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Para críticas, sugestões e/ou correções de erros de digitação que possam ser encontrados, 
envie seu e-mail para:

wagner.jp@terra.com.br / anaclaudiacp@terra.com.br / cursodj@terra.com.br
(críticas e sugestões são bem-vindas e muito importantes para esta obra)

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem obrigação de 
qualquer notificação. É proibida a reprodução parcial ou total desta obra em qualquer mídia, 
sem a prévia autorização do autor. Caso ocorra violação dos direitos autorais, o responsável 
responderá processo com base na lei nº 9.610 de 19/02/1998. As marcas, nomes e modelos 
aqui citadas ou representadas graficamente, têm seus direitos reservados por seus 
proprietários que em desacordo, poderão a qualquer momento solicitar a retirada da citação a 
marca, modelo e/ou imagem, o que será prontamente atendido.

Não registramos nosso material apenas para comprovar que somos donos dos direitos 
autorais, pois para nós o mais importante, é comprovar através da data que somos pionei-
ros nas técnicas, conceitos, gráficos e previsões neles contidos para caso alguém aplique e 
diga que foi outra pessoa quem criou, assim como acontece com alguns ritmos musicais e 
muitas outras coisas que vários dizem ter sido outros os criadores. Portanto, o cruzamento 
das datas de registro é quem apontará o criador da técnica ou conceito. Instrutores e/ou 
cursos não autorizados podem até aplicar nossas técnicas, mas por não ter feito um curso 
de instrutor e/ou de introdução ao nosso material didático, não estão aptos a utilizar nosso 
material, assim como aplicar nossas técnicas corretamente. 
Algum curso que venhamos a autorizar receberá treinamento, um certificado e uma autori-
zação registrada em cartório. Se o interessado ou aluno de algum curso desconfiar, poderá 
usar nosso e-mail para sanar dúvidas quanto a autenticidade do curso. Todo curso que uti-
lize nosso material e técnicas profissionais deverá manter informações e créditos dos auto-
res assim como todo o conteúdo geral do material. Alterações no material que não sejam 
realizadas por nós comprovará a não autenticidade do curso e não nos responsabilizaremos 
pelo conteúdo do material. Caso algum professor, escola ou aluno tenha alguma sugestão 
ou correção, relacionado ao nosso material, deverá entrar em contato para que possamos 
analisar e promover as alterações. Deve ficar claro que somente o DJ Instructor (Wagner 
J Pereira) e/ou Ana Claudia de Carvalho Pereira estão aptos a fazer qualquer alteração no 
material didático e disponibilizá-lo para qualquer curso ou instrutor.

Registro
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Escolhemos o PCDJ por ele ser o mais simples de instalar e configurar, conclusão que 
chegamos após vários testes com diversos programas que consideramos profissionais, pois 
grande parte dos  alunos não têm muita intimidade com instalação, configuração e até operação 
de software e hardwares. A maioria dos programas desta categoria são muito semelhantes 
quanto a configuração básica e apenas podem ter mais ou menos recursos e efeitos a serem 
configurados. Só serão abordados neste complemento, as configurações e funções básicas. 
Funções como sampler, loop, contador de bpm e outras do software, inclusive operação 
do controle remoto para o PCDJ desenvolvido pela Numark, pois é bem parecido com os 
equipamentos convencionais utilizados no curso, não serão abordadas. Para tirar maior proveito 
de qualquer  equipamento ou softwares e conhecer todas as funções, recursos e efeitos 
sugerimos consultar os manuais que o acompanham.

A ESCOLHA DO PROGRAMA IDEAL

Esta mini apostila sobre o PCDJ é parte integrante do material didático do curso e foi adap-
tada para distribuição gratuita na internet. Contém infomações tanto para quem já é DJ e quer 
entender o básico do programa, quanto para o total leigo que não sabe como funciona um equi-
pamento para DJ. O uso pessoal deste material é totalmente permitido. Para uso comercial ou 
por empresa com fins lucrativos será necessário uma autorização prévia pois este impresso é 
parte integrante do material didático registrado em nome de Wagner J.P. e Ana C. Carvalho do 
Personal DJ Course. Caso tenha interesse em algum de nossos materiais ligue e informe-se. 
Somos uma empresa prática, moderna e não burocrática, sempre em busca de novas parcerias 
comerciais

Para facilitar o entendimento deste complemento e no uso do programa, o aluno deverá ter  
conhecimentos básicos do sistema operacional, tais como, gerenciamento de pastas, copiar, 
colar, mover e etc. 

O aluno que já domina o sistema operacional e tem dúvida específica quanto ao software ou 
ao hardware em questão, poderá solucioná-las rapidamente durante as aulas, ou se preferir, 
poderá solicitar aula dedicada ao assunto de interesse específico. Ex-alunos que obtiverem 
mais de 80% de desempenho na  avaliação final do curso, poderão fazer por telefone ou por 
e-mail cinco consultas, de até dez minutos no caso do telefone, ambas no prazo máximo de 3 
meses após o término do curso.  

Caso tenha dificuldade em instalar, configurar ou operar o software ou computador, consulte 
seu técnico ou informe-se sobre nossos vários cursos de informática do tipo personal trainer e 
sobre nossos serviços de consultoria e assistência técnica em informática geral. Se seu técnico 
tiver alguma dúvida quanto a softwares ou hardwares relacionados a áudio e música, poderá 
consultar-nos, mas somente se estiver fora de nossa área de abrangência (do Centro a São 
Conrado - Rio de Janeiro - salvo casos especiais).

ATENÇÃO: O objetivo deste material não é ensinar a mixar ou fazer performances, ou seja, ser 
um DJ, e sim apenas auxiliar na configuração e manipulação técnica do programa. Caso queira 
ser um DJ, tanto por hobby quanto profissional poderá fazer um de nossos cursos. Visite nosso 
site ou ligue e agende uma visita sem compromisso. 
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Nome: PCDJ RED - veja outras variações no site (BLUE e SILVER)
Versão atual: 5.1 building 1010
Desenv. e/ou distrib.: VISIOSONIC
Home Page: www.visiosonic.com ou www.pcdj.com
Preço: RED US$ 199.00  BLUE  U$ 99.00 
Demo/shareware com limitações: funciona totalmente por 30 minutos
Categoria Profissional: DJ (mixagem e performances)
Classificação: Profissional e Hobbie
Sistema operacional: Windows 98/ME/2000/XP

Avaliação (itens analisados)
- Desempenho
- Facilidade de uso
- Recursos
- Sensibilidade, precisão
- Estabilidade
  Resultado: Muito bom

Você poderá baixar o manual detalhado no formato PDF em inglês e o programa demo do site acima. Se gostar 
poderá comprá-lo no mesmo site. Se achar o PCDJ RED muito caro poderá optar pelo PCDJ Blue ou até pelo mais 
básico, o PCDJ Silver que é bem mais simples e barato.

Ficha Técnica

Confiabilidade quanto a falhas.
O software é muito estável, e quanto ao hardware, tem a mesma confiabilidade de qualquer 
equipamento convencional dependendo da qualidade de cada peça e dos cuidados principal-
mente no transporte que deve ser realizado, para maior segurança dos mesmos, utilizando 
malas especiais (“case”) feito sob encomenda de acordo com o equipamento a ser transpor-
tado. 
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Se vocêjá possui computador, o investimento quanto a hardware para atualizá-lo, ficará por 
menos de US$ 350.00, enquanto que um equipamento básico custará acima de US$ 950.00 

O Computador
Processador 400 Mhz (ideal 800Mhz ou superior)
Placa mãe de primeira linha
Cd Rom, DVD ou gravador (se possível combinação de dois dos três anteriores)
128 MB Ram (ideal de 256MB ou superior)
Disco rígido de boa marca e com capacidade acima de  20GB
Uma placa de som boa SB Live ou Audigy da Creative ou duas placas de som mais simples 16 
PCI ou 128 Creative

Quanto a compra de um computador, deve-se preocupar com qualidade, placas e equipamen-
tos de primeira linha, ou seja, as melhores possíveis, para gerar a mesma ou mais estabilidade 
e segurança que os equipamentos convencionais. Evite as placas on-board principalmente as 
que o sistema de som estão integrados no chipset geral da máquina inclusive junto a video, pois 
estas placas são econômicas (baixo custo). Placas mãe onboard, que o sistema de som tem 
seu próprio chipset, já são satisfatórias mas o ideal é que utilize placas de som não on board e 

Ficha comparativa dos recursos entre o PCDJ  BLUE e o RED
(Não comparamos o Silver por este ser uma variação reduzida e não profissional do 

programa)

Hardware (Configuração)
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Instalação e configuração do hardware

Menos profissional 
Mais econômico

Sistema com o mixer virtual do próprio programa e utilizando 
duas placas de som

(manipulável pelo teclado e/ou pelo mouse)

Na configuração do programa PCDJ explicada a seguir, em placas de som (sound card), 
a opção que deve ser marcada correspondente aos desenho acima é a 2 (Use built in 
stereo mixer).

Opção econômica e menos pratica por ser manipulada com o teclado e/ou mouse, porém 
isto acaba sendo uma vantagem pois aumenta a habilidade manual, que será percebida 
facilmente quando estiver usando um mixer real.

Há diversas possibilidades de configurações, tanto fisicas quando lógicas (no software), 
porém, neste tutorial exemplificaremos algumas básicas que servirão para grande maioria 
visando diferentes necessidades e poder aquisitivo.

com chipset de marca consagrada.
Sistemas menores que o ideal podem ter menor desempenho e gerar instabilidade assim  como 
os sistemas econômicos. Procure usar tecnologias próximas umas das outras ou indicadas 
uma para outra, para evitar grandes perdas de desempenho.

Outros:
Mixer stereo básico que varia de acordo com marca e modelo entre U$ 80.00 e U$ 150.00, ou 
profissionais, entre U$ 150.00 e mais de US$ 1.500.00 
Fone que varia de U$ 40.00 (para iniciar) até U$ 250.00 (profissionais )
Amplificador e caixas (poderá usar o seu próprio micro system se possuir entrada line ou 
video)
Cabos para computador e de áudio
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Mais profissional 
menos econômico

Sistema com mixer real utilizando duas placas de 
som e mixer real

Na configuração do PCDJ explicada logo a seguir, em placas de som (sound card), a 
opção que deve ser marcada correspondente aos desenho acima é a de número 5 (Exter-
nal mixer)

Os mesmos exemplos anteriores porém com uma só placa de som 
com duas saídas tipo line stereo. 

O ideal são placas como a SB Live ou Audigy da Creative que não trabalham com siste-
mas emulados.

Mais confortável e prática, apesar de um pouco mais cara (o “mais caro” vai depender do 
modelo e marca do mixer escolhido).
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Configuração do software 
Esta sessão do complemento abordará somente algumas configurações pois após a instalação 
ele irá se auto configurar automaticamente, não havendo necessidade de alterações. Porém 
quando desejar, poderá personalizar o programa quanto a sensibilidade e precisão, e escolher 
outra placa de som a ser usada pelo programa, etc. 

Para entrar ou sair da área de configuração do PCDJ basta clicar com o mouse no botão CFG 
no canto direito superior do mesmo. Ao entrar no CFG aparecerá uma tela onde você deve 
escolher o modo de trabalho e lá, encontrará sete opções.
Para uso profissional deve-se usar: duas placas de som ou uma placa com duas ou mais saídas 
stereo (line) como a SB Live da Creative, um mixer real e escolher a opção 5, ou com mixer 
virtual (do próprio programa) a opção 2. Se utilizar o programa apenas para brincar, poderá 
escolher a opção que melhor se encaixa as suas necessidades.

Configurando o Workmode (modo de trabalho)
O PCDJ pode ser configurado com o mixer virtual (como a imagem da esquerda) para quem 
não tem um mixer real, ou sem o mixer virtual (como na imagem da direita), para ser usado com 
um mixer real, sendo esta última a mais aconselhável por ser mais confortável e profissional.

Se estiver usando a SB Live clique na opção SB Live mode e não esqueça de também configurar 
a placa através do seus mixers (surround mixer) para quatro speakers.
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Antes ou depois de configurar o workmode você poderá configurar as duas placas de som que 
já deverão estar instaladas e configuradas no sistema operacional do seu computador.
Para configurar a primeira placa de som no PCDJ basta clicar na palheta e no campo 
Directsound driver 1 (nome da placa), selecionar na lista e logo em seguida deve selecionar 
o controle de volume clicando no campo volume control correspondente, como mostrado nas 
imagens e para finalizar, deve clicar no botão start test e repetir o mesmo procedimento para 
configurar a segunda placa. Se estiver usando a SB Live da Creative não haverá necessidade 
de configurar a segunda placa.

Configuração do Soundcard 1 e 2 (Placa de som)

Para entender e configurar melhor o pitch bend, control e outros, teste cada um em várias 
configurações diferentes até encontrar a mais adequada. 
Para conhecer as várias teclas de atalhos de cada controle e botão da tela principal do programa  
ao parar por um instante sob ele, ative o “show help hints”.

Estas configurações são bem pessoais, pois trata-se principalmente de sensibilidade,  precisão 
e layout do programa. Daremos apenas algumas sugestões.

Sensibilidade do pitchbend
- Low - quando usamos a 
tecla bend junto com o Shift
-High - junto com a Ctrl. 
Recomendamos: Low 10 a 
20, Normal 40 a 60 e High 
80 a 90

Alcance/precisão do pitch control. 
Pode ir de 4 a 52 %. Como o 
PCDJ não tem master tempo, 
não é aconselhável ultrapassar 
12% pois sem master tempo, a 
partir de 5% a distorção já fica 
perceptível principalmente nos 
sons médios.

Module ordem 
Serve apenas para mudar 
a ordem visual dos três 
módulos do PCDJ (players, 
mixer e record case) 

Configurando o software
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1 - Progress Bar
A barra mostra onde está tocando, as proporções do que já tocou e o que resta para tocar além 
de mostrar através de pequenos pontos cada um dos cues programados (até 20 no PCDJ Red 
e até 10 no PCDJ Blue)

Duplo Player (A e B)
As funções dos players A e B são as mesmas, a única diferença são as teclas utilizadas por 
cada um. Veja teclado. 

Display

2 - Player Status
Mostra em que modo está o player. Os modos podem ser playing, stopped, paused, editing entre 
outros.   

3 - Elapsed Time e Remaining Time 
Mostra em minutos, segundos e frames, respectivamente progressivo e regressivo. No PCDJ, 
um frame representa um centésimo de segundo ou seja um segundo dividido por 100. 

4 - Artist and Title
Como o próprio nome já diz, mostra o artista e a música lida no player.
5 - Buffer
Área de segurança reservada na memória para armazenamento de áudio temporário para evitar 
falhas provocadas por algum inconveniente principalmente em computadores e periféricos com 
baixo desempenho durante a reprodução. O buffer funciona assim como a memória anti-skip/
anti-shock (anti-pulo) dos cd playes convencionais. O buffer do PCDJ é de 10 segundos para 
cada player.

Mostradores onde o DJ se mantém informado sobre a música do player através de leituras dos 
textos e gráficos.

6 - LED VU Meters
Mostra em tempo real a variação do nível do volume de gravação ou reprodução da música no 
player.

7 - Pitch bend e control display
Mostra o percentual de alteração do pitch control e quando o pitch bend é pressionado mostra o 
mesmo referente a este voltando ao valor do pitch control quando liberado.

8 - CUE Set Display
Exibe o estado dos CUEs, samples e loops. Para apagar um cue clique duas vezes com o 
mouse ou pressione Ctrl + Shift + tecla CUE do player desejado.

1 32 34 5 6 7

8 9 10 11 12 15 1613 14
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Os controles abaixo podem ser manipulados com o teclado normal, teclado programável, mouse 
ou o controle remoto produzido pela Numark.

Controles 

9 - Cue Set  
Serve para navegar pelo conjunto de memórias CUEs (20 no Red e 10 no Blue) . O botão central 
ativa e desativa o modo sampler/loop.

10 - Cue 
Botão programável utilizado para armazenar um ponto da música onde deseja retornar ao 
pressioná-lo durante a reprodução da música (veja programação do cue). O cue é diferente da 
pausa e do stop pois a pausa para a música no momento exato onde ela está e quando é libe-
rada continua a partir do mesmo ponto, e o stop para a música e volta ao seu início.  A pausa e 
o stop funcionam como nos aparelhos comuns.

11 - Play / Pause   
Se o play for pressionado quando a música estiver parada, ela começa a tocar. Se houver algum 
cue programado e este for pressionado, a reprodução será a partir do ponto armazenado. Se a 
música estiver sendo reproduzida e o play for pressionado, ela entrará em pausa e no modo de 
edição (veja programação do cue).

13 - Seek 
Localiza um ponto desejado na música. Em modo normal funciona como nos aparelhos 
convencionais, no modo de edição, proporciona ajuste fino da posição a ser gravada no cue. 
(veja programação do cue).

12 - Load
Lê a música selecionada no record case para o player em questão (A ou B).

15 - Pitch Bend
Atrasa ou adianta a música temporariamente, somente enquanto pressionado, e ao soltar, a 
velocidade retorna a original ou a ajustada no Pitch. Utilizado para sincronizar as batidas de 
duas músicas. 

14 - Pitch Control
É utilizado para aumentar ou diminuir a velocidade da música (BPMs) fixando-a em uma 
determinada velocidade. No PCDJ pode-se configurar na faixa entre 4 a 52%.

16 - Pitch Reset
Leva o pitch para o ponto zero.
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1 - Channel Volume Control
Volume individual do canal ou player. Tem várias funções e uma das principais, é a de corrigir a 
diferença existente entre músicas. Alguns DJs preferem usar este controle para fazer a transição 
ao invés do crossfader. (Ver crossfader).

Mixer

1

3

2 4

5 6

12

2 - Cue (Phone ou Monitor)
Seleciona o canal que se deseja monitorar através do fone. O PCDJ permite que se monitore os 
dois canais ao mesmo tempo.
3 - CrossFader
Controle usado para fazer a transição / corte de uma música para outra (Mixagem). O mesmo 
que aumentar o volume de uma música (play) e abaixar o volume da outra. Muito utilizado em 
performances.
4 - Led VU Meters
Mostra o nível de volume de cada um dos dois canais.

5 - Monitor Volume Control
Controla o volume do fone para que possamos equilibrá-lo em relação ao evento ou retorno.

5 - Main Volume Control
Volume principal. Aumenta proporcionalmente os dois canais.

O mixer é utilizado para misturar (mixar) os sons dos dois players. A operação do mixer virtual 
é idêntica a de um mixer real, só que mais confortável de se operar.
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Record case
O record case é utilizado para organizar seu set/repertório em grupos e subgrupos. São como 
os cases de CD e Vinil. O record case tem vários recursos para facilitar o manuseio das músicas, 
e como os grupos e subgrupos são virtuais, você pode ter uma mesma música em outros grupos 
organizados de forma diferente.  A operação do record case e a forma de operar o próprio sistema 
operacional do PCDJ é muito parecida com as dos playlists de outros programas musicais. 

Para criar, renomear, copiar ou deletar grupos basta clicar com o botão da direita do mouse na 
área de grupos. Para os subgrupos, deve-se clicar com o botão da direita na paleta, na parte 
inferior do recordcase.

Gerenciando grupos e sub-grupos

Grupos Sub-grupos

Você poderá escolher entre duas diferentes formas para acrescentar músicas no recordcase: 
a primeira  simplesmente abrindo a janela onde as músicas desejadas estão armazenadas 
selecioná-las, arrastá-las e soltá-las no sub-grupo desejado que deve estar aberto, como na 
imagem abaixo. O subgrupo não precisa estar vazio. Pode-se acrescentar novas músicas a 
uma coleção já existente.

Acrescentando música a sub-grupos
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Para organizar um subgrupo instantanêamente por ordem de bpm, artist, track name, version ou 
comment, clique no título da coluna desejada.

A segunda forma, é clicando no botão chamado “edit recordcase” localizado logo acima da 
caixa de grupos, onde abrirá uma janela que permite-se criar sub-grupos e adicionar ou remover 
músicas dele, dentre outros recursos de gerenciamento do mesmo.

Para excluir músicas deve-se marcar uma ou mais e clicar com o botão da direita sobre uma das 
selecionadas e escolher a opção “Remove selected tracks from subgroup”. Além da remoção, 
você encontrará várias outras funções referentes a sub-grupos e recordcase ao clicar com o 
botão da direita.

Classificação e Remoção
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Teclas especiais

Teclas especiais (Shift e Ctrl) quando em combinação com alguma outra tecla mudam suas fun-
ções ou alteram sua sensibilidade/precisão. As teclas Shift ou Ctrl combinadas com as teclas 
do seek, search, pitch control e pitch bend, controle de volumes ou crossfader, respectivamente 
diminuem ou aumentam suas sensibilidades. Ctrl para ajuste grosso e Shift para ajuste fino. 

Teclado

1 - inicie sua reprodução
2 - pause assim que chegar ao ponto desejado
3 - faça o ajuste fino avançando/retrocedendo
4 - grave quando pronto

Após selecionar e ler a música no player.
Programando o CUE

Navegação no Record CaseControles do player A Controles do player B

Lê a música selecionada no 
recordcase para o respectivo 

Player A ou B

Teclas de manipulação do mixer 
(para quem não utiliza um mixer real)

Teclas especiais quando 
combinadas com alguma 
outra tecla mudam a 
função ou alteram a sensi-
bilidade ou precisão



LAYOUTS



LAYOUTS
Exclusividade

Desenvolvido por Wagner J. Pereira (DJ Instructor)
Rio de Janeiro - Brasil





17

PCDASH (P8000)

PCDASH 2 (USB)

PCDASH (PS2) 

O PCDash ou P8000 é pouco conhecido, mas muito interessante para programas de diversas 
áreas. Para programas de mixagem, pode ser configurado para trabalhar em conjunto com o 
controle e/ou teclado ou até para substitui-los. PCDASH é um teclado programável onde você 
programa cada uma das 35 células da matriz e o mini joystick, com a função ou comando 
desejado de determinados softwares/programas, para facilitar o uso e eliminar a obrigação de 
decorar um monte de combinações e seqüências de teclas como SHIFT + CTRL + S, dando 
mais agilidade e praticidade, pois podemos clicar em apenas uma tecla para executar uma 
tarefa ou uma seqüência. São infinitas as possibilidades de uso do PCDash.  O primeiro modelo 
tinha quatro camadas e se conectava na porta do teclado PS2 ou com um adaptador para 
Dim normal, e o teclado era plugado nele em paralelo. O Software que acompanha o equipa-
mento permite que se criem programações para qualquer tipo de software (editores gráficos, 
vídeo, som, música, DJ players, planilhas, browsers, jogos e etc), e que se leia a programação 
quando necessário. Após criar sua programação pode-se criar e imprimir no próprio software o 
layout com nome das funções de cada matriz para colocar sobre o equipamento identificando 
a programação de cada célula. Como seu software apresenta muitas limitações quanto à mani-
pulação gráfica, poderá usar um software gráfico de terceiro para produzir melhores layouts 
elaborados com textos, gráficos vetoriais e imagens. O PCDash é de uma empresa alemã, e já 
está em sua segunda versão, esta USB. Possui duas camadas que se alternam através de um 
botão que funciona como o Shift do seu teclado convencional. Diferente em vários aspectos do 
primeiro modelo o PCDash 2 é muito mais preciso, mais fácil de ser programado, além de fazer 
o upload instantaneamente, enquanto a primeira poderia levar mais de 15 segundos. A PCDash 
2 tem um design moderno, melhor e mais leve que a primeira, mantendo a matriz do mesmo 
tamanho, 20x13cm e cada célula com mais de 2x2 cm.
O equipamento apresentou um excelente desempenho nos testes promovidos em nosso labora-
tório. Para o uso em programas de mixagem, além da facilidade de uso e precisão entre muitas 

outras vantagens, ele é muito mais barato 
que os controles dos softwares. O P8000 
trabalhando em conjunto com o controle 
e/ou o teclado ao invés de substitui-lo, faci-
lita mais ainda na utilização das diversas 
funções e efeitos de alguns programas. O 
maior inconveniente do equipamento é o 
fato de ser muito difícil de ser encontrado.
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Layout do PCDJ e BPM Studio para PCDash 2

Alguns dos primeiros modelos que criamos para PC Dash do BPM Studio e PCDJ

As dimensões da matriz são de 20 X 13,5 e das células de 2,8 X 2,8
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PCDJ

Antes mesmo do surgimento dos controles para os softs, e de conhecer e desenvolver layouts 
para PC Dash, criamos etiquetas especiais para teclados convencionais. Apesar de ser traba-
lhoso e exigir uma boa dose de paciência e precisão, principalmente no recorte e na colagem 
das mesmas, vale a pena, pois é extremamente econômico, prático e preciso não deixando 
nada  a dever se comparado com a maioria dos controles e equipamentos convencionais do 
mercado. Serve tanto para o hobby quanto para o uso mais profissional.

Etiquetas para Teclado

Os programas apresentam funções em outras teclas que não levam etiquetas, porém decidi-
mos criar somente as mais usadas. Também mantivemos os nomes, caracteres e símbolos de 
cada tecla na etiqueta no canto inferior direito, em tamanho menor.

Os layouts para PCDash podem ser impressos em papel comum com gramatura entre 70gr 
a 90gr e a laser, para ficar mais bonito e resistente. Para proteger poderá aplicar na frente 
um  filme adesivo transparente evitando que suor, liquidos e poeira o estraguem, e no verso 
também, se preferir, para ficar um pouco mais rigido
Para obter a programação já pronta e o arquivo para impressão, envie email para 
wagner.jp@terra.com.br, solicitando.

Assim como os layouts para PC Dash, as etiquetas para teclado para o PCDJ e BPM Studio 
criados por nós podem ser adquiridas prontas para serem impressas, por alunos e ex alunos, 
gratuitamente em disquete, zip, cd ou email, junto com o arquivo de configuração. Abaixo 
mostramos alguns layouts para PC Dash e BPM Studio.
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BPM STUDIO
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1 - Imprimir em papel adesivo inteiro do tipo 
carta ou A4 de preferência em impressora 
laser. Como impressora a laser não é 
comum, principalmente colorida, em casa 
ou no escritório, procure algum burreau de 
impressão.

Apesar das etiquetas terem os caracteres das teclas a que correspondem, o ideal é adquirir um 
outro teclado dê peferência USB, caso o computador suporte, pois poderá usar dois teclados ao 
mesmo tempo, um usb e o outro ps2, evitando assim o “pluga despluga” sem atrapalhar outros 
usuários do micro

2 - Retire a película protetora da etiqueta 
e cole-a em um pedaço de filme adesivo 
transparente, mantendo a pelicula protetora 
deste. Em seguida, proteja-o contra suor e 
outros estragos colando por cima da parte 
impressa da etiqueta um outro pedaço de 
filme adesivo transparente. Ficará como um 
“sanduiche”. Observe a figura ao lado:
3 - Para ficar perfeito, corte com um estilete 
e com o apoio de uma régua, preferencial-
mente em cima de um vidro velho, que 
tenha no mínimo 1 cm de espessura para 
não quebrar,.

4 -  Retire a película inferior, coloque vaga-
rosamente a etiqueta na tecla e acerte 
usando uma pinça ou a própria ponta do 
estilete para ficar bem posicionada, e pres-
sione para fixar definitivamente.

5 - Por último, passe  na superficie da tecla, 
verniz acrílico com um pincel pequeno para 
evitar que líquidos e suor entre pelas late-
rais da tecla e para fundir o adesivo a tecla. 
Siga  as instruções de uso do verniz encon-
trado na caixa do mesmo.

Você poderá também, se preferir, apenas recortar a etiqueta nas marcas de corte, colá-las nas  
teclas  diretamente e depois apenas passar o verniz.

INSTRUÇÕES
Todas as instruções que se seguem, foram criadas e desenvolvidas por nós após vários testes 
e análises. Seguem abaixo as  que obtiveram melhores resultado juntamente com várias técni-
cas de proteção para não danificar sua impressão com suor, poeira ou líquidos.
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Se você pretente usar somente verniz acrilíco a impressão deve ser, obrigatoriamente a laser.
- Etiqueta em papel tamanho carta inteiro
- 1/2 metro de filme adesivo transparente
- Verniz acrílico, preferencialmente importado
- Pincel pequeno
- Estilete
- Réqua boa 
- Vidro com mais ou menos 1 cm de espessura (que servirá para cortar as etiquetas)
- Um pouco de habilidade manual.

Filme adesivo transparente, verniz ou ambos

LISTA DE MATERIAL


