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Deze handleiding geeft uitleg hoe u de Numark DMC2 controller snel kunt aansluiten en 
bedienen. Neem svp een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen zodat u de DMC2 
volledig leert benutten. 
 
We hebben de DMC2 ontworpen als een essentiële tool voor software gebaseerde DJ’s. De DMC2 
is een apparaat volgens het HID-protocool en kan gebruikt worden met iedere software welke het 
DMC2 protocol ondersteund. We hebben het CUE LE software pakket voor u bijgesloten zodat u 
gelijk kunt beginnen met DJ’en. We adviseren ook de handleiding van CUE LE te lezen (te vinden 
op de installatie cd-rom). Happy DJing! 
 
Controleer svp of de volgende items in de doos zitten: 

• DMC2 

• USB Kabel 

• DC Adapter (7.5V 1A) 

• CUE LE installatie CD-ROM 
 
 

Lees svp ook de Safety & Warranty informatie voordat u het apparaat gebruikt ! 

 
 
 
 
 
De DMC2 is een plug-&-play 
apparaat, wat betekent dat de eerste 
keer dat u de controller aansluit op 
uw computer alle benodigde drivers 
automatisch geïnstalleerd worden. 
 
Sluit eerst de meegeleverde adapter 
op de DMC2 aan. Sluit daarna de 
meegeleverde USB kabel aan om de 
DMC2 controller met een vrije USB 
poort op uw PC te verbinden.  
 
 
Geef de DMC2 svp even de tijd zichzelf te installeren. Zodra de 
installatie complete is ziet u het volgende bericht in het scherm 
verschijnen: “De nieuwe hardware is geïnstalleerd en klaar om 
te gebruiken”. De installatie is nu compleet en de controller is 
klaar om te gebruiken.  
 
Let op: Nu pas de CUE software opstarten anders krijgt u 
de melding “PC No-Link” in het display van de DMC2. 
 

 
 
 
Bij gebruik van een Mac OS is de 
DMC2 een plug-&-play apparaat dat 
klaar is voor gebruik zodra het 
aangesloten wordt. 
 
Sluit eerst de meegeleverde adapter 
op de DMC2 aan. Sluit daarna de 
meegeleverde USB kabel aan om de 
DMC2 controller met een vrije USB 
poort op uw MAC te verbinden. 

 

::: DMC2 Handleiding ::: 

CONTROLLER SETUP - MAC 

CONTROLLER SETUP - PC 
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Wanneer u niet beschikt over een audio 
interface met meerdere audio uitgangen 
kunt u het hier rechts afgebeelde diagram 
als referentie gebruiken.  
 

� Sluit de DMC2 aan op uw computer. 
 

� Sluit de computer’s audio uitgang 
aan op een actief speaker systeem, 
versterker of  hoofdtelefoon.  

 
Hint: De meeste ingebouwde 
computer geluidskaarten beschikken 
over een 3,5mm stereo jack plug. 
Afhankelijk van uw system kan het 
noodzakelijk zijn enkele audio kabels 
aan te schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
In dit scenario maakt u gebruik van een 
extern audio I/O interface met meerdere 
audio uitgangen zoals de Numark DJ|IO via 
USB of FireWire. Meerdere audio uitgangen 
stellen u in staat de master mix en uw cue 
mix op verschillende audio uitgangen te 
laten lopen.  
 
Wanneer u beschikt over een audio 
interface met meerdere audio uitgangen 
kunt u het hier rechts afgebeelde diagram 
als referentie.  
 

� Sluit de Total Control aan op uw 
computer. 

 

� Sluit de computer aan op uw audio 
interface met een degelijke kabel 
(Lees svp de gebruiksaanwijzing van 
deze interface goed voordat u het 
aansluit). 

  

� Sluit één van de uitgangen van uw 
audio interface  aan op een actief 
speaker systeem of versterker. 

 

� Sluit uw hoofdtelefoon aan op een 
andere uitgang van uw audio 
interface.  

 
Let op: Zorg ervoor dat uw software 
en hardware goed geconfigureerd is 
zodat het mix signaal en het cue 
signaal beiden op een andere 
uitgang staan ingesteld. Please 
consult the software and hardware 
documentation for more information 
on routing your audio outputs. Lees 
hiervoor de documentatie van de 
software. Voor de meegeleverde 
programma’s CUE LE en kunt u op 
de volgende pagina meer lezen. 

 

AANSLUIT SCENARIO 1 – ZONDER MULTICHANNEL AUDIO INTERFACE 

 

AANSLUIT SCENARIO 2 – MET MULTICHANNEL AUDIO INTERFACE 
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In deze sectie geven we u informatie over het gebruik van de 
DMC2 Software Controller in combinatie met de Numark CUE 
LE DJ Software, meegeleverd met de DMC2. Wanneer de  
DMC2 is aangesloten en de CUE LE software is geïnstalleerd 
start u CUE LE. Als de controller niet automatisch herkent wordt 
moet u deze activeren in het CUE Configuratie menu. 
 
1. Klik op de CONFIG knop rechts boven in het scherm van  

CUE. 
 
2. Klik op het Remote Control tabblad om de lijst van 

externe apparaten te bekijken welke met CUE kunnen 
communiceren. 

 
3. Activeer de Numark DMC2 controller door het vakje aan 

te vinken. Er verschijnt een groene stip rechts in het 
kader. 

 
4. Klik op OK. De DMC2 controller is nu klaar om CUE te 

besturen. 
 
 
 
In het volgende deel van de handleiding krijgt u informatie over de functies van de knoppen op de DMC2 bij gebruik van 
CUE LE. Let erop dat de knoppen op het linker deck identiek zijn aan die op het rechter deck. Om deze reden 
concetreren we ons alleen op het linker deck. Voor meer informatie over CUE LE leest u de handleiding welke te vinden is 
op de installatie cd-rom. 

 
 

 
 
1. PUSH SELECT – Met deze knop kunt u door de 

diverse mappen en tracks scrollen in de browser van 
CUE. Wanneer u in het mappen gedeelte van CUE 
staat kunt u de knop indrukken en de map zal open 
vouwen. Staat u binnen een map op een bepaalde 
track drukt u de knop in om deze track op het deck te 
activeren. 

2. FOLDER – Laat de PUSH SELECT knop door de 
mappen op uw harde schijf scrollen, deze verschijnen 
links in de browser van CUE. Terwijl u met de PUSH 
SELECT knop uw muziek in de mappen structuur 
doorzoekt, kunt u deze knop indrukken om een map 
binnen te gaan en de bestanden in deze map 
doorzoeken. 

3. FILE – Laat de PUSH SELECT knop gebruikt worden 
om tracks in de geselecteerde map te zoeken en 
selecteren. 

4. DISPLAY – Geeft de Naam, Tijd, BPM, Pitch en 
Afspeel status van de spelende track, 

5. TIME – Hiermee kan de tijd in het display 
aangepast worden aan afgespeeld of de tijd die 
nog te gaan is. 

6. SAMPLER/EFFECT MODE – Veranderd de functie 
van de PUSH SELECT knop in een effect en 
sample afspeel functie. Resultaten komen in het 
display te staan en kunnen geactiveerd worden 
door op de PUSH SELECT knop te drukken. In de 
FX mode: draai de PUSH SELECT knop om door 
de diverse effecten te scrollen. Door op de knop te 
drukken activeert of deactiveert u het 
geselecteerde effect, In SAMPLER mode: draai de 
PUSH SELECT knop om door de beschikbare 
samples te scrollen. Door op de knop te drukken 
activeert of deactiveert u de geselecteerde sample. 

CUE LE DMC2 CONTROL MAPPING 

 



 

5 

 

7. MODE INDICATOR – Geeft de huidige functie van de 
track/load control knop weer. 

8. PLAY / STUTTER – PLAY start het afspelen op het 
corresponderende deck. Drukt u op PLAY terwijl de 
track al spelt zal de muziek opnieuw starten vanaf het 
punt waar u als laatste op PLAY gedrukt heeft, dit 
creëert een “stutter” effect.  

9. PAUSE – Als u op de PAUSE knop drukt zal de 
muziek op de huidige locatie stoppen. Drukt u 
nogmaals op PAUSE dan zal de muziek terugkeren 
naar het laatst ingestelde cue punt (als er één is 
ingesteld). Door de knop nogmaals in te drukken zal er 
naar het begin gegaan worden van de track.  

10. CUE – Gaat terug en pauzeert de muziek naar het Cue 
Punt. Om een nieuw CUE Punt in te stellen: pauzeer 
de track, zoek de gewenste positie en druk dan op 
CUE. Wanneer u op het Cue Punt staat en u houdt de 
CUE knop ingedrukt speelt de muziek tot u de knop 
weer loslaat en weer naar het cue punt terug keren. 

11. JOG WHEEL – Elk virtueel deck beschikt over een 
JOG WHEEL, welke kan worden gebruikt voor 
scratchen, pitch bend’en en aanpassen van afspeel en 
cue positie op het corresponderende deck. De 
functionaliteit van het jog wheel wordt bepaald door de 
WHEEL MODE knop. 

12. WHEEL MODE – Deze knop bepaalt de functionaliteit 
van het JOG WHEEL. De diverse functies worden 
afgebeeld en zijn alsvolgt:  

• Nudge mode, het wheel werkt als tijdelijke tempo 
versnelling, zoals een pitch bend. 

• Scratch mode, het jog wheel wordt gebruikt voor 
scratchen van de muziek op het deck. 

• Move Loop mode, u kunt het jog wheel gebruiken 
om een loop voor- of achteruit te verplaatsen 
wanneer een loop al actief is. 

• Shrink Loop mode, wanneer een loop al actief is 
kunt u het jog wheel gebruiken om de lengte van de 
loop aan te passen, 

• Search mode (het display geeft Pos=x% aan), door 
het roteren van het jog wheel zal er snel door de 
track gezocht worden. 

13. PITCH - Elk virtueel deck heft een PITCH FADER, 
welke gebruikt kan worden om de pitch of tempo van 
de muziek aan te passen. 

14. + / - PITCH BEND – Deze twee knoppen worden 
gebruikt om de muziek tijdelijk in tempo aan te passen. 

 

15. PITCH ADJUST – druk deze knop in terwijl u de 
pitch fader verschuift om de relatieve positie van de 
pitch fader te veranderen. BV: Wanneer u een pitch 
range van +/- 8% (aan te passen in de software) 
gebruikt en een pitch range van +/- 34% in de 
software kiest zal het bereik nog steeds op +/-8% 
blijven staan. U kunt de pitch fader calibreren om  
de volledige +/-34% te benutten door de PITCH 
ADJUST functie te gebruiken. Hou de PITCH 
ADJUST knop ingedrukt, schuif de fader helemaal 
omhoog, schuif de fader daarna helemaal omlaag. 
Wanneer u de PITCH ADJUST knop loslaat zal het 
bereik op +/- 34% ingesteld staan. 

16. KEYLOCK – De KEYLOCK knop activeert de Key 
Lock functie in CUE. Wanneer Key Lock aan staat 
zal bij veranderen van de snelheid de toonhoogte 
niet mee veranderen maar blijven staan op het punt 
waar de KEY LOCK is geactiveerd. 

17. HOT STARTS – Door op deze knoppen te drukken 
zal direct vanaf de laatst ingestelde CUE punten de 
muziek gaan spelen. Wanneer er nog geen cue 
punten ingesteld staan zal de eerste keer dat u op 
de knop drukt een cue punt zijn, druk nogmaals op 
de knop om naar deze hot start te gaan. 

18. SYNC – Druk op SYNC en CUE zal het tempo van 
het deck synchroniseren met het tempo van het 
andere deck. 

19. LOOP IN / OUT – Een loop is een deel van de 
track dat naadloos herhaald wordt. Druk op LOOP 
IN om een start punt te kiezen. Druk op LOOP OUT 
om het eind punt te kiezen. De loop is nu gemaakt 
en zal continu blijven spelen. Druk nogmaals op 
LOOP OUT om weer verder te gaan in de track. 

20. SMART LOOP – Als SMART LOOP is geactiveerd 
zullen alle loops perfect in de maat van de beat 
zijn. 

21. LOOP 1/8 - 8 – Druk op één van deze knoppen om 
direct een loop van de corresponderende maat te 
maken (in fracties van 1 bar).  Wanneer er al een 
loop spelt zal het indrukken resulteren in de 
verandering van de maat van de loop. Druk op 
Loop Out om weer uit de loop te gaan. 

22. BACK BEAT – Geeft direct een double beats 
effect. 

23. VIDEO – Deze knoppen bedienen de interne video 
mixer van CUE’s bij gebruik van video bestanden.  

24. AUDIO – Deze knoppen activeren de interne 
software faders om overgangen te creëren zonder 
een Audio mixer 

25. AUTOMIX – Activeert de automatische mix functie 
van CUE. 
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