het optreden maar ook nog gewoon tijdens het optreden als u plots van gedachte verandert net 
als met uw oude vertrouwde platen bakken dus. Zolang uw media niet beschermd is tegen 
schrijven wordt de crate automatisch opgeslagen. 

  
2. Ordenen naar wens 

U kunt nu de volgorde van de tracks zelf bepalen simpel weg op volgorde zetten naar wens en 
klaar. 

  
3. Tracks klaar zetten vanuit de Crate 

U kunt nu dus tracks laden uit de gehele database maar dus ook vanuit de netjes geordende 
crate. De D2 kan dit zelfs automatisch doen en als u de autoplay functie inschakelt zal de D2 
zelfs ook nog de tracks instarten, kunt u even snel naar het toilet. (zie sectie” track laden”)  

  
4. Verander uw set wanneer u maar wilt 

de Crate is dynamisch – oftewel bedenkt U zich? Krijgt U een verzoekje dat U niet wilt vergeten? 
Zet het er tussen, gebruik de crate dus echt al seen tool om u optreden optimaal te kunnen 
neerzetten.  

  
5. Omzeil de crate en selecteer nummer rechtstreeks uit de database 

U kunt uiteraard ook gewoon tracks rechtstreeks selecteren vanuit de database dit heeft geen 
invloed op wat er in de crate staat. 

  
6. Treed op zoals U dat gewend bent 

Als een track eenmaal toegewezen is aan een deck kunt U deze manipuleren zoals u dat gewend 
bent, cue, beat match, of zelfs scratchen kan met de D2 en nog steeds kunt U de crate bewerken 
terwijl een track speelt.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Lees verder om te leren hoe u de D2 Director optimal kan gebruiken! 
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DE GRAPHISCHE INTERFACE 
 

 

D2 Director introduceert een zeer baanbrekend ontworpen grafische interface, die uw dj ervaring zeker 
voorgoed zal veranderen.  De interface verschaft zeer snelle en makkelijke toegang tot de eigenschappen en 
bedienings functies van de D2 en is ontworpen op diversiteit dus het apparaat past zich aan jou aan en niet 
jij jezelf aan het apparaat. Om dit mogelijk te maken is de D2 volledig voorbereid op multitasking  dus is de 
unit bv een library aan het opslaan? Geen probleem alle andere functies blijven gewoon direct beschikbaar.  
 
In deze sectie zullen wij de grafische interface toelichten, dit zal niet veel meer dan een paar minuten in 
beslag nemen, verder op in de handleiding gaan we dieper in op DJ eigenschappen van de D2 
 
 
� Aan en uit zetten 

 
Gebruik altijd de aan uit knop, rechtsboven in de hoek van de unit, om de D2 aan/uit te zetten.  
Om aan te zetten drukt U op de knop en laat U deze ook weer los de knop licht rood op en de D2 start 
op, als U de knop namelijk ingedrukt houd bij het opstarten zal de Unit de upgrade modus inschakelen.  
 
Om uit te schakelen dient U de knop wederom in te drukken en dit maal wel ingedrukt te houden. Er 
verschijnt nu een tijdstatus balkje in het scherm wat van links naar recht vult eenmaal volledig aan de rechterkant zal de 
D2 uitschakelen. Dit is om per ongeluk uitschakelen tijdens een optreden te voorkomen.   

 
 
� Het Display / scherm 

 
Gecentreerd op de D2 bevind zich het grote grafische display / scherm. Sommige delen van het display zijn vast 
toegewezen aan bepaalde functies terwijl andere delen van het display per handeling die U uitvoert zullen veranderen. 

 
                                     DECK DISPLAY (A)      DECK DISPLAY (B) 

 
                   WERK GEDEELTE        MENU BALK 
 
 

� Deck Displays / Schermen 

 
Info over de afspeel status blijft ten alle tijde in beeld, ongeacht welke handelingen U ook uitvoert. In dit gedeelte kunt U 
aflezen hoelang het nummer nog speelt, welke nummers in cue staan, Pitch snelheid en andere belangrijke info voor 
tijdens het optreden. Zie “Beeld opties” sectie voor details.   
 
 

 
WAIT / WACHT – Dit symbool geeft aan dat het apparaat momenteel bezig 
is. 

  
PAUSE / PAUZE – Dit symbool geeft aan dat het deck momenteel op pause 
staat 

  
CUE / CUE – Dit symbol geeft aan dat het deck momenteel op het cue punt 
scherp en op pause staat 

  

PLAY / AFSPELEN – Dit symbool geeft aan dat het deck momenteel 
afspeelt.  
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� Menu Balk 

 
Onder in vind U de menu balk waarin alle menu opties staan weergegeven.  
Elke menu optie word weer gegeven boven elke fysieke menu knop op de 
unit. Door simpel weg op het knopje te drukken onder een menu optie 
activeert U de desbetreffende optie. De optie zal kort  oplichten zodat U kunt 
zien dat U de optie heeft geactiveerd. 

 
 
 
 
 
 
 
Er zijn fysiek maar 4 knopen op de unit beschik baar voor navigatie op de 
unit, dit houd echter niet in dat er maar 4 menu opties zijn, zodra er in een 
bepaald menu meer opties zijn verschijnen er pijltjes in het scherm (zowel 
link als rechts) die aangeven dat als je op de next (rechts) of de back(links) 
pijl drukt er meerdere opties zijn.  (Zie afbeelding links) 
 

 
 
� Werkblad 

 
Het grootste gedeelte van het scherm is toegewezen 
aan de functie die U op dat moment gebruikt. De 4 
belangrijkste functies:  Library, Crate, View and Utility 
– hebben elk hun eigen knopje om geactiveerd te 

worden. De knopjes lichten op 
wanneer geactiveerd.  
Aan de title balk kunt U altijd 
herkennen in welk menu U bezig 
bent op het werk blad.  

 
 

� Progressie balk 

 

Wanneer een grote bibliotheek wordt gecreëerd of bijgewerkt (zie de sectie van de „Bibliotheek“) zal er een status balk 
verschijnen die de Vooruitgang van de bewerking aangeeft. Deze zal net boven het Menu verschijnen.  De indicator vult 
van links naar rechts om aan te geven hoe lang de bewerking nog ongeveer zal duren. 
 
De meeste functies van de D2 Directeur werken onmiddellijk, maar sommige intensieve acties zoals het verzenden van 
een grote lijst van tracks naar  the Crate kunnen een paar seconden vergen.  Als een functie langer dan een paar 
seconden vergt,  wordt een spinnende werkindicator getoond zodat U weet dat het apparaat bezig is een bewerking uit 
te voeren 
 

� Gebruik van Lists 

 
De D2  maakt uitgebreid gebruik van  “Lists”  zodat u snel toegang heeft 
tot uw tracks.  De lists worden getoond op het  Werk Blad en U kunt er 
door heen navigeren met de  “RPS - rotary Push Select knop” (rechts 
boven het Display) en via de “Menu Balk” 
 
Om omhoog en omlaag door een lijst te navigeren draai simpelweg de 
“RPS knop”.  Een markering op het scherm geeft aan welk item of track 
geselecteerd staat, als de lijst te lang is om volledig op het scherm te 
passen, verschijnt er rechts een scroll balkje net als in Windows dat 
aangeeft hoelang de lijst nog is.  
 
Als het momenteel  opgelichte item iets is wat simpel valt te selecteren 
drukt U gewoon op de RPS knop.  Andere opties met betrekking tot de 
List of tot het op het scherm gemarkeerde item zullen verschijnen in de 
menu balk.  
 
De beste manier om vertrouwd te raken met  het  gebruik van Lists is om 
een test Lbrary aan te maken. (Zie de sectie De Biblitheek / Library) 
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� Gebruik van Dialogen 

 
De dialoog kan verschijnen in een gedeelte, of in heel het werkblad en wordt gebruikt om U informatie te geven, om een 
reactie terug te krijgen, om u informative te laten invoeren of om instellingen te wijzigen. Soms heft een dialog zelfs zijn 
eigen menu balk, soms ook niet. Er zal altijd iets van tekst in worden weer gegeven om aan te geven waar de dialoog 
over gaat. 

 
� Antwoord op vragen 

 
Wanneer de D2 U een bericht moet sturen of U een vraag wil stellen 
gebeurt dit dus dmv de Dialoog pop-up. Als er een reactie vereist 
wordt zal deze optie verschijnen in de menu balk. Antwoord naar 
keuze en de pop-up verdwijnt. (zie voorbeeld hiernaast) 
 
In het voorbeeld hiernaast vraagt de D2, in reactie op het commando 
van de dj, of hij wel zeker is dat  hij alle tracks uit de playlist echt wil 
verwijderen.  
 

 
 
 
 
� Veranderen van instellingen 

 
Een dialoog kan ook gebruikt worden om instellingen te wijzigen, in dit 
geval zal de pop-up verschijnen met de instellingen en de actieve 
instelling is dan gemarkeerd. De waarde van de gemarkeerde 
instelling kan verandert worden met de Push select knop. Sommige 
settings hebben een textuele beschrijving voor elke instelbare waarde 
en andere een sort van schuifje. Om een andere instelling te 
veranderen drukt U weer op de Push Select knop, blijf drukken om 
steeds weer naar het volgende veldje te springen. Veranderingen van 
instellingen  treden meestal meteen in werking. 
 
In dit voorbeeld wil de DJ de modus instelling voor deck A 
veranderen.  
 
 
 
 

 
� Invoeren van tekst 

 
Een tekst invoer box wordt gebruikt wanneer U wat tekst moet invoeren in de D2 bv een track zoeken of hernoemen 
enz.  De tekst invoer box  heeft in tegenstelling tot andere instellingen, een eigen menu welke werkt met de Push Select 
knop om het gemakkelijker te maken om tekst in te voeren met of zonder toetsenbord.  Een gemarkeerde box laat de 
positie van de cursor zien waar het volgende teken wordt opgegeven en het menu kan worden gebruikt om een vorig 
teken te verwijderen(del), een spatie in te voegen(spatie), wisselen tussen hoofd letters en kleine letters en het afsluiten 
van de tekst invoer.(done)   
 
Als U een USB toetsenbord heft aangesloten op de D2 kunt U simpelweg hiermee de tekst in typen in de tekst box. Dit is 
veruit de snelste manier om tekst in te voeren. Verder werkt het gewoon zoal U dat gewend bent van een toetsen bord 
op uw PC.  
 
Mocht U geen toetsenbord aangesloten hebben, niet aan te raden dus, zult U de tekst invoer moeten doen met de Push 
select knop door te draaien scrolt U door de tekens en door te drukken selecteert U het teken naar wens wanneer u 
klaar bent selecteer dan DONE.  
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DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY 
 

 

De Library is een verzameling van tracks die U op verschillende manieren kunt zoeken of doorheen scrollen.  
De D2 bied U de mogelijkheid om te werken met meerdere libraries te gelijk, of dit nou gebeurt vanaf 1 HD of 
meerdere HD´s of bv nog een/meer  USB drives? de keus is geheel aan U. 

 
 

VOORBEREIDEN VAN HET OPSLAG MEDIUM 
 

 

De D2 werkt met de meeste USB opslag media die er zijn. (Zie de sectie “ondersteunde opslag media” 
voor alle details.)  
 

Gebruik uw PC of MAC computer om al uw muziek bestanden, WAV, MP3 en AAC formaat audio 
bestanden over te zetten op uw opslag medium. Als de tag info van uw data goed is hoeft u hier verder 
niet veel aan te ordenen,  Met de D2 kunt U gemakkelijk al uw bestanden vinden, indien de bestanden 
niet beschikken over juiste of volledige tags, of U wilt U bestanden ordenen in mappen, dan zult U deze 
eerst moeten ordenen op een voor U gebruiksvriendelijke manier. Playlists in het formaat PLS of M3U 
zullen automatisch worden opgeslagen in de library, mits deze aanwezig is. Het is geen probleem om 
andere bestanden dan muziek bestanden op uw opslag medium te zetten maar hoe meer, voor de D2, 
onleesbare data U er opzet... des te langzamer zal de D2 werken. Dus we adviseren dit beperkt te houden 

 
 

AANMAKEN VAN EEN BIBLIOTHEEK / LIBRARY  
 

 

Wanneer uw collectie is voorbereid, is de volgende stap het aanmaken van een library. Om later snel 
toegang te krijgen tot alle bestanden zal de D2 een soort importeer process uitvoeren waarna het een 
library bestand wegschrijft waar het later snel alle data uit ophaalt om zo de tracks sneller te kunnen 
vinden en laden. Dit library bestand wordt opgeslagen in een special map op het medium genaamd 
“Library”  deze map kan, afhankelijk van uw Windows instellingen, Als U een library wilt wissen kunt U dit 
doen met de Librarian applicatie of wis simpelweg de folder, Maar gewoonlijk zult U verder niks hoeven te 
veranderen aan deze folder.   
Er zijn twee manieren om een bibliotheek te bouwen: of op de D2 zelf of op uw PC / Mac met de Librarian 
software. 

 
� Aanmaken met Librarian 
 

Het Librarian programma, wat U draait op uw PC of Mac computer, is de snelste manier om een library aan te 
maken en bied nog meer voordelen t.o.v. het aanmaken op de D2 zoals het aanmaken van Profielen (zie de 
sectie “Beeld opties” voor meer details). Volledige documentatie is bijgeleverd bij de software, die U kunt 
downloaden vanaf de website. http://www.numark.com/d2/. 

 
� Aanmaken met de D2 Director 

 

Het is niet echt aan te raden maar in het geval U geen computer 
voor handen heeft en toch een Library wilt aanmaken is dit wel 
mogelijk met de D2 unit zelf. Als uw opslag medium over een 
schrijf protectie functie beschikt, zorg dan dat deze uit staat.  
Plug nu het medium in op een van de USB poorten van de D2 
Niet forceren verzeker U ervan dat U de connector niet verkeerd 
om heeft. Na een paar seconden zal het “New Library dialoog” 
venster verschijnen.  
 
 

Om een Library aan te maken selecteert U Library. Het proces 
kan enige seconden tot wel een paar uur duren, afhankelijk van 
de hoeveelheid tracks U op het medium heeft staan. Tijdens het proces kunt U gewoon vanaf andere media 
verbonden aan een van de andere poorten op de D2 werken. Als het proces eenmaal in werking is gesteld, zal 
er een status balk verschijnen die de voortgang van het proces weergeeft.  

 

Als het medium vol is, krijgt U hier een melding van en zal het het aanmaak process afbreken. Als het medium 
bijna vol is kunt U waarschijnlijk het proces wel in werking zetten maar blijkt er dan toch te weinig schijfruimte 
over te zijn zal het process alsnog afbreken. In beide gevallen adviseren we U om het medium volgens alom 
bekend protocol te ontkoppelen, aan te sluiten op uw PC/Mac en een aantal nummers te verwijderen en het 
nogmaals te proberen. Een tip is om een opslag medium nooit meer te vullen dan 98% zodat er genoeg ruimte 
overblijft om playlists en libraries aan te maken.  
 

Uiteraard kunt U er ook voor kiezen om dit process over te slaan en selecteert U de optie Files. In dit geval 
kunt U meteen aan de slag met dit medium maar kunt U niet gebruik maken van de geavanceerde zoek 
funkties van de D2. Wanneer de Library eenmaal is aangemaakt, of het proces overgeslagen, is de D2 klaar 
voor gebruik 
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LADEN VAN EEN BIBLIOTHEEK / LIBRARY  
 

 
De library wordt dus opgeslagen op het opslag medium dus het importeren is een eenmalig procedure, de 
eerst volgende keer dat U het medium dus aansluit op de D2 zal de D2 dus meteen beginnen met het 
laden van de library. De Loading Library dialoog verschijnt op het scherm... 
 
Om de bestaande library te laden zonder te scannen voor 
mogelijke veranderingen selecteer Load. De D2 is nu 
onmiddellijk klaar voor gebruik. 
 
Als er wijzigingen zijn aangebracht op het medium, nieuwe 
tracks er op gezet of bestanden verplaatst enz. Kunt U kiezen 
voor update dan zal de D2 zelf de wijzigingen doorvoeren in de 
library. Heeft U er heel veel nieuwe data bij gezet kan dit 
process wederom weer even duren er verschijnt dan weer een 
voortgangs indicatie balk. Als de update voltooid is is de D2 
klaar voor gebruik.  
 
 
Als U een tegen schrijven beveiligd of NTFS geformatteerd 
medium aan de D2 hangt zal de D2 uw een waarschuwing 
geven in de vorm van een dialoog pop-up, in de pop-up staat of 
er op het medium een library staat (zo ja wordt deze geladen) of 
niet (dan zal er alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de 
Files view optie). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEBRUIKEN VAN EEN BIBLIOTHEEK / LIBRARY  
 

 
Druk op de Library knop om het library werkblad te openen. Als er geen library geladen is, wordt U 
verzocht een medium aan te sluiten. (zie sectie hierboven “laden van een bibliotheek / library”) Is er al een 
medium aangesloten dat libraries bevat, zal elke library weergegeven worden in de menu balk. Heeft U 
meerdere media of partities aangesloten zullen er meerdere libraries beschikbaar zijn om te gebruiken.  
 
Ook al kunt U maar met een library tegelijk werken, U kunt wel onmiddellijk switchen tussen de libraries 
beschikbaar in de menu balk. Elke library heft een unieke naam die aangeeft hoe het medium is 
verbonden zoals "USB 1" (zie “Identifying Libraries” section for details). Er is bv ook een medium naam 
zoals  "Flash Key", welke wordt weergegeven als de title van de huidig geselecteerde library.  
 
In het hoogste niveau van het menu geeft de library een aantal mogelijkheden om de data te benaderen 
deze zijn als volgt: 
 

���� Search Tekst zoeken op Title, Album, Artist of alle tags 
���� Track Doorzoeken op Track Title 
���� Album Doorzoeken op Album Title 
���� Artist Doorzoeken op Artist Name 
���� Genre Doorzoeken op Genre 
���� BPM Doorzoeken op BPM Range 
���� Year Doorzoeken op Year 
���� Playlist Doorzoeken op of Manage Playlists 
���� Files Doorzoeken op File View 

 
U kunt door de lijst scrollen met de Push Select knop en druk deze in als U de gemarkeerde optie wilt 
selecteren. Diepere niveau’s in de directory structuur bieden allemaal een back optie om terug te keren 
naar het vorige menu.  
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� Zoeken 

 
De zoek functie geeft U zeer snel en direct toegang tot een track of meerdere tracks die overeen 
komen met de “search string*” die U heeft opgegeven. Eerst geeft U op wat voor soort zoek opdracht U 
wilt doen... * (search string – een reeks van opgegeven tekens) 
 
Draai aan de Push Select knop of gebruik de pijltjes toetsen op het toetsenbord (mits aangesloten) om 
het type zoek opdracht op te geven. De zoek opdracht kan zijn:  
 

���� All De tekst wordt vergeleken met alle tags (niet alleen Title, Album en Artist) 
���� Title De tekst wordt vergeleken met alleen track titles  
���� Album De tekst wordt vergeleken met alleen album titles  
���� Artist De tekst wordt vergeleken met alleen artist names  

 
Eenmaal het gewenste type zoek opdracht gevonden drukt 
U op de Push Select knop (of Tab op het keyboard) om 
naar het volgende menu te gaan. Geef nu in de search pop-
up de search string op. Eenmaal de tekst in getikt drukt U 
op Done onderin de menu balk rom (Tab of Enter op het 
keyboard). De gevonden resultaten verschijnen in het 
scherm.  U kunt nu door de lijst scrollen met de Push Select 
knop, of druk nogmaals om terug te gaan naar de search 
type optie.  
 
Het eerste teken dat U invoert is een speciaal geval – Het 
wordt altijd vergeleken met het eerste teken van elke tag. 
Dus typt U bv een “D” en start U de zoek opdracht dan 
komen alle artists of tracks, afhankelijk van het type search naar boven. (zie voorbeeld boven) 
 
Als U het 2e teken opgeeft zal de engine zoeken naar alle tags met die 2 opeenvolgend ingevoerde 
tekens. Enzovoort bij 3,4,5... dus als U bv. “love” intikt bij album search zal er in de library gezocht 
worden naar alle tracks, in de album sectie, waar die letters op die volgorde instaan dus stel dat er 3 
albums in staan waar het woord “love” in voorkomt, zal de D2 deze vinden bv.  "The Greatest Love 
Songs", "Love Boat" maar ook "A Lovely Collection". 
 
Een zoek opdracht levert dus altijd een resultaat op al tikt U maar 1 letter of ander teken in. Hoe 
verfijnder U de zoek opdracht maakt des te nauwkeuriger is het resultaat dus bv. “A” in album search 
geeft alle albums beginnend met een”A” of “A” in artist search geeft alle artists beginnend met een “A” 
geeft U dus de exacte titel op in “search all” modus dan vind U direct en alleen het nummer dat U wilt 
afspelen erg handig dus. 
 
Behalve tijdens het invoeren van tekst, geeft het scherm een aantal menu opties weer die betrekking 
hebben op het gemarkeerde bestand. Als er geen bestand gemarkeerd staat is alleen de  BACK optie 
beschikbaar.  
 

���� to A  Stuurt de track direct naar deck A 
���� to B  Stuurt de track direct naar deck B 
���� to Crate  Stuurt de track direct naar Crate 
���� Back keer terug naar Library  
���� Playlist Stuurt de track direct naar een playlist 
���� Info Geeft details weer van de track 

 
U kunt geen tracks laden op een Deck dat afspeelt, alleen als het deck op PAUZE staat. Dit is een 
beveiliging zodat U niet per ongeluk een track toewijst aan het Deck dat afspeelt over het zaal geluid, 
De Blunder van de verkeerde naald van de plaat af halen die juist speelt is er dus niet meer bij. 
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� Het Doorbladeren / Browsing 
 

Browsing is een total andere manier van zoeken in de library, namelijk door te navigeren door gestructureerde 
lijsten. Er zijn 6 browser opties die U kunt instellen elk ervan voor een cattegorie zoals hieronder weer 
gegeven, waardoor er telkens een lijst volgt met bv. alleen tracks, artists albums enz.  
 

���� Track Zoek op Track Title 
���� Album Zoek op Album Title dan op Track Title 
���� Artist Zoek op Artist Name dan op Album Title dan op Track Title 
���� Genre Zoek op Genre dan op Artist Name dan op Album Title dan op Track Title 
���� BPM Zoek op BPM Range dan op Artist Name dan op Album Title dan op Track Title 
���� Year Zoek op Year dan op Artist Name dan op Album Title dan op Track Title 
 

U kunt door elke lijst navigeren met de Push Select knop zoals inmiddels wel bekend. Indrukken selecteert,  
selecteert U BACK in de menu balk gaat U weer omhoog in de menu structuur. Boven aan elke lijst is de optie  
"All". Dit betekent “Alle tracks op dit niveau in de menu struktuur” Dus bv. "All tracks by this artist" Als U hieraan 
voorafgaand een artist hebt geselecteerd en een lijst bekijkt van albums van deze artist. Soms zal er een optie 
verschijnen "<Unknown>" Dit is dan data waar geen tag info van is ingevoerd.  
 

Bv. We gaan bladeren door wat Dance muziek.  
 

 

1. Vanuit het de Root selecteer Genre, scroll naar 
Dance en selecteer.  

 

2. Er verschijnt een lijst van Artists met Dance tracks. 
Selecteer een Artist uit de lijst.  

 
 

3. Er verschijnt een lijst van Albums van de Artist 
(binnen het Genre Dance) selecteer een Album uit 
de lijst 

 

4. Er verschijnt nu een lijst van Dance tracks van de 
gekozen Artist (en van het gekozen Album) U kunt nu 
de tracks laden naar een van de decks of het 
wegzetten in de Crate.  

 

Doorbladervensters bieden een aantal menu opties die betrekking hebben op het op dat moment gemarkeerde 
item. Als er niks gemarkeerd staat, is alleen de Back optie beschikbaar. Als het item een collectie is van tracks 
zijn ook de opties to Crate en Playlist beschikbaar. Is het gemarkeerde item een track dan zijn alle opties 
beschikbaar.  
 

���� to A Stuur de track direct naar deck A 
���� to B Stuur de track direct naar deck B 
���� to Crate Stuur de track of collectie direct naar the crate 
���� Back Keer terug naar vorig niveau 
���� Playlist Stuur de track of collectie direct naar a playlist 
���� Info Geeft details over de track 
 

 

Het zal U wel zijn opgevallen dat, in tegenstelling tot de Search functie U met de Browse functie met track 
collectives kunt werken.  Bv U kunt een heel album naar een playlist sturen of een heel genre toevoegen aan 
de Crate. Een track collectie kunt U echter nooit in een keer toewijzen aan een van de decks dit moet U doen 
via de playlist die u dan op automatisch dient te zetten om de lijst af te spelen. De decks kunnen maar 1 track 
te gelijk afspelen en importeren.  
 

Als U tracks wilt toevoegen aan een playlist, verschijnt  er een lijst van alle playlists u selecteer er een en kiest 
voor Add in de menu balk. Of Cancel als U zich bedenkt. Zijn er geen playlists? Maak er een aan.  
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� File View 

 
File view ("Files" vanuit het bovenste niveau in de menu 
struktuur) is beschikbaar voor elk medium, of er nou wel of 
geen library is aangemaakt. Het maakt gebruik van folder 
en filenames dus het is bijzonder handig als je je data liever 
ordent in mappen ipv met de TAGS. (het een sluit het ander 
niet uit kan dus ook beiden in mappen en met tags) 
 
Het beeld begint in de “root” level van het medium en geeft 
folders weer gevolgd door tracks. Net als gewoon het 
gebruik van windows explorer. Gebruik de Push Select 
knop om in een folder te gaan en de Back toets in de menu 
balk om terug te gaan.  
 
 
File view bied een aantal menu opties die betrekking hebben op het op dat moment gemarkeerde item. 
Als er niks gemarkeerd staat, is alleen de Back optie beschikbaar. Playlists is alleen beschikbaar als er 
een library is aangemaakt.  
 

���� to A Stuur de track direct naar deck A 
���� to B Stuur de track direkt naar deck B 
���� to Crate Stuur de track direct naar the crate 
���� Back Keer terug naar previous level 
���� Playlist Stuur de track direkt naar a playlist 

 
���� Werken met  Playlists 

 
Playlists zijn lijsten van tracks in een bepaalde volgorde. U kunt zoveel playlists aanmaken als U wilt op de D2 
en uiteraard op de PC/Mac in een van de ondersteunde formaten. (zie de sectie "voorbereiden van het opslag 
medium"). U kunt ze bv. gebruiken om een setje op te slaan, of om de tracks op volgorde naar wens te zetten. 
U kunt playlists openen en bewerken vanaf de root in de menu struktuur onder  de optie Playlist. 
 

• Om een nieuwe playlist toe te voegen selecteer Add. Er zal een nieuwe playlist verschijnen in de 
lijst, genaamd “New playlist1/2/3 enz.” Elke playlist die geïmporteerd is naar de library zal ook 
verschijnen in de lijst.  

 

• Om een playlist te verwijderen selecteer Delete en dan  Remove om te bevestigen. Eenmaal 
bevestigd is de verwijdering definitief dus pas op.  

 
• Om een playlist te hernoemen selecteer Rename. Een dialoog pop-up verschijnt met de playlist 

naam. Bewerk de tekst en selecteer Done dan Rename om te bevestigen. 
 

• Om de data van een playlist te kopiëren naar een andere list selecteer Playlist. Het is mogelijk om 
de playlist naar zichzelf, de data zal dan dubbel in de playlist staan. De data van een playlist kan 
verzonden worden naar  de Crate door de optie to Crate te selecteren. 

 

• Om door een playlist te bladeren markeer de lijst en druk op de  Push Select knop. Een lijst van 
tracks op volgorde wordt weergegeven met wederom een aantal menu opties die betrekking 
hebben op het op dat moment gemarkeerde item.  

 
���� to A Stuur de track direct naar deck A 
���� to B Stuur de track direct naar to deck B 
���� to Crate Stuur de track of collectie direct naar the crate 
���� Back Keer terug naar previous level 
���� Remove Verwijder de track uit de playlist 
���� Clear Verwijder alle tracks uit de playlist (heeft bevestiging nodig) 
���� Info Geeft details over de track 

 
De volgorde van de tracks wordt opgeslagen in de playlist dus het is mogelijk deze achteraf te rangschikken 
door op de Push Select knop te drukken, markeer de gewenste track die U wilt verplaatsen door de knop in te 
drukken op de gemarkeerde track vervolgens draait U aan de knop tot de track op de gewenste plaats in de 
lijst staat en drukt nogmaals op de knop of selecteert Done om de bewerking te voltooien.  Om de track terug 
te zetten op z´n oude plaats  selecteer Undo. 
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UITWERPEN VAN EEN BIBLIOTHEEK / LIBRARY  
 

 
 

Zowel met een PC als met een Mac is het erg belangrijk een opslag medium altijd eerst 
software matig veilig te verwijderen alvorens het medium fysiek te ontkoppelen of het 
apparaat uit te zetten. Dit proces zorgt ervoor dat alle bestanden netjes worden opgeslagen 
en dat alle data wordt opgeslagen op het medium. Houd U zich niet aan deze richt lijnen kan 
het gebeuren dat het bestandssyteem van het medium corrupt raakt en daardoor kan er 
geen data meer gelezen worden vanaf het medium en is het dus onbruikbaar geworden. 
(Mocht dit gebeuren verbind het medium dan aan uw PC/Mac en draai checkdisk – zie de 
sectie voorkomen en oplossen van problemen.)  

 
 
Om een library uit te werpen druk op de Eject knop. Hierdoor zal 
er een lijst van aktieve libraries verschijnen... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke library wordt weergegeven met zijn korte locatie naam 
(USB1/2enz.) en met z’n langere device naam. Selecteer de 
library die U uit wilt werpen. Er kan een pop-up verschijnen 
onderin het scherm. (zie voorbeeld hiernaast) 
 
Als U de melding krijgt zoals hiernaast afgebeeld dient U eerst 
het deck/decks te stoppen die data afspelen vanaf het 
betreffende medium alvorens U het medium kunt ontkoppelen.  

 
 
 
 
 
U kunt ook een andere waarschuwing krijgen: 
(zie voorbeeld hiernaast) 
 
In dit geval wordt U gewaarschuwd dat sommige tracks die zich 
in de Crate bevinden opgeslagen staan op het medium dat U 
wenst te ontkoppelen. Als U door gaat met het ontkoppelen van 
dit medium zullen de betreffende tracks verwijdert worden uit de 
Crate.   
 
Om door te gaan met de ontkoppelings procedure selecteer 
Eject in de menu balk. Als er zich tracks in de Crate bevinden 
wordt U om bevestiging gevraagd. Als U de procedure netjes 
heeft gevolgd kunt U het software matig ontkoppelde medium 
fysiek verwijderen. Heeft U meerdere media aangesloten let dan op dat U wel het juiste medium ontkoppelt en niet 
een die nog niet software matig is verwijdert of misschien zelfs nog afspeelt.  
 
Als U de speller gaat uitzetten hoeft U niet eerst alle libraries uit te werpen, mits U de uitzet procedure uiteraard 
volgt de power knop 3 seconden ingedrukt houden alvorens het apparaat te ontkoppelen van het licht net.  
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DE PLATENBAK / CRATE 
 

 
De Crate is een voor de digitale DJ zeer innoverende tool, gebaseerd op het idee van de ouderwets met vinyl 
gevulde platenbak.  
 
Descennia’s lang gebruikte de DJ zijn platenbak als soort notitie boek om z’n muziek/set te organiseren. Platen die 
de DJ zeker wilde gaan afspelen, verzoekjes, of platen die wellicht later op de avond gedraaid zouden kunnen 
worden werden recht op gezet in de platenbak als visuele herinnering en later als eenmaal gedraaid of bij nader 
inzien toch niet in de set passend weer terug gezet.  Tijdens het mixen kon de 
DJ dus snel door de platen heen spitten en zo nodig de set ter plekke aan 
passen.  
 
The Crate eigenschap in  de D2 kan beschouwd worden als een digitale 
benadering van dit platenbak concept. In andere woorden je gebruikt de Crate 
net als vroeger om een selectie te maken van wat je gaat draaien op een 
avond dit kan je dus van te voren doen maar kan dus ook tijdens het optreden 
zelf.  Het is niet perse nodig om tracks eerst in de Crate te zetten voor dat je 
ze kunt toewijzen aan een van de decks dat kan ook rechtstreeks maar het is 
wel een handig hulpmiddel om een overzicht te houden van wat je wilt gaan 
draaien. Zeker nu U digitaal draait heeft U het voordeel dat U uw HELE 
muziek collectie bij U heeft voor een optreden, maar dit is tevens erg 
onoverzichtelijk waar je vroeger een selectie moest maken van te voren(5000 
platen neem je niet mee onder je arm) heb je nu dus wel die 5000 tracks of 
misschien zelfs wel meer bij je... hierdoor heen bladeren is dus een drama het 
is dus te adviseren altijd een Crate voor te bereiden dan raak je het spoor niet 
bijster maar je kan nog steeds alle kanten op dat is het grote voordeel van 
digitaal. 
 
 

The crate helpt ook voorkomen dat je een nummer 2 x draait, als je een track selecteert uit de crate die je al gedraaid 
hebt zal de D2 de track automatisch uitwerpen tenzij je de track specifiek terug trekt in de Crate.  

 
 

WERKEN MET DE PLATENBAK / THE CRATE  
 

 
In “The Library” hebben we verschillende manieren overwogen over hoe je tracks kan laden in de Crate, via 
directe zoek opdrachten, blader functies, uit playlists of direct uit folders op het medium. Nu zullen we uitleggen 
hoe met de Crate overweg te kunnen.  

 
Druk op de Crate knop om het Crate werkblad te openen.   
The crate bestaat uit een lijst van tracks en menu’s zoals volgend 
beschreven:   

 
���� to A Stuur de track direct naar deck A 
���� pull A Haal de track op deck A terug in the crate 
���� to B Stuur de track direct naar B 
���� pull B Haal de track op deck B terug in the crate 
���� Remove Verwijder de track uit the crate 
���� Clear Verwijder alle tracks uit the crate 
���� Info Geeft details over de track 

 
Een track kan alleen verzonden uit of terug gehaald worden naar de Crate vanaf een in actief deck. Als een deck 
speelt moet U het eerst pauzeren. Een voorbeeld van het terug halen van een track naar de crate wordt hieronder 
weergegeven. Merk op dat de terug gehaalde track boven aan in de lijst wordt gezet van de Crate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pause Deck B and select “pull B”                       Music loaded on Deck B is pulled back into the crate.
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De volgorde in de Crate is alleen van belang voor de D2 als deze in auto play modus wordt gezet, (zie de sectie 
“Track Laden”). Het kan echter wel handig zijn om toch een volgorde aan te houden al een hulp middel bij het 

organiseren van een set. Om een track te verplaatsen binnen de Crate, markeer de gewenste track die U wilt 
verplaatsen door de knop in te drukken op de gemarkeerde track vervolgens draait U aan de knop tot de track op 
de gewenste plaats in de lijst staat en drukt nogmaals op de knop of selecteert Done om de bewerking te 

voltooien. Om de track terug te zetten op z´n oude plaats  selecteer Undo. Merk op dat een track die terug 
gehaald wordt naar de Crate altijd terug wordt gezet bovenaan in de Crate, terwijl tracks die niet uit de Crate 
afkomstig zijn bij het terug halen altijd onderaan de lijst worden gezet.  

 
De Clear operatie, waarmee U de Crate in een keer leeg maakt, vraagt om een bevestiging ter beveiliging tegen 
per ongeluk activeren van de Clear operatie. Het kan namelijk lastig zijn als U uw netjes voorbereide set per 
ongeluk wist midden in uw optreden.  

 
 

LADEN EN OPSLAAN VAN EEN PLATENBAK / CRATE  
 

 
Ook The crate wordt automatisch opgeslagen in de library van waaruit de tracks afkomstig zijn. Telkens 
als U een library laad zal de D2 controleren of er ook tracks in de Crate zijn gezet en dus vragen om of U 
de Crate lijst intact wilt houden.  
 
Selecteer Load om de crate te herstellen of Ignore om het 
herstel te negeren. Eenmaal gekozen voor Ignore is de 
tracklist van de Crate verloren de tracks blijven uiteraard wel 
beschikbaar in de library maar U zult, als U dat wil de crate 
dan weer handmatig moeten vullen. 
 
U zult zich afvragen wat er gebeurt als U Crate is samen 
gesteld uit tracks afkomstig van verschillende opslag media of 
libraries? De D2 zal simpelweg proberen de Crate te herstellen 
maar als een bepaald medium niet is verbonden kan het dus 
niet de tracks uit dat medium terug zetten in de Crate en zullen 
de ontbrekende tracks dus niet in de Crate worden hersteld.  
 
Houd er wel rekening mee dat de Crate zowiezo een soort korte termijn tool is voor het snel opslaan van 
tracks en niet bedoeld is voor een zeer permanente manier van opslaan van een bepaalde volgorde als U 
dit wilt doen kunt U beter werken met playlists die ook weer in z’n geheel naar de Crate kunnen worden 
gesleept. (zie sectie “Werken met Playlists”). 
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ALGEMENE BEDIENING  
 

 
deze Sectie beschrijft de algemene 
bediening van de functies van de 
D2 zoals navigatie, functie knoppen 
maar ook de Beatkeeper functie en 
een groot LCD scherm om te 
bladeren en uw optreden goed in 
de gaten te kunnen houden.  
 
De eigenschappen van de 
algemene  bediening zijn als volgt: 
 
1. PUSH SELECT – Deze knop 

is zo’n beetje het hart van de 
D2 en wordt gebruikt om vele 
functies te bedienen zoals  
het handig navigeren door de 
verschillende menu’s, lijsten 
tracks, maar ook om instellingen te wijzigen en om verschillende andere functies van de D2 te 
bedienen. Door te drukken selecteert de knop door te draaien navigeert U.   

2. LCD – Het grote LCD scherm geeft allerlei info over de D2 weer zoals, de decks, de aangesloten 
media en andere menu opties.  

3. DISPLAY CONTRAST – Met deze knop stelt U het contrast in van het LCD scherm. 

4. LIBRARY – Met deze knop benadert U de library op het betreffende opslag medium dat aangesloten is 
op de D2. Voor meer details zie de sectie “Gebruiken van een Bibliotheek / library”  

5. CRATE – Met deze knop krijgt U direct toegang tot de Crate bekijken. Voor meer info over het gebruik 
van de Crate zie de sectie “De platenbak / Crate” 

6. UTILITY – Met deze knop krijgt U direct toegang tot het Utility menu waar U de beeldscherm 
instellingen kunt veranderen, Instellingen terugzetten naar de fabrieks instellingen en waar U de pitch 
sliders kunt calibreren.  Zie de “Utility”sectie voor details.  

7. VIEW – Met deze knop schakelt U tussen de verschillende vooraf ingestelde beeldscherm instellingen 
bv Track view en Profile view voor meer details zie de sectie “Views”. 

8. < / > Buttons – met deze twee knoppen kunt U scrollen door de pagina’s van selecties, mits 
beschikbaar. Als er meerdere pagina’s beschikbaar zijn, worden de toetsen ook gebruikt om deze 
pagina’s te kunnen benaderen. Ook worden ze gebruikt om de cursor te verplaatsen wanneer U tekst 
invoert.  

9. Menu Buttons – Deze vier knoppen worden gebruikt om beschikbare menu items te selecteren die op 
het scherm worden weergegeven. These four buttons are used to select from available menu items 
displayed on the screen. Afhankelijk van het actieve menu dat U bekijkt zullen de toetsen andere 
functies bedienen. Het scherm zal de functie van de toets aangeven direct boven de knop zelf. 

10. EJECT – Gebruik deze toets om het medium te selecteren dat U wilt uit te werpen. Als U deze toets 
indrukt zult U een lijst oproepen die aangeeft welke media U heft aangesloten op de D2 Selecteer welk 
medium U wilt uitwerpen met behulp van de mutifunktionele knoppen onder het display.   

Nogmaals: Verwijder altijd alle media eerst software matig alvorens een medium fysiek te 
ontkoppelen! Doet U dit niet dan kan het bestands systeem van het medium corrupt raken 
en daardoor onleesbaar worden voor de D2 en meteen beetje ongeluk ook voor uw 
PC/Mac werkt zelfs check disk niet meer dan blijft er niks anders over dan het medium 
opnieuw te formatteren en dan bent U dus echt de data kwijt.   
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11. DE BEATKEEPER™ - De Beatkeeper™ technologie zoekt automatische de beat in een muziek stuk 
gebaseerd op een combinatie van frequenties en ritmische patroon. Het geeft het aantal BPM aan in 
het scherm en geeft de 4kwartsmaat weer via 4 oplopende led indicators. De indicator links staat voor 
de info van (deck A), de rechter indicator geeft info over (deck B) en de middelste zal blauw oplichten 
als de downbeats op de beide decks gelijk lopen. Let wel op dat de beide indicators langere tijd gelijk 
blijven lopen om het mixen daadwerkelijk naadloos te maken.  

The Bar Graph: De meeste dance- en rock muziek is opgebouwd in 4 kwartsmaat de 
onderste LED geeft de 1ste beat of “Down Beat” weer meestal is dit de Kickdrum. Soms 
is deze niet correct getimed door de Beatkeeper en zult U deze handmatig moeten 
resetten. Dit doet U door simpel weg, wanneer de muziek speelt of in Cue staat op het 
juiste punt uiteraard,  door op de eerste volgende downbeat op de TAP knop te drukken.  

 

 
 

DECK BEDIENING (A AND B) 
 

 
De D2 heeft 2 onafhankelijk aanstuurbare 
Decks. Deze decks worden gebruikt om 
het afspelen te bedienen. Beide decks 
hebben dezelfde bedienings functies dus 
we nemen voor het gemak alleen deck A 
als voorbeeld. (zie afbeelding hiernaast). 
 
De bedienings functies voor elk deck zijn 
als volgt:  
 
1. PLAY/STUTTER – Met deze knop 

start of stopt U de muziek op het 
betreffende deck. Een Cue punt 
wordt automatisch aangemaakt en 
de muziek begint met spelen. Drukt 
U tijdens het afspelen nogmaals op 
de knop zal de muziek opnieuw 
beginnen te spelen vanaf het Cue 
punt, door herhaaldelijk snel op de 
knop te drukken creëert U het zgn 
"stutter" effect. 

2. PAUSE – Met deze knop pauseert U 
de track die afspeelt op het 
betreffende deck. Als U deze knop indrukt en 1 seconde vast houd zal de track terug springen naar het 
begin.  

3. CUE – Door op deze knop te drukken tijdens het afspelen zal de muziek die afspeelt op het betreffende 
deck terug springen naar het  standaard Cue punt. Of, indien aangemaakt, naar het laatst 
aangemaakte Cue punt. Het standaard Cue punt is het begin van het nummer. Een nieuw Cue punt 
wordt aangemaakt door de track te pauseren met de Pause knop,vervolgens aan het jogwheel te 
draaien naar het gewenste Cue punt en te drukken op Play/Stutter, het nieuwe Cue punt is nu 
aangemaakt en de muziek zal spelen drukt U nu op Cue dan stopt de muziek en springt de track terug 
naar het nieuwe Cue punt. Drukt U op Cue en houd U deze knop ingedrukt dan zal de muziek blijven 
spelen, vanaf het zojuist aangemaakte Cue punt tot U de knop los laat dan springt de track wederom 
terug naar dit zelfde laatst aangemaakte Cue punt. Drukt U nu op Play/Stutter zal de muziek weer 
spelen vanaf het laatst aangemaakte Cue punt spelen. 

          Draai naar gewenst cue point 

                                 Druk                                              

      “PAUSE”                                                                 Druk “PLAY/STUTTER”                                                    Druk “CUE” 

 

 

 

 
 

            Pauseert en keert terug naar Cue Point 
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4. JOG WHEEL – Met de jog kunt U meerdere functies bedienen zoals pitch bending, scratching en 
zoeken door de muziek die afspeelt op het betreffende deck. De functionaliteit word bepaald door de 2 
knopjes – SCRATCH en SEARCH.   

Als een track afspeelt op een deck dient het Jog als Pitchbend, Met Pitch bend kunt U de muziek 
tijdelijk versnellen (met de klok mee) of vertragen (tegen de klok in) dit om makkelijk de BPM 
gelijk te krijgen van 2 tracks in combinatie met de Pitch slider.  

Als een track gepauseerd staat kun je het Jog gebruiken om door de track heen te scrollen en in 
combinatie met Play/Stutter een nieuw Cue punt aan te maken.  

In Scratch Mode, dient  het jog als het plateau van een draaitafel waardoor U er mee kunt 
scratchen door het Jog ritmisch heen en weer te halen, creëert U het oude vertrouwde scratch 
geluid van de draaitafel.  Het zal nooit dezelfde feel hebben als een echte 12” maar met wat 
oefening en gewenning zult U er aardig mee uit de voeten kunnen.  

In Search Mode, Kunt U snel door het afspelende nummer scrollen. In scratch mode gaat dit ook 
maar dan net als bij vinyl vele malen langzamer.  

5. SCRATCH – met deze knop activeert U de scratch modus.  

6. SEARCH – Met deze knop activeert U de Search modus. Als U niet binnen 8 seconden na het 
activeren het Jog aanraakt zal de D2 automatisch de search modus uitschakelen.  

7. PITCH SLIDER – Elk deck beschikt over een pitch slider waarmee U de snelheid van het betreffende 
deck kunt aanpassen. Naar voren + resulteert in het versnellen van de muziek en naar achteren 
schuiven van de slider – resulteert in het vertragen van de muziek. 

8. PITCH BUTTON – Met deze knop bepaalt U het pitch bereik van de slider  ± 0, 6, 12, 25, en +25/-
100%.  Selecteert U 0 dan zet U de pitch slider uit.  

Note:  De verschillende pitch ranges geven U verschillende niveaus van precisie van controle die 
U heeft over de snelheid van de pitch slider. Door een kleine range te selecteren heeft U een 
preciezere controle over de slider kiest U een heel hoog bereik dan wordt de controle lastiger 
maar dit hoge bereik geeft wel eer leuke effecten op die wellicht te gebruiken zijn in uw set.  

9. TAP – Door op deze knop te tikken in de maat van de muziek helpt U de beatkeeper om het juiste 
tempo te bepalen. Door de knop 1 seconde ingedrukt te houden reset U de BPM teller om weer 
opnieuw de BPM te berekenen.  

10. MODE – Met deze knop kunt U verschillende deck opties inschakelen zoals: Pitch Range, Time 
Display en Fader Start. Met de PUSH SELECT knop kunt U door de verschillende warden scrollen door 
vervolgens op deze knop te drukken gaat U dieper de menu struktuur in. Door nogmaals op de MODE 
knop te drukken verlaat U het deck opties menu.  

Track Loading – Manual, Automatic, Continuous, Cyclic 

Time Display – Elapsed, Remaining 

Fader Start – Off, Cue, Pause (Zie desectie “overzicht aansluitingspaneel” voor meer details info 
over fader start.) 
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Loop functie 

  

De D2 beschikt over een “seamless looping” functie, 
dit betekent dat de loop naadloos is zonder tussen 
pause tijdens het terug springen van de track naar het 
begin, het loop in, punt.  Dit resulteert in zeer creatieve 
mix mogelijkheden. U kunt gedeeltes van een track 
langer maken of direct een remix maken van een track 

11. LOOP IN – Dit is het punt waar U wilt dat de Loop begint, standaard staat het loop in punt gelijk aan het 
standaard cue punt aan het begin van de track dus. Om een nieuw loop in punt aan te maken drukt u 
simpelweg als de muziek loopt op het gewenste moment op de loop in knop de loop in knop licht op, hieraan 
kunt U zien dat loop in actief is. Drukt U nu op reloop da fungeert deze al een soort stutter functie u keert dus 
direct terug naar het loop-in punt. Als U het loop in punt wilt wijzigen drukt u simpelweg nogmaals op loop in.  

 

Let op note:  De LOOP IN knop kan dus ook zoals boven beschreven gebruikt worden om een Cue punt aan te 
maken U kunt hier naar terug keren door CUE ingedrukt te houden en op LOOP IN te drukken ook hier zal de 
D2 weer in pause modus gaan en terug keren naar dit loop in / cue punt. U kunt verder afspelen door weer op 
PLAY te drukken.  

 

12. LOOP OUT – Hiermee bepaalt U het eind punt van de loop. heeft U een LOOP IN punt aangemaakt en drukt u 
nu op LOOP OUT dan zal de knop oplichten en beginnen met het loopen van het geselecteerde stukje in de 
muziek. Drukt U nu nogmaals op LOOP OUT dan zal de muziek weer verder lopen en blijven de LOOP OUT 
knop blijft nu branden zodat U weet dat de loop in het geheugen zit voor eventueel hergebruik.  

 

Let op note:  De LOOP OUT knop kan dus ook zoals boven beschreven gebruikt worden om een Cue punt aan 
te maken U kunt hier naar terug keren door CUE ingedrukt te houden en op LOOP OUT te drukken ook hier zal 
de D2 weer in pause modus gaan en terug keren naar dit loop in / cue punt. U kunt verder afspelen door weer 
op PLAY te drukken.  

 

13. RELOOP – Herhaald de play “stutters” vanaf het “Loop In” punt. Als er een loop in het geheugen zit zal reloop 
de loop heractiveren.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk LOOP IN om het begin punt van de loop aan 
te geven. Druk dan LOOP OUT om het eind punt 
van de loop te bepalen. Eenmaal LOOP OUT 
gedrukt dan zal de D2 blijven loopen tusen deze 2 
ingestelde punten. Drukt U nogmaals LOOP OUT 
zal de Loop verlaten worden en speelt het nummer 
verder af.  

Als U LOOP IN heeft 
geselecteerd maar wilt 
toch een ander loop in 
punt maken drukt U 
gewoon nogmaals LOOP 
IN druk daarna gewoon 
LOOP OUT om de loop 
aan te maken te maken.    

Het "Loop In" punt kan ook gebruikt 
worden als een  "stutter" play begin 
van een bepaald punt in het nummer   
Druk gewoon LOOP IN om het 
"Stutter” punt in te stellen, druk daarna 
RELOOP om af te spelen vanaf dat 
“Stutter” punt. Telkens als U nu op 
RELOOP drukt springt de D2 terug 
naar dit punt en zal meteen afspelen. 
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DECK BEDIENING (A AND B) 
 

 

MODE knoppen, vlak naast de Pitch sliders op elk van de decks, zijn beschikbaar om het instellingen menu 
op te roepen van beide decks. Wanneer actief lichten ze blauw op. druk er nogmaals op om de dialog box 
weer af te sluiten.   
 
Gebruik de Modus instelling dialog pop-up om de instellingen te wijzigen van elk deck dat geen vast 
toegewezen knop heeft.   

 
 

TRACK LADEN 
 

 

Kies hoe U wilt dat tracks geladen en afgespeeld worden vanuit de Crate.  
 

� Manual / Handmatig 
Tracks worden handmatig in een deck geladen, Al seen track is afgelopen springt de track terug 
naar het begin van in pause stand.   

 

� Automatic / Automatisch 
De volgende track (bovenaan in de Crate) wordt automatisch in het deck geladen en zal in Cue 
staan gereed om af te spelen. 

 

� Continuous / Continue 
Net als automatisch alleen zal de geladen track ook meteen beginnen te spelen.  

 

� Cyclic / Cyclisch 
Net als Continue, alleen wordt elke afgespeelde track terug geplaats onderaan de lijst van de Crate, 
waardoor er een oneindige cyclus van afspeel modus ontstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIJDS WEERGAVE 
 

 

Selecteer een van de volgende modi: 
 
 

� Elapsed / Verstreken  
Geeft verstreken tijd weer van de spelende track (telt op) op het deck. 

 

� Remaining / Resterend 
Geeft resterende tijd weer van de spelende track (telt af) op het deck. 

 
 

FADER START 
 

 

Configureert fader start functie als de mixer dit ondersteund. 
 

� Off / Uit 
Ignore fader start signals. 

 

� Cue / Cue   
Zet de track terug in Cue naar het laatst aangemaakte Cue punt na het uitfaden van de track en 
start de track vanaf het laatst aangemaakte Cue punt na het in faden van de track. 

 

� Pause 
Zelfde als Cue, alleen keert de track niet terug naar het Cue punt maar pauzeert op de plaats waar 
het deck in pause wordt gezet dmv de kanaal fader. En start weer bij het open zetten van de fader. 

 

Om de modi die automatisch laden mogelijk maken goed te laten functioneren, zal er aan de volgende 
eisen moeten worden voldaan: 
 

Het vorige nummer is volledig afgespeeld.  
- of - 

Het vorige nummer wordt gepauseerd na minimal 75% te hebben afgespeeld en heeft maximaal nog 20 seconden 
af te spelen voor het einde van het nummer.  

 

Dit is om automatisch laden te voorkomen wanneer U aan het cueen of mixen bent op het betreffende 
deck.  
 
Tip: Om een playlist automatisch te laten afspelen, Stuur de collectie naar de Crate en selecteer Cyclic in het track loading 
menu. De nummers zullen continue afspelen tot U de decks pauseert.. 
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Technische note: De D2 maakt gebruik van de wereldwijd ondersteunde “5V Pulse methode” voor 
fader start signalering. Voor aansluiting zie de sectie “Connectie Diagram” Check ook de 
Handleiding van uw eventueel fader start compatibele mixer. 
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BEELD OPTIES 
 
U kunt de VIEW knop gebruiken om toegang te krijgen tot verschillende informatie over de muziek die afspeelt op de 
decks. Met de VIEW knop schakelt U tussen Track View en Profile View, zoals hieronder beschreven. 

 
 
TRACK VIEW / BEELD OPTIES 
 

 
Track view geeft extra info weer over de tracks geladen op de decks. 
 

���� Artist Naam van de Artiest 
���� Album Titel van het Album 
���� Year Release datum 
���� Device Het medium waarop de tracks is 

opgeslagen 
 
 
 
 
 

 
PROFILE VIEW / BEELD OPTIES  
 

 
Een track profile is een visuele weergave van de track, het is ontworpen om fluctuaties in de track te kunnen zien 
(breaks, energie pieken enz.) Het lijkt ietwat op een waveform maar is minder gedetailleerd.  
 
Het profiel is opgesplitst in 4 kleuren namelijk 2 grijs tinten, wit en 
zwart. De witte gedeeltes geven de hoge volume en energie punten 
aan, aflopend van grijs naar zwart welke de zachtere/zachtste 
volumes, meestal breaks weergeven. De lengte van de profielen is 
altijd netjes aangepast aan het formaat van het beeldscherm zodat 
altijd volledig visuele weergave van de track te zien is.  
 
Tip: Gebruik deze profielen om breaks in de track snel te vinden,  net 
als ouderwets schuin onder een hoek over de plaat te kijken met de 
naaldverlichting aan U kon dan ook veranderingen in de groeven van 
het vinyl zien. Dit is dus nog overzichtelijker. Door de breaks heen 
scrollen is snel en gemakkelijk te doen met de Push Select knop. 

 
 

� Aanmaken van Track Profielen 

 
Profielen kunnen alleen aangemaakt worden met de Librarian tool (zie de sectie “Aanmaken met Librarian”). 
Een grote library importeren kost wel wat tijd. Gemiddeld een paar seconden per track op een snelle PC. 

 
� Werken met Track Profielen 

 
Het werkblad is opgedeeld in 2 secties, de bovenkant voor deck A en de onderkant voor deck B. 
 

• Tijd Indicators 
Boven en onder de profielen ziet U markers die de lengte aangeven van elke track gescheiden door 
minuten, met kleinere intervallen voor 30 en 15 seconden. 

 
• Scrollen door de track 

Gebruik de Push Select knop om door de verschillende gedeeltes van de track te scrollen,eerst dient U 
wel het deck te ontgrendelen. (zie sectie hieronder). Met elke draai aan de knop, skipt U naar de 
volgende verandering in de track. Door nogmaals op de knop te drukken verwisselt U van deck. Een 
vertikaal oplichtende cursor voor de tracks geeft aan op welk deck U actief bezig bent. Press the Rotary 
Controller in to switch decks. De positie van de oplichtende cursor geeft aan waar U zich in de track 
bevindt.   

 
• Unlocking control 

De decks zijn vergrendeld om per ongeluk zoeken in een spelende track te 
voorkomen. Selecteer Unlock A of Unlock B om het betreffende deck te 
ontgrendelen. Vergrendel een deck door Lock A of Lock B te selecteren. 
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UTILITY 
 

 
De Utility geeft toegang tot system informatie en instellingen.  
 
Het hoofd utility werkblad geeft het serie nummer weer. Deze info 
is bv handig als U support nodig heeft of als U software updates 
ophaalt van de Numark website.   
 

Tip: Het is sterk aan te raden om regelmatig op de website 
te checken voor firm/software updates. Deze zullen 
eventuele bugs in de software fixen. Zie de sectie “D2 
Software Upgrades” voor details. 

 
Verdere utility schermen worden benadert als volgt.   
 
 
� Display 

 
In dit menu kunt U de helderheid en het contrast van het scherm 
bij stellen.  
 
Er wordt ook een  contrast schaal weergegeven als een 
hulpmiddel om het contrast in te stellen. Stel het contrast bij met 
de Display Contrast knop aan de linkerkant van het scherm.   
 
 
 
 
 
� Restore 

 
Deze procedure reset de D2 naar de fabrieks instellingen. 
Selecteer  Restore om te resetten, of druk Utilty of een andere 
functie toets om te annuleren. Als U nogmaals op restore drukt 
wordt U nog eenmaal om bevestiging gevraagd kies Yes of No 
naar wens uiteraard.  
 
De standaard instellingen zijn: 
 
 Pitch Bereik 12% 
 Track Loading – Manual / Handmatig 
 Time Display – Elapsed / Verstreken 
 Fader Start – Off / Uit 
 Display Brightness - Mid way / Middelmatig 
 
Let op: de calibratie (zie hieronder) niet wordt gereset door deze procedure.   
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� Calibratie 

 
Deze functie wordt gebruikt om de Pitch sliders te her calibreren 
mochten deze na verloop van tijd wellicht iets gaan afwijken. Als 
het maximum-, minimum bereik en het 0 punt niet meer over een 
komen met het te verwachten pitch bereik, dient U te her 
calibreren.  
 
Selecteer Calibrate, vervolgens volg de pop-up in het scherm: 
 
1. Schuif beide faders naar het minimum punt toe (richting het 

-% symbool) 
2. Selecteer Next 
3. Schuif beide faders naar het 0 punt Selecteer Next 
4. Schuif beide faders naar het maximum punt (richting het +% symbool) 
5. Selecteer Next 
 

 

NEXT 

 
NEXT 

 
NEXT 

 
De calibratie is nu voltooid. Druk op Utility knop om het menu te verlaten.  
 

Note:  Als U zich vergist in het maximum en minimum bereik tijdens het calibreren, zal de pitch 
control niet werken! In dat geval gewoon nogmaals de procedure uitvoeren. 

 
� Updates 

 

De Update pagina geeft de software versie weer van de D2, voor 
updates kijkt U op http://www.numark.com/d2/ tip: doe dit 
regelmatig! Als op de D2 de software versie lager is dan die op de 
site? download dan de update. Volg hiervoor de procedure zoals 
volgend beschreven. 
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D2 SOFTWARE UPGRADES 
 

 
We zijn continue bezig met het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van de D2 dus check de website 
regelmatig voor updates. www.numark.com/d2  

 
 

UPGRADE PROCEDURE 
 

 
De upgrade procedure van de D2 is faal veilig. Mocht een update procedure fout gaan om wat voor 
reden dan ook (zelfs als per ongeluk de stroom van de unit afgaat) zal er geen permanente schade uit 
volgen. Het upgrade process zal echter wel volledig opnieuw moeten worden uitgevoerd. Uiteraard 
adviseren we niet om dit uit te proberen maar gewoon te zorgen dat het update proces zonder 
interruptie verloopt. 

 
1. Download de software update (.UPG) file naar uw computer.  

2. Kopieer de .UPG file naar de root van het opslag medium. Wis echter wel elk ander eerder 
geïnstalleerde update file op het medium. Als er meer dan 1 update file gevonden wordt zal de 
D2 altijd de eerst gevonden file installeren.  

3. Sluit nu het medium aan op de uitgeschakelde D2 aan.  

4. Verwijder elk ander aangesloten medium. 

5. Zet nu de D2 aan met de aan/uit knop en houd de knop ingedrukt (ongeveer 4 seconden) tot het 
volgende bericht verschijnt op het scherm: "Waiting for Media". U kunt nu de knop loslaten. Mocht 
de D2 geen melding geven probeer het dan opnieuw, houd de knop lang genoeg ingedrukt. 

6. Na een paar seconden zal de volgende melding verschijnen: "Any key updates to version ..."  

7. De versie van de upgrade wordt uiteraard aangegeven.  

8. Druk elke knop (behalve aan/uit knop!) om het proces te starten. 

9. De update wordt uitgevoerd, dit proces kan ongeveer een minuut duren. Na enkele seconde zal 
er een voortgangs indicator verschijnen op het scherm waaruit U kunt afleiden hoe lang het 
process ongeveer nog duurt.  

10. Als de procedure voltooid is  zal er een pop-up verschijnen die bevestigd dat de procedure 
succesvol is afgerond. Selecteer Ok en de D2 zal vanzelf uitschakelen. 

11. De update is nu voltooid. U kunt de D2 nu gewoon weer aanzetten voor gebruik. Lees wel eerst 
de release notes op de Numark website om te weten welke vernieuwingen de update bevat.  

Note: Als de D2 detecteert dat de update file identiek is aan de file die al geladen is, zal de D2 de 
update niet uitvoeren.  

BELANGRIJKE INFO OVER HET UPGRADE PROCES.  
De D2 upgrade procedure mag alleen uitgevoerd worden met een medium dat FAT-geformatteerd is.  
 
Om te controleren of het USB opslag medium FAT geformatteerd is doe het volgende; 
• Onder Windows, open explorer rechter muis klik op het betreffende medium selecteer Properties en check 

File System categorie.  Verzeker U ervan date r een van de volgende meldingen staan: FAT, FAT16, of 
FAT32. 

• Onder MacOS, houd Appeltje ingedrukt, klik op het medium en selecteer Get Info. Check de Format 
categorie en verzeker U date r het volgende staat: “MS-DOS File System (FAT16)” of “MS-DOS File System 
(FAT32)”.     

 
Als het medium niet FAT geformatteerd is, zult U dit opnieuw moeten doen: 
• Onder Windows, open explorer rechter muis klik op het betreffende medium selecteer Format.  Onder de 

File system tab selecteer FAT en klik start om te formatteren.. 
• Onder MacOS(10.4), ga naar Applications -> Utilities en dubbelklik op Disk Utility.  Selecteer het medium 

in de browser links en selecteer dan de Erase tab. Onder Volume Format, selecteer “MS-DOS File System” 
en klik op Erase knop onderin om het formatteren te starten.   

 
LET OP!!: Formatteren wist alle data die op het medium staat wilt u dus de data behouden moet U eerst een back-
up maken hiervan op een ander medium.   
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KEYBOARD SHORTCUTS 
 

 
Als U een keyboard heeft aangesloten op de D2, heft U toegang tot een aantal handige shortcuts: 
 
TEKST INVOER  
Gebruikt in de tekst invoer  'widget'; tijdens het zoeken en hernoemen van files of playlists enz.  
 

(wanneer NIET in edit modus)  

• Return = start edit 
 
(Wanneer in edit modus)  

• Cursor left / right = verplaats cursor 

• Return /  Enter = DONE en verplaats cursor naar volgende veld. 

• Escape = DONE maar blijf met de cursor in huidige veld. 

• Home / End = begin / einde ven een string 

• Backspace = Delete achteruit 

• Delete = Delete vooruit 

• Caps-lock en number-lock are honoured 
 
LISTS  
Gebruikt bij het doorzoeken van de Library 

• Left (or) Up = Zelfde als PUSH SELECT knop draaien tegen de klok in.  

• Right (or) Down = Zelfde als PUSH SELECT knop draaien met de klok mee. 

• Return = Selecteer (zelfde als PUSH SELECT drukken) 

• Page up / down = Page up / down 

• Ctrl-Page up / down = Bovenkant  / Onderkant van de lijst 

• Escape = ga een niveau omhoog. 
 
SLIDER  

• Left  (or) Up = Verplaats slider naar links 

• Right (or) Down = Verplaats slider naar rechts  

• Ctrl-left / right / up / down = Verplaats naar begin / einde slider  
 
COMBO BOX  

• Left / Up = Vorig item 

• Right / Down = Volgend item 
 
GENERAL  

• Tab = verplaats cursor naar volgend veld 

• Shift-tab = verplaats cursor naar vorig veld 
 
MENU KNOPPEN  

• CTRL + 1,2,3,4 = Knoppen 1,2,3,4 van de functie knoppen 

• CTRL + Cursor Links / Rechts  = Pagina’s links en rechts voor beschikbare menu’s 
 
GENERAL SHORTCUTS  

• Ctrl + F = Doorzoek de gehele actieve Library. Net als F1 

• Ctrl + L = Activeer Library scherm.  

• Ctrl + C = Activeer to Crate scherm 

• Ctrl + U = Activeer Utility scherm 

• Ctrl + V = Activeer View scherm 
• Ctrl + E = Activeer Eject scherm 

 

• Escape – Annuleer alle pop-up schermen. 
 

• F1 = Opent de zoek machine voor de huidige library, zet op "All" en zet keyboard focus op de text entry widget 

• F2 = begint een "Title" search 

• F3 = begint een "Album" search 

• F4 = begint een "Artist" search 

• F5 = Zoek op Genre 

• F6 = Zoek op BPM (with correctly tagged tracks) 

• F7 = Zoek op Year 

• F8 = Playlist menu 

• F9 = Files (Doorzoek het medium op files direct) 

• F10 = Library (druk nogmaals om naar de volgende library te wisselen) 
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USB DEVICE COMPATIBILITEIT 
 

 
In deze sectie zullen we de technische aspecten belichten van het verbinden van USB opslag media aan de 
D2. Voor de meeste gebruikers zullen de uitgebreide details irrelevant zijn, de Speler zal simpelweg doen 
wat men er van kan verwachten. Het is echter toch een goed idee om U bekend te maken met deze details 
zodat U voorbereid bent als er zich tijdens een optreden wel iets onverwachts gebeurt.   

 
 

USB CONNECTIE 
 

 
De D2 Director is simpelweg een USB Media speler. De unit zelf heeft geen opslag capaciteit, maar heeft drie 
USB poorten waar U dus externe opslag media op aan kan sluiten. (1 voor op het bedienings paneel en 2 op de 
achterzijde) U kunt er dus 3 USB apparaten rechtstreeks op aansluiten meer dan genoeg in de meeste gevallen, 
maar U kunt nog meer media verbinden door er USB hubs op aan te sluiten U kunt nu maximaal 12 media 
aansluiten op de Hub, Hubs op Hubs wordt niet ondersteund. 
 
Als een USB medium wordt geleverd met een externe voeding, maar ook werkt zonder de voeding? adviseren wij 
toch om ook deze voeding aan te sluiten. Dit om stabiliteit te vergroten en glitches of bugs te voorkomen. Een 
USB poort levert namelijk maar een bepaald maximum aan stroom.  
 
USB apparaten horen soepel in het slot te schuiven, lukt dit niet dan is de kans groot dat U de USB plug verkeerd 
om heeft, niet forceren dus. U mag langere USB kabels gebruiken maar liever niet langer dan 1 meter, een 
langere kabel dan 1 meter kan resulteren in bugs of glitches.  
  

 

ONDERSTEUNDE OPSLAG MEDIA 
 

 
De D2 werkt met de meeste USB opslag media die er zijn, USB harddisks, flash memory keys, flash card adapters 
personal music players enz. Media die een driver installatie nodig hebben om te werken op uw PC/Mac zullen 
waarschijnlijk niet allemaal werken. Verder dient de media van het volgende type USB te zijn: USB 1.0, 1.1 of 2.0 
Als een medium bus powered is, dus z’n stroom trekt van de USB poort, mag dit nooit meer zijn dan 500mA per 
poort. 
 
Ook al is de D2 uitgebreid getest met een legio aan verschillende opslag media, het is nooit mogelijk om alle 
media te testen. Mocht U dus blijvende problemen ondervinden met het verbinden van een bepaald opslag 
medium laat het ons dan weten vermeld bij correspondentie: het merk, type, waar en wanneer U het gekocht 
heeft. Het kan uiteraard gewoon een defect medium betreffen maar mocht dit niet het geval zijn en er is 
daadwerkelijk een compatibiliteits probleem met het type / merk medium? Dan kunnen er wellicht updates 
geschreven worden in de toekomst die compatibiliteit wel mogelijk maken.  
 
De D2 ondersteund toegang tot meerdere partities te gelijk. Elke partitie die een geldige bestands indeling heeft 
(het FAT verhaal) zal verschijnen als een aparte Library. Als U dus een schijf heeft opgedeeld in bv 5 partities? Ik 
zou niet weten waarom? Maar goed… werp dan ook eerst alle 5 de partities software matig uit alvorens het 
medium fysiek te verwijderen. 
 
Als het betreffende medium beschikt over een schrijf beveiliging? Zet deze dan bij voorkeur uit. De D2 kan werken 
met media die schrijf beveiligd zijn maar dit gaat dan ten koste van een stukje functionaliteit. Zo vervalt bv. de 
mogelijkheid om Playlists of Libraries aan te maken en het opslaan van de Crate. Om deze bewerkingen op te 
slaan moet het medium dus onbeveiligd zijn tegen schrijven, U kunt echter wel een Library “laden” vanaf een 
schrijf beveiligd medium. 

 
 

IDENTIFICATIE VAN BIBILIOTHEKEN / LIBRARIES 
 

 
Elke actieve Library heeft een unieke naam die aangeeft hoe het medium is aangesloten: 
 

���� USB 1  USB Poort op voorzijde unit  
���� USB 2, USB 3 USB Poort 2/3 op de achterzijde van de unit 
���� USB 1-1  Poort 1 van een hub aangesloten op de USB Poort aan de voorzijde 
���� USB 1-4  Poort 4 van een hub aangesloten op de USB Poort aan de voorzijde 
���� USB 1b  De 2e partitie op de USB Port aan de voorzijde 
���� USB 1-2c  De 3e partitie op Poort 2 van een hub aangesloten op de USB poort aan de 

voorzijde  
 

In de meeste gevallen, als U het simpel houd, zult U namen zien als USB 1, USB 2 of USB 3. 
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Elke library heeft ook een apparaat naam die te zien valt op de gebruikers interface. Deze naam staat al fabrieks 
af ingesteld op het medium en zal dus per fabrikant verschillen. Enkele voorbeelden zijn:  

 
���� USB DISK 
���� Hard Disk Drive 
���� iPod 

 
Sommige media, vaak USB flash drives, geven om wat voor reden dan ook, vage titels denk aan ascii codes die 
nergens opslaan (b.v.~~#@#@). U kunt dit gelukkig handmatig veranderen door een file aan te maken in de root 
directory genaamd volume_name.txt. In deze file moet de gewenste naam staan en mag bestaan uit maximaal 20 
text tekens. 

 
 

ONDERSTEUNDE BESTANDS SYSTEMEN 
 

 
Ondersteunde bestands systemen zijn: FAT16, FAT32, HFS+ en NTFS (de genoemde formaten zijn read-only 
ondersteund). De FAT16 en FAT32 bestands systemen worden meestal fabrieks af gebruikt op de meeste opslag 
media en deze zijn dan ook direct compatible met praktisch elke PC. NTFS ziet U meestal gebruikt op de latere 
Windows computers (Windows NT, XP enz.) in het bijzonder voor grotere HD’s. HFS+ is het standaard formaat 
voor Apple Macintosh computers, en voor de alom bekende Apple iPod personal music player. 
 
Wij adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de FAT32 bestands indeling omdat deze het meest 
geaccepteerde en ondersteunde formaat is. Windows XP ondersteund niet het formatteren op FAT32 op schijven 
groter dan 32GB er zijn echter wel diverse gratis programma’s te vinden die dit wel ondersteunen.  
 

Note voor NTFS: 
Het NTFS bestands systeem word wel ondersteund door de D2aar is dan “Read-Only” dit beperkt de 
funktonaliteit lichtelijk, U zult Libraries alleen aan kunnen maken met de Librarian tool (zie hieronder. We 
adviseren dan ook om te formatteren op FAT32.   

 
Als dit voor U algebra is? Maak U dan niet te druk, de meeste USB opslag media is al geformatteerd en gewoon 
standaard compatibel met de D2.  

 
 

VOORKOMEN EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 
 

 
Het allerbelangrijkste advies om echt te onthouden is: ALTIJD EERST HET MEDIUM SOFTWARE MATIG 
VERWIJDEREN!!!! alvorens het medium fysiek te ontkoppelen. (Zie de sectie “uitwerpen van een bibliotheek / 
library”) Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Het niet naleven van deze procedure zal onvermijdelijk een keer 
resulteren in data verlies en je zal altijd zien dat dat op het allerslechtse moment gebeurt. (denk aan vlak voor of 
tijdens een optreden wanneer u geen back-up bij u heeft? Of nog erger als U back-up schijf eerder gecrashed is 
en U er iets te makkelijk over dacht ...OOOhhh ik maak die back-up later wel weer??? Dan bent U al U data 
voorgoed kwijt en kunt U al uw cd’s weer gaan rippen of opnieuw alle data gaan downloaden.) Dit advies geld ook 
voor het gebruik met USB opslag media op uw PC/Mac computer. Blijf dus alert en maak er een gewoonte van, je 
vergeet het namelijk snel, zeker gezien het feit dat het ook heel lang goed kan gaan maar nogmaals... eens gaat 
het mis. 
 
Ook voor HFS+ media is deze procedure erg belangrijk, omdat de media hier niet eens corrupt hoeft te raken om 
niet meer te werken met de D2... simpel gezegd: ontkoppeld U het medium van uw Mac niet volgens deze 
procedure? Dan werkt deze niet meer met de D2 U zult dan eerst het medium opnieuw aan uw Mac moeten 
aansluiten en alsnog de procedure moeten uitvoeren om het medium weer werkend te krijgen met de D2, eigenlijk 
dus wel een goede beveiliging want uw data zal niet corrupteren maar u zult zich wel “moeten” houden aan de 
procedure anders kunt U simpelweg niet optreden als U vergeet de procedure te volgen. (tenzij U uiteraard een 
Mac of Ibook bij U heeft) 
 
Mocht U het idee hebben dat uw data gecorrupteert is? Voer dan onmiddelijk Check disk uit dit doet U door het 
medium aan te sluiten op uw PC / Mac. Onder Windows, sluit medium aan, ga naar mijn computer, rechtermuis 
klik op het betreffende medium selecteer eigenschappen, selecteer tabblad extra, klik op nu controleren onder 
kopje foutcontrole. Dit is het laatste red middel werkt dit niet… dan kunt U nog naar een professioneel data 
recovery bedrijf gaan maar dit zal zeer duur gaan worden en zelfs dan is het niet gegarandeerd dat alle data 
hersteld kan worden.  

 
 

DEFRAGMENTATIE 
 

 
Tijdens normaal gebruik kan het medium gefragmenteerd raken dit is heel normaal, Fragmentatie houd in dat de 
bestanden langzamerhand opgedeeld worden in steeds kleinere pakketjes dit is uiteraard een heel summiere 
omschrijving van wat fragmentatie inhoud maar volstaat om te begrijpen wat het inhoud om te defragmenteren. Dit 
is op zich een voor de gebruiker, U dus, een niet zichtbaar proces maar het vertraagd wel de algehele prestaties 
van uw PC en ook van de D2 wat weer resulteert in buggy gedrag (traag toegang tot het medium, vastlopen bij 
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afspelen). Het is dan ook aan te raden om regelmatig te defragmenteren (bv. 1 x per week) om stabiliteit te 
vergroten. MacOS beschikt niet over een defragmentatie programma omdat HFS+ niet lijd onder het probleem van 
fragmentatie. Er zijn echter wel programma’s te vinden, zowel commercieel als freeware, die andere bestands 
systemen dan HFS+ kunnen defragmenteren.  

 
 

HET VEILIG HOUDEN VAN UW DATA 
 

 
Net Zoals het belangrijk is om een back-up te maken van de data op uw PC, is het net zo belangrijk om de data 
voor uw D2 netjes te back-uppen. Geen enkel medium zelfs flash memory gaat ooit eens stuk. Het is dus uw 
eigen verantwoordelijkheid om altijd te zorgen voor een of meer goede back-ups. Doe nooit een optreden met de 
enige copy van uw data, werk altijd met een backup! En het liefst met meerdere (buiten dat het medium stuk kan 
gaan kunt U het ook kwijtraken of het kan worden gestolen.)  
 
Voel u nu niet geïntimideerd door digitale media maar zie juist de voordelen ervan in. Een back-up maken is 
namelijk zo gebeurt en een of meer back-ups meenemen is al helemaal geen probleem. U heeft nu wel 2 of 
misschien wel meerdere malen uw HELE collectie van muziek bij U en dat in een formaat niet veel groter dan een 
zak agenda. Dit was zo’n 15 jaar geleden in het vinyl tijdperk onmogelijk. 
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UITLEG OVER DIGITALE AUDIO 
 

 
In deze sectie zullen we proberen wat basis uitleg te geven over digitale audio. Wij vinden dat het erg 
belangrijk is voor een DJ om hier wat meer kennis van te hebben omdat alles digitaal wordt en omdat 
specifieke kennis van deze technologie zal resulteren in meer creativeit en optimale prestaties op het 
podium.  

 
 

COMPRESSIE 
 

 
Hoge kwaliteits audio files nemen veel schijfruimte in beslag, waardoor de opslag capaciteit dus aanzienlijk 
verminderd. Dit is geen probleem wanneer u met een 200GB HD werkt maar U kunt zich voorstellen dat als U een 
1 GB USB flash drive wenst te gebruiken er wel bezwaren zullen zijn tegen ongecomprimeerde files. Om dus de 
opslag capaciteit te vergroten is het aan te raden om uw files te comprimeren. Met de oude compressie methoden 
resulteerde dit in zeer slechte audio kwaliteit en bijna geen winst aan opslag capaciteit. Met de komst van MP3 en 
AAC compressie is dit sterk verbeterd en is er daardoor een echte revolutie ontketend in de muziek industrie!  
 
Deze modernere compressie methoden zoals MP3 en AAC maken gebruik van een techniek bekend als “psycho-
acoustic compression” om een audio bestand te verkleinen. Niet alle data in een audio bestand in een track is van 
belang om hoorbaar te zijn voor het menselijk oor, dus het is mogelijk om sommige delen van de data in de wave 
te negeren, of delen van de data te combineren zonder onze waarneming van het geluid beduidend te 
veranderen. Verder maskeren sommige delen van de wave andere delen, zodat ook die kunnen worden 
genegeerd. Wat er overblijft kan dan in een zeer efficiënt formaat worden vertegenwoordigd, resulterend in een file 
vaak veel kleiner dan het origineel terwijl nauwelijks onze waarneming van de audio beduidend wordt aangetast. 
Omdat enkele originele informatie verloren is gegaan staan deze formaten ook wel bekend als "lossy". Door te 
kiezen hoe zwaar we het bestand willen comprimeren, kunnen we dus een afweging maken in de balans tussen 
bestands grote en audio kwaliteit.  

 
 

 

TAGGING 
 

 
Los van audio data hebben de meeste formaten ook informatie over de track, beter bekend als tags. Deze tags als 
track titel, artiest naam, album titel, BPM (Beats Per Minute) en Genre zijn vaak bijgesloten. De beste audio 
applicaties bieden vaak aan automatisch deze tags aan te vullen tijdens het converteren van CDs. Sommige 
kunnen zelfs tracks identificeren welke zijn opgenomen van vinyl of andere bronnen. Meestal kan dit ook 
handmatig. 
 
We adviseren om ervoor te zorgen dat je muziek collectie correct getagged is. De D2 Director maakt veel gebruik 
van tags om je muziek collectie goed te organiseren en zorgt ervoor dat hierdoor krachtige methodes zijn om 
tracks snel en effectief te kunnen vinden. 

 
 

 

FORMATS 
 

 
De D2 Director ondersteund3 van de meest populaire audio formaten: 2 gecomprimeerde (lossy) en 1 
ongecomprimeerde (lossless)  
 
� MP3 
 

Dit is het formaat dat de revolutie heeft ontketend. Bedacht in de begin jaren 90 voor de broadcast 
industrie, explodeerde het een paar jaar later in de muziek industrie door de komst van draagbare MP3 
spelers. Nu is MP3 zo’n beetje de standaard voor digitale muziek, hoewel het eigenlijk gewoon een van 
de vele gecomprimeerde muziek formaten is die vandaag de dag gebruikt worden. 
 
Over de geluids kwaliteit van, in het bijzonder, MP3 valt veel te twisten. In het begin van de komst van 
USB opslag media was de opslag vrij duur in verhouding tot de opslag capaciteit, denk aan 32MB flash 
drives en 10GB HD’s voor prijzen vele malen hoger dan tegenwoordig betaald voor media die veel 
grotere opslag capaciteit hebben. dus werd er uiteraard gekozen voor maximale compressie wat dus niet 
verwonderlijk resulteerde in toch echt wel slechtere geluids kwaliteit. Nu echter met USB flash opslag 
media verkrijgbaar tot ongeveer 5 gig (als het niet meer is inmiddels) en HD’s van ruim 300GB en ook 
nog vele malen goedkoper dan toen der tijd, hoeven we lang niet meer tot het uiterste te gaan wat betreft 
de compressie en dat bevorderd de geluids kwaliteit aanzienlijk. Het is namelijk eens getest dat bij een 
compressie van 256kbps, de meerderheid van de luisteraars het verschil niet eens hoort tussen de 
(lossless) WAVE en de (lossy) MP3 file die dus wel maar 20% van de ruimte inneemt ipv die van een 
WAVE file.   
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Er zijn 2 manieren van MP3 codering mogelijk (CBR constant bit rate) en (VBR variable bit rate) Een 
populaire optie die veel decoders bieden is Variabele Bit Rate (VBR). De truc hier is de bitrate te 
verlagen als men niet te veel data heeft en te verhogen als er meer data nodig is. Deze techniek maakt 

het eigenlijk praktisch onmogelijk om te bepalen hoe groot het eindresultaat gaat worden. Om U toch 

een idee te geven, de meeste coderings programma’s bieden de optie om een “average bitrate" te 
selecteren voor VBR – kiest u als voorbeeld voor 192K, dan zal dit resulteren in een file van ongeveer 
dezelfde grote als een (CBR) 192K file, maar de algehele kwaliteit zal beter zijn.  
 
Sommige encoders hebben de optie om een samplerate in te stellen van 8KHz tot 48KHz, De D2 
beschikt echter zelf ook over converters die altijd resampelen naar 44.1KHz, dus hogere samplerates 
dan dat zullen geen kwaliteits winst opleveren.  
 
De D2 kan tags lezen vanaf de MP3 in het populaire ID3 tag formaat. Wij adviseren het gebruik van de 
uitgebreidere ID3v2 tag info, dit formaat bied grotere flexibiliteit er kunnen langere strings in worden 
opgegeven en meerdere type informatie invoer is mogelijk. (zoals bv BPM) 
 
Vele pakketen ondersteunen MP3 compressie, sommige freeware en sommige commercieel. Sommige 
leveranciers van software rekenen een extra toeslag voor het coderen boven de 64Kbps (dit is uiteraard 
veel te laag voor professioneel gebruik). 

 
� AAC 
 

Dit formaat is ook Bedacht in de begin jaren 90 en wederom voor de broadcast industrie. De doorbraak 
van dit formaat kwam uiteraard toen Apple besloot AAC te gaan gebruiken als hun standaard formaat 
voor downloadbare muziek vanaf hun alom bekende iTunes website en tevens voor hun zeer populaire 
draagbare media speler de iPod. Het formaat is ook wel bekend als MP4 of MPEG-4 hoewel dit niet 
helemaal een correcte benaming is beter zou zijn Deel 3 van de MPEG-4 standaard. De bekendste file 
extentie is M4A. 
 
AAC heeft in feite een nog betere kwaliteits/bestands grote verhouding tegenover die van MP3, dus nog 
betere geluids kwaliteit en toch een nog kleiner bestand. De meeste winst wordt echter geboekt bij 
lagere bit rates. En dit is nou juist met de nu goedkopere en grotere opslag media niet meer van belang 
voor de professionele gebruiker, omdat op hogere bitrates de geluids kwaliteit vrijwel gelijk is aan die van 
MP3 en ook de bestands grote niet veel afwijkt als je AAC bestand codeert op een hoge bitrate. 
 
De D2 kan tags lezen vanaf AAC in het M4A tag formaat, wederom ondersteund door veel populaire 
audio applicaties.   
 
Als U iTunes gebruikt om uw collectie te coderen is de kans groot dat dit in het AAC formaat zal zijn (met 
de M4A file extensie). Als U echter muziek online heeft gekocht van de iTunes Music Store moet U 
er rekening mee houden dat deze data beschermd is en NIET kan worden afgespeeld met de D2 
nog met elke andere Media speler dan de Apple iPod op dit moment. Deze beperking is opgelegd 
door Apple. 

 
� WAV 
 

WAV (of WAVE) is een Microsoft- en IBM-standaard voor het bewaren van audio op pc's. Het is een 
variant van het bitstream type RIFF en leunt daardoor dicht aan tegen de audiotypen IFF en AIFF, die op 
Apple Macintosh-computers worden gebruikt. Hoewel een WAV-bestand audio kan bevatten die 
gecomprimeerd is met een codec, worden het meest PCM-audiogegevens gebruikt, een 
ongecomprimeerde indeling. Hierdoor krijgt men een maximale kwaliteit, maar is er ook veel schijfruimte 
nodig.(een wav file is ongeveer 5x zo groot als een goed gecodeerde 128/192kbps MpP3) Omwille van 
deze laatste reden is de WAV-indeling minder populair op het internet en wordt daar eerder MP3, Ogg 
Vorbis of AAC gebruikt WAV-bestanden zijn beperkt tot maximaal 4 gigabyte in grootte. Dit komt overeen 
met meer dan 6 uur geluid in cd-kwaliteit 
 
In WAV files zit geen standaard tagging, dus gebruikt de D2 alleen de bestands naam om de track te 
identificeren.  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

 

Uitgangs Niveau   1.1V RMS 0dBFS 
 
SNR    96dB A-weighted 
 
THD+N    0.003% 0dBFS 1kHz 
 
Frequentie bereik   20Hz – 20kHz +/- 0.1dB 
 
Audio Path    24-bit 44.1kHz 
 
Pitch Bereik   +/- 6%, +/- 12%, +-25%, +25%/-100% 
 
 
 

 

LICENTIE INFORMATIE 
 

 
D2 Director firmware     © Numark Industries, Inc. 2007.  All Rights Reserved. 
 
D2 Director is gebaseerd op het Linux platform om hoge betrouwbaarheid en prestaties te verzekeren. Linux en  
aanverwante gedeelten van deze software worden verstrekt onder de Openbare Vergunning van GNU (GPL) en de 
Kleinere Openbare Vergunning van GNU (LGPL).  Numark heeft de broncode voor die gedeelten van de software 
voor download ter beschikking gesteld: 
 
http://www.numark.com/d2/  
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