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SVENSKA 

ANVÄNDAR MANUAL 

VARNING! 
Utsätt ej denna apparat för regn och väta! 
Koppla ur apparaten från nätet innan den öppnas! 

För din egen säkerhet, läs denna manual noggrant innan du startar installationen. 

Alla personer som deltar i installationen, sköter underhållet och använder denna produkt bör 
Vara kvalificerade 
Följa instruktionerna i denna manual 
Ta i beaktande att denna manual är en del av denna produkt 
Ha denna manual intakt och tillgänglig under hela livstiden på denna produkt 
Vidarebefordra denna manual till framtida ägare av denna produkt 
Ladda ner den senaste versionen av manualen från Internet 

2   SÄKERHETS FÖRESKRIFTER 

 
Denna produkt har lämnat vår fabrik i absolut perfekt skick. För att fortsätta att hålla denna produkt i samma skick, ber vi 
dig noggrant att följa instruktionerna i manualen beträffande skötsel, handhavande och service. Iaktta alla varningstexter 
i denna manual. 
 
VIKTIGT: 
Skador som inträffat på grund av att inte föreskrifterna följts frånsäger oss allt garantiåtagande. Återförsäljaren har 
inget ansvar för resultatet av defekter eller skador som uppkommit. 
 
Denna enhet faller under Skyddsklass III. Enheten måste alltid användas med anpassad transformator. Anslut alltid nätde-
len sist. 

1   INTRODUKTION 

Tack för att du valde OMNITRONIC SDP-3. Följ instruktionerna i denna manual och vi försäkrar dig att du kommer att få 
mycket nytta och glädje av denna produkt, under en lång tid. 
 
Packa nu upp din SDP-3 
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Utsätt inte enheten för värmeelement eller andra värmekällor. Om enheten utsatts för kraftiga temperatur 
förändringar, under t ex transport, slå ej på den omedelbart. Kondensvatten kan orsaka skador på enheten. 
Låt utrustningen vara avslagen tills den har antagit normal rumstemperatur. 
 

Utsätt inte enheten för några vätskor eller förvara sådana i dess närhet. Skulle någon vätska olyckligtvis spillas 
över enheten, koppla omedelbart ur strömförsörjningen. Se till att enheten blir kontrollerad av kvalificerad 
service tekniker innan du använder den igen. Alla skador som kan hänföras till vätskor faller inte under vårt 
garantiåtagande. 
 

Koppla alltid bort enheten från strömmen när enheten inte används eller rengörs. 
 

Notera även att skadar som uppkommit för att enheten modifierats eller använts på ett felaktigt sätt av okva-
lificerade personer frånsäger oss garantiansvar. 
 

VIKTIGT: Slå på förstärkaren sist och slå av den först! 
 

Håll barn och amatörer borta från produkten! 

HÄLSO VARNING! 
När du använder en ljudanläggning så kan du producera enorma ljudnivåer som kan leda till permanenta 
hörselskador. Var försiktig! 

Det finns inga delar inuti denna maskin som behöver service. Underhåll och service skall endast utföras av 
auktoriserad service tekniker eller försäljare. 

3   ANVÄNDAR INSTRUKTIONER 

SDP-3 är speciellt designad för professionell DJ användande. Enheten har många funktioner som efterfrå-
gas av DJ’s, som t ex BPM räknare, justerbar pitch, cue, loop, singel titel uppspelning eller sökning med 
hjälp av sökhjul. 
 

SDP-3 har två spelarmekanismer som spelar upp SD eller SDHC kort och USB lagringsmedia med ljud i 
mp3 format samt stöder FAT12, FAT16 och FAT 32. 
 

Denna produkt är tillåten att drivas med 6V, 50/60 Hz och är gjord endast för inomhus bruk. 
 

Enheten får endast drivas med medföljande strömförsörjning. Strömförsörjningen har skyddsklass 2 och 
SD kort spelaren har skyddsklass 3. 
 

Skaka ej enheten. Utsätt inte enheten för onödigt våld vid installation eller användande. 
 

När du väljer installationsplats, se då till att inte enheten utsätts för extrem värme, fukt eller damm. Låt 
inga kablar ligga lösa. Du utsätter både dig själv och andra för fara. 
 

Omgivande temperatur måste vara mellan 0° C till 40° C. Den relativa fuktigheten bör inte överstiga 50% 
vid en omgivande temperatur på 40° C. Denna enhet får endast användas på höjder mellan -20 m till 
2000 m över havet. 
 

Använd enheten endast efter det att du satt dig in i dess funktioner. Tillåt inte personer utan nödvändiga 
kunskaper att använda enheten. De flesta skador som uppstår beror på okunskap. 
 

Använd inte lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra enheten! Använd en mjuk trasa. 
 

Använd gärna originalkartongen för att transportera enheten. 
 

Ta inte bort BAR koden med serie nummret från enheten. Denna behövs för att garantin skall gälla. 
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I de fall denna enhet används på ett annorlunda sätt än vad som beskrivits i denna manual, kan det uppstå 
sådana skador som garantin inte täcker. Dessutom kan andra användningssätt orsaka kortslutning, brännska-
dor, elchocker mm. 

4   BESKRIVNING 
 
4.1   DETALJER 
 
Professionell dubbel SD card/USB spelare för DJ’s 

Revolutionerande  DJ verktyg för MP3 filer 
2 slots för SD eller SDHC kort 
USB 2.0 port för USB enheter (t ex USB sticka, USB disk, MP3 spelare) 
Båda spelarna kan läsa simultant från samma lagringsmedia 
Upp till 6400 melodier på 32 GB SDHC kort är möjligt 
Snabb läsning av filerna (starttid mindre än 10 ms) 
Fullt stöd av CBR/VBR MP3 
Obegränsat skakminne 
2 LCD displayer med ID3 tag visning 
Lättanvänt  sökhjul med valbar funktion (snabb eller frame sökning) och Pitch Bend funktion 
Katalog sökning 
Automatisk BPM räknare 
Sömlös loop funktion 
Pitch justering  ± 4%, ± 8% eller ± 16% 
Pitch Bend knappar 
Frame sökning 
Tempo Lock (Låsning av tonart) 
Realtids Cue (”on the fly”) 
Auto Cue 
Singel eller kontinuerlig uppspelning 
Repetitions funktion 
Regel start 
Stora knappar med färgbelysta dioder 
Visning av tid, går att växla mellan spelad och återstående 
Visning av Bargraph 
Firmware uppdatering via Internet 
Lutande låda för optimal arbetsvinkel 
19” bredd för rackmontering, 2HE 
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4.2 Grundläggande funktioner och anslutningar 

1   Kontrollpanel spelare 1 
 

2   Kontrollpanel spelare 2 
 

3   Sök knapp med indikering 
Aktiverar sökhjulet. När den röda LED lampan lyser är funk-
tionen inkopplad. Avaktiveras automatiskt 15 sekunder ef-
ter senaste beröringen av sökhjulet. 
 

4   SGL/CTN 
Med denna knapp kan du ställa in olika lägen för uppspel-
ning: 

Grundinställning är oavbruten uppspelning av lagrings 
mediet. 

Första nedtryckningen ger uppspelning av ett spår åt 
gången (indikerar SINGLE). Efter den spelat ett spår, ställer 
den sig i pausläge vid efterföljande spår. 

Lång nedtryckning aktiverar/avaktiverar funktionen Auto 
Cue. När funktionen är aktiverad, (indikerar AUTO QUE). 

 

5   LCD 
Visar och indikerar alla funktioner på enheten och informa-
tionen på lagrings mediet. Denna displays ikoner blir förkla-
rade i sektionen DISPLAY 
 

6   PITCH ON/OFF 
Aktiverar/avaktiverar pitch kontrollen. När den är aktiverad 
lyser LED dioden och PITCH är indikerad. 
 

7   PITCH KONTROLL 
Med denna skjutregel ställer du in uppspelnings hastighe-
ten. För den uppåt så minskas hastigheten och när du för du 
den nedåt så ökar hastigheten. Kontrollen fungerar endast 
om den aktiverats med PITCH ON/OFF. Procenten på änd-
ringen visas i LCD displayen. 

8   USB port 
USB port (typ A) för anslutning av USB lagrings media. 
 

9   SD kort slot 
Slot för SD(HC) kort. Kontakt blecken på kortet skall vara 
vända nedåt och huggna hörnet på kortet till höger. Tryck in 
kortet så långt att det aktiveras, och låser fast. 
 

10   SOURCE SELECT, Knapp för val av ljudkälla.  

När du växlar ljudkälla så gör detta i pausläge. LED lamporna 
visar vilken källa du valt. Röd LED för SD slot 1, grön LED för 
SD slot 2 och både röd och grön LED för USB porten. Båda 
spelarna kan läsa simultant från samma källa. Att spela upp 
samma stycke med båda spelarna är fullt möjligt. 
 
11   TIME. Knapp för val av tidsvisning. 

Växlar visningen tiden mellan spelad (ELAPSED) och åter-
stående (REMAIN) tid. 

Håll denna knapp nedtryckt i minst två sekunder för att 
öppna systeminställningarna för SDP-3. Ifall inget val 
gjorts i menyläge med knappen TRACK, avslutas menylä-
get automatiskt. 

 
12   %. Knapp för val av arbetsområde för PITCH. 
För varje nedtryck växlar den mellan 4%, 8% och 16% som 
indikeras av respektive LED. 

MANÖVERPANEL [1] 
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13   ROTARY WHEEL. Sökhjul. 
Sökfunktionen är aktiverad när LED lampan lyser. För snabb 
sökning framåt/bakåt i PLAY eller PAUSE läge.  
Sökfunktionen är avaktiverad när LED lampan är släckt. Då 
används sökhjulet Pitch Bend i PLAY läget. Genom att rotera 
hjulet, så sker en temporär ändring av hastigheten med upp 
till +/- 100%. Ändringen av hastigheten påverkas av den 
hastighet du roterar sökhjulet. Moturs rotering sänker has-
tigheten, medurs rotering höjer hastigheten. Så snart du 
upphör med att rotera sökhjulet så återgår uppspelningen 
till normal hastighet. I PAUSE läge används sökhjulet för t ex 
välja startpunkt. 
 

14   CUE.   Startpunkt. 

Vid nedtryckning i PAUSE läge eller under uppspelning 
stoppar spelaren upp och återgår till starpunkten (CUE 
punkten) och den röda LED lampan lyser. 

När knappen hålls nedtryckt i PAUSE läge, spelar enheten 
upp det valda stycket. Så snart knappen släpps, återgår 
låten till startpunkten (CUE punkten). 

Varje gång en CUE punkt görs, blinkar den röda LED lam-
pan. 

 

15   ►▐  PLAY / PAUSE knapp. 
Växlar mellan PLAY och PAUSE. Vid uppspelning lyser den 
gröna LED lampan. I PAUSE läge blinkar den. 
 

16   ◄◄ och ►► knappar. 

Knappar för snabbsökning i en låt, framåt eller bakåt. 

I PAUSE läge för att hitta en startpunkt. Ett tryck på knap-
pen för varje FRAME (ruta á 1/75 sekund) i en melodi. 

 

17   PITCH BEND +/- 
Under uppspelning så kan du skapa tillfälliga hastighets änd-
ringar. Så länge du trycker på knappen ”-” så spelas låten 
16% saktare och så länge du håller nere knappen ”+” så spe-
las låten 16% snabbare. När du släpper upp knappen återgår 
låten till normalt BPM. 
 

18   TAP/BPM. 
Ett snabbt tryck aktiverar/avaktiverar den automatiska BPM 
räknaren. När BPM räknaren är aktiverad visas AUTO BPM i 
displayen. 
I de fall den automatiska BPM räknaren har svårt att räkna 
BPM kan du göra detta manuellt. Avaktivera den automatis-
ka BPM räknaren (AUTO BPM släcks). Därefter trycker du på 
knappen i takt med musiken tills aktuellt BPM visas i dis-
playen. 
 

19   POWER av/på. 
Ett kort tryck på knappen och enheten är på. För att stänga 
av enheten, håll knappen nedtryckt i minst 2 sekunder. 
 

20   IN, OUT, RELOOP knappar för memorera och spela en 
kontinuerlig loop. 

IN: Sätter startpunkten  på loopen (LED IN indikerar) och 
detta utan avbrott i uppspelningen. (”on the fly”) 

OUT: Sätter slutpunkten på loopen och omedelbart startar 
uppspelningen av loopen (Både LED IN och OUT indikerar). 
Loopen upprepas ända tills OUT trycks ned. 

RELOOP: Startar loopen på nytt (Både LED IN och OUT 
indikerar). Tryck på OUT för att avsluta loopen. 

 

21   FOLDER knappen. 
Används för att växla mellan val av melodier eller val av 
kataloger med hjälp av TRACK knappen. När den är i KATA-
LOG läge så lyser LED. 
 

22   TRACK knappen. 

Vrid knappen vänster/höger för välja melodier på lagrings-
enheten. Om du trycker ned knappen samtidigt som den 
vrids hoppar  sökningen 10 spår i taget. Spårnummer och 
namn kommer att visas i LCD displayen. 

För att välja folders/kataloger så aktiverar du folder läge 
med knappen FOLDER. Genom att vrida knappen vänster/
höger kan du bläddra bland folders/kataloger i lagringsen-
heten. 

Genom korta tryck på knappen så kan du se informationen 
i ID3 taggen i ca 20 sekunder. ARTIST, GENRE, BIT RATE, 
FOLDER NAME, FILE NAME och TITLE NAME. 

 

23   TEMPO LOCK knappen. 
En kort tryckning aktiverar/avaktiverar TEMPO LOCK. När 
den är aktiverad lyser symbolen. Med TEMPO LOCK kan du 
hålls tonarten konstant fast du ändrar hastigheten. 

MANÖVERPANEL [2] 
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24   Fästbygel för kabel till strömförsörjning. 
 

25   DC anslutning. 
Anslut strömförsörjningen här. Använd endast medföljande 
strömförsörjning. Koppla alltid bort huvud anslutningen 
innan du flyttar enheten mellan olika platser eller byter an-
slutning. 
 

26   FADER START spelare B 
3,5 mm mono minitele anslutning för fjärrkontroll av 
START/CUE funktionen av spelare B från en mixer (Fader/
regel start funktion. 
 

27   LINE OUTPUT spelare B 
Analog audio utgång (RCA vänster/höger) för spelare B med 
LINE nivå. För anslutning till förstärkare, mixer eller andra 
enheter med LINE nivå ingång.  

Baksidan och dess anslutningar för strömförsörjning, faderstart och line. 

28   FADER START spelare A 
3,5 mm mono minitele anslutning för fjärrkontroll av 
START/CUE funktionen av spelare A från en mixer (Fader/
regel start funktion. 
 

29   LINE OUTPUT spelare A 
Analog audio utgång (RCA vänster/höger) för spelare A med 
LINE nivå. För anslutning till förstärkare, mixer eller andra 
enheter med LINE nivå ingång.  

BAKSIDA 
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a   CUE 
Lyser konstant i CUE läge och blinkar varje gång en ny 
CUE punkt är satt. 
 

b   FOLDER 
Visar nummer på vald katalog/folder. 
 

c   BARGRAPH 
Visuell indikering av spelad (elapsed) eller återstående 
(remaining). Blinkar när spåret håller på att avslutas. 
 

d   AUTO BPM 
Den automatiska BPM räknaren är aktiverad. 
 

e   Taktslag per minut (BPM, Beats per minute) på det 
valda spåret. 
 

g   SYMBOL (Hänglås) 
TEMPO LOCK är aktiverad. 
 

h   LOOP 
Indikerar att en loop har blivit memorerad eller är under 
uppspelning. 
 

i   RELOOP 
Indikerar att en kontinuerlig loop har blivit memorerad 
eller är under uppspelning. 
 

j   AUTO CUE 
AUTO CUE funktionen är aktiverad. 

k   PITCH 
PITCH är aktiverad 
 

i   TIME INDICATION 
Spelad (ELAPSED) eller återstående (REMAIN) spår tid, 
visas i minuter (M), sekunder (S) och frames (F). 
 

m   TEXT LINE 
Scrollar text information för valt spår som TITLE NAME, 
FOLDER NAME, ID3 tag, meny inställningar och funktio-
ner. 
 

n   REPEAT 
Repetition är aktiverad. 
 

o   SINGLE. 
Indikerar att SINGLE läge är aktiverat. 
 

p   TRACK 
3 siffrig visning av valt spår. 
 

q   UPPSPELNING 
 

r    PAUSAD 

DISPLAY 
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5   INSTALLATIONS ANVISNINGAR 
 
5.1   INSTALLATION 
Installera enheten på en plan yta eller i ditt rack. För 19” (483 mm) rack installation krävs 2HE utrymme. Du kan skruva 
fast enheten med M6 skruvar i racken. När du väljer installationsplats för enheten, var då säker på att det finns tillräckligt 
med ventilations utrymme runt enheten eller att varm luft från övrig utrustning kan passera fritt. Ständig överhettning 
kan orsaka skador. 
 

 
5.2   Anslutningar 

Slå av SDP-3 innan du Ansluter eller skiftar tidigare anslutningar. 
 
1   Anslut stereo utgångarna AUDIO OUTPUT L/R med medföljande RCA kablar till LINE ingångarna på din mixer eller för-
stärkare (figuren ovan visar anslutningar till en Omnitronic MX-540). Försäkra dig om att vänster/höger anslutningen (röd/
vita kontakterna) är likadan på båda enheterna. 
2   Spelar mekanismen på SDP-3 kan startas eller pausas via en mixer med fader/regel start funktion. Använd de medsän-
da mini jack kablarna för att ansluta vardera FADER START utgången till motsvarande FADER START ingångar på mixern. 

3   Anslut strömförsörjningen i DC IN kontakten på SDP-3 och anslut sedan till nätet. Strömkabeln kan säkras till enheten 
med skruven vid DC IN. Använd SDP-3 endast med medföljande strömförsörjning. Frånkoppla alltid enheten när du ändrar 
anslutningar, eller inte använder den under längre perioder. 
 
 
 
 
 

NOTERA! Fader start funktionen fungerar endast med kompatibla mixers. Mixern måste anslutas med 3,5 mm mini 
jack till SDP-3 spelaren. För att starta uppspelning, skall kontaktens positiva stift (topp) känna en kort impuls från 
ljudet. För att pausa uppspelningen måste kontaktens negativa stift (hölje) känna en kort impuls från ljudet. Mixern 
måste vara utrustad med en knapp eller regel som ger dessa impuls till SDP-3 för att starta eller pausa uppspelning-
en när respektive kanal är aktiverad. 

ANSLUTNINGAR 
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6   HANDHAVANDE 

PÅ / AV 
Slå på enheten med knappen 1. Är ett lagringsmedia 
redan isatt, kommer den första titeln att visas efter 
det att inläsning skett. Finns inget lagringsmedia, visas 
”Please insert memory device”. Stoppa all uppspelning 
med knappen ►▌▌ innan du stänger av strömmen 
med knappen 1. 
    

Ladda och ta ur USB eller SD CARD 
lagringsmedia. 
Sätt USB mediet i USB porten. SD kor-
tet placeras med kontaktblecken nedåt 
och det skurna hörnet till höger. Se till 
att kortet låser fast. För att ta ut kor-
tet, tryck lätt på kortet så att det fri-
görs och enkelt kan tas ut ur hållaren. 

OBSERVERA! Ta aldrig ur lagringsenheter i PLAY läge. 
Detta kan medföra att skada eller förlorad data. 

Välja lagringsmedia. 
Använd SOURCE SELECT knapp 3 för att välja media 
för varje spelare. Enheten måste vara i PAUS läge. 
Båda spelarna kan läsa simultant från samma media, 
spela upp samma spår på båda spelarna är alltså fullt 
möjligt. LED lamporna verifierar vilket media som är 
aktiverat: 

LED SD1 lyser röd → SD slot 1 

LED SD2 lyser grönt → SD slot 2 

LED SD1 och SD2 lyser → USB port 

Starta uppspelning 
Tryck på knappen ►▌▌ 4, 5 för att starta uppspelning 
(indikeringen visar ►). Den gröna LED lampan lyser. 
Startpunkten lagras automatiskt i minnet som CUE 
punkt. Enheten går tillbaka till denna punkt genom ett 
kort tryck på CUE knappen . 

Pause 
Uppspelningen kan när som helst stannas upp mad 
knappen ►▌▌ 4, 5 (displayen visar █ ). Den gröna LED 
lampan börjar blinka. För att fortsätta, tryck på ►▌▌ 4, 
5  ännu en gång. Genom att trycka på CUE under upp-
spelning, avbryter också spelandet och enheten åter-
går till CUE punkten. 

Välja en melodi 
För val av melodi använd TRACK 6. Vrid knappen åt 
vänster för föregående spår eller åt höger för efterföl-
jande spår. Om knappen hålls 
nedtryckt under vridningen så 
förflyttar du sökningen 10 spår 
i taget, framåt eller bakåt. 

Välja en katalog/folder 
För att välja en katalog på ett lagringsmedia, aktivera 
katalog läge med knappen FOLDER 7. LED lampan 
tänds. Använd sedan knappen TRACK 6 
för att scrolla igenom katalogerna. Vrid 
knappen åt vänster för föregående kata-
log eller åt höger för efterföljande kata-
log. För att återgå till melodival, tryck på 
knappen FOLDER 7 ännu en gång. LED 
lampan slocknar. 

Apropå USB lagringsenheter 
SDP-3 stöder MSC (Mass Storage Class) USB lagringsenheter 1.0, 1.1, 2.0 inklusive externa hårddiskar, portabla flash min-
nen, och digitala audio spelare. Däremot, optiska diskar som externa CD/DVD spelare och USB enheter som är kopplade via 
en USB hub kommer inte att kunna identifieras och användas. 
Beroende av vilken typ lagringsenhet som används, kan uppspelning inte ske med alla USB lagringsmedia. 
När du ansluter en USB enhet med många kataloger och filer, kan en viss inläsningstid behövas av innehållet innan detta 
visas. 

Grundläggande funktioner 
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7   GRUNDINSTÄLLNINGAR 
Efter enheten installerats finns det en del grundinställningar som kan göras på båda spelarna. 

Val av uppspelningsläge 
Efter påslag är alltid kontinuerlig uppspelning aktive-
rad. Alla spår spelas upp efter varandra. Tryck på SGL/
CTN 1 för att välja singel uppspelning. Efter 
att ha spelat det valda spåret stannar spe-
laren i PAUSE för att sedan vara redo att 
starta nästa spår och indikerar SINGLE. 

Auto Cue funktionen 
Auto Cue är alltid aktiverad och detta visas i displayen. 
Funktionen minimerar tystnaden mellan två spår. 
Efter att ha läst in spåret så letar enheten efter den 
första spelbara rutan/frame och inte efter tids indexet 
0:00:00. Denna punkt sparas automatiskt. En längre 
tryckning på knappen SGL/CTN 1 avaktiverar funktio-
nen och indikeringen AUTO CUE slocknar. En linje 
visas mellan indikeringarna och kommer 
att visas tills det att uppspelningen star-
tar. 

Ändra tidsvisningen 
Genom att trycka på knappen TIME 3 kan du växla 
mellan att visa spelad (ELAPSED) eller återstående 
(REMAIN) spår tid. Som hjälp till TIME displayen finns 
den visuella informationen BARGRAPH. 
Denna visar ett blinkande sken när den 
återstående speltiden närmar sig slutet. 

Visning av ID3 tags 
Displayen visar rullande information för den valda 
melodin, katalog och fil namn. Tryck hastigt på TRACK 
4 knappen så visas ID3 tag informationen 
i displayen under ca 20 sekunder. Artist, 
Genre, Bit rate, Katalog namn, Fil namn 
och Titel namn. 

Visa BPM 
I grundinställningen är den automatiska BPM räkna-
ren alltid aktiverad. Displayen visar AUTO BPM. Så 
snart BPM räknaren bestämt antalet beats per minu-
te (BPM) kommer värdet att visas i LCD displayen. 
Under uträkningen visar displayen ”__._”. I de fall den 
automatiska BPM räknaren inte kan räkna ut BPM, 
vid t ex lugna melodier kan du göra detta manuellt 
med knappen TAP/BPM 5. För att starta funktionen, 
tryck lätt på TAP/BPM 5 för att avaktivera automa-
tiskt BPM. Tryck sedan ned knappen i takt med musi-
ken till dess att BPM värdet visas i 
LED displayen. För at återgå till auto-
matisk BPM räkning, håll TAP/BPM 5 
knappen nedtryckt i ca 2 sekunder. 

Grundinställningar 
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8   AVANCERADE FUNKTIONER 

◄◄ och ►► knappar 

För snabbspolning framåt i ett valt spår. För snabb 
framåtspolning tryck ned ►► knappen , för snabb 
tillbaka spolning använd ◄◄ knappen. 

Sök hjul 
Alternativt kan sökhjulet användas för snabb sökning 
framåt/bakåt. För att få åtkomst till denna funktion, 
tryck på SEARCH för att aktivera denna funktion. Den 
röda LED lampan indikerar funktionen. 

Därefter snurrar du sökhjulet i i valfri riktning. Hastig-
heten på framåt/bakåt sökningen är beroende av hur 
fort du roterar sökhjulet. I PAUSE eller CUE läge kom-
mer den aktuella sökpunkten att upprepas konstant 
till dess att uppspelningen startas med ►▌▌ eller ett 
kort tryck på knappen CUE. Automatisk avstängning 
av funktionen snabbsökning framåt/bakåt om funktio-
nen inte använts under 15 sekunder, LED lampan 
kommer då att slockna. 

Snabbspolning framåt/bakåt 

Frame sökning 

Sök hjul 
I PAUSE läge kan sökhjulet användas för exakt sökning 
av en CUE eller LOOP punkt till en frame/ruta (1/75 
del av en sekund). Funktionen snabbspolning måste 
vara avaktiverad. Efter sökningen kommer den aktuel-
la sökpunkten att upprepas konstant till dess att upp-
spelningen startas med ►▌▌ eller ett kort tryck på 
knappen CUE.  

◄◄ och ►► knappar 

I PAUS läge kan ◄◄ och ►► användas för exakt sök-
ning av en CUE eller LOOP punkt till en frame/ruta 
(1/75 del av en sekund). Funktionen snabbspolning 
måste vara avaktiverad. Efter sökningen kommer den 
aktuella sökpunkten att upprepas konstant till dess 
att uppspelningen startas med ►▌▌ eller ett kort tryck 
på knappen CUE.  
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CUE 

Återvända till en startpunkt av spår eller till en förutbe-
stämd punkt (CUE) 
För att snabbt komma tillbaka till en startpunkt av spår eller 
till en förutbestämd punkt (CUE punkt) kan denna lagras 
temporärt med knappen CUE. Denna CUE punkt kommer 
att överskrivas av startpunkten av nästa spår när detta är 
valt eller spelas. 

Hoppa till starpunkten av ett spår 
För att komma till startpunkten av spåret, tryck på 
knappen CUE i PAUSE eller PLAY läge. Uppspelningen 
avbryts och återhår till startpunkten av spåret (CUE 
punkt) och är därefter i CUE (LED lampan lyser). Star-
ta uppspelningen med ►▌▌ eller håll 
CUE knappen nedtryckt och spela spå-
ret så länge knappen hålls nere. Så 
snart du släppt upp knappen återgår 
spelaren till QUE punkten och pausar. 

Sätta en QUE punkt ”i farten” (on the fly) 
Att sätta en CUE punkt under uppspel-
ning, på ett annat ställe än startpunk-
ten, tryck på IN (LED lampan  i knappen 
börjar blinka) när den önskade start-
punkten spelas upp. Uppspelningen 
störs eller avbryts ej. 

Sätta en exakt CUE punkt 
För att sätta CUE punkten exakt i en ruta/frame (1/75 
dels sekund). Pausa enheten och använd sökhjulet 
för att söka upp rätt punkt. (Snabbsöknings funktio-
nen måste vara avaktiverad.) Denna punkt upprepas 
konstant. Tryck på knappen IN för att memorera den 
nya QUE punkten (LED lampan i knappen QUE blin-
kar) 

Skapa ”stammande” (stutter) effekter 
CUE punkten kan också användas för 
skapa ”stammande” effekter. Tryck bara 
CUE knappen ett antal gånger. 
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JUSTERING AV PITCH 

Välja räckvidd på pitchens arbetsområde 
Uppspelnings hastigheten kan justeras 
+/- 16% individuellt på varje spelare 
med hjälp av pitch regeln. Välj arbets-
område med knappen %. Varje tryck på 
knappen växlar 4%, 8% och 16% och 
indikeras med motsvarande LED. 

Aktivera PITCH kontrollen 
Tryck på knappen PITCH ON/OFF (LED 
lampan indikerar på) för att aktivera 
PITCH regeln. 

Använda PITCH kontrollen 
Ändra hastigheten med hjälp av PITCH 
regeln. Uppåt för att minska hastigheten 
och nedåt för att öka hastigheten. I DIS-
PLAYEN visas avvikelsen i procent till 
standard hastigheten. 

Aktivering av TEMPO LOCK (Tonarts låsning) 
När man ändrar hastigheten, föränd-
ras tonarten i förhållande till ändring-
en. Med TEMPO LOCK aktiveras hålls 
tonarten konstant. För att aktivera, 
tryck på TEMPO LOCK knappen 
(symbolen för TEMPO LOCK syns i 
displayen. 
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Funktionen PITCH BEND 

Matcha takten mellan två melodier (PITCH BEND) 
Med funktionen PITCH BEND, kan takten på spelare 1 syn-
kroniseras med takten på spelare 2 eller vise versa. Alltså 
kommer inte takten att ändras under växling från en låt till 
en annan. Olikt justeringen med PITCH regeln kommer den-
na funktion att tillfälligt öka/minska farten på melodin un-
der uppspelningen. Funktionen kan göras med knapparna 
PITCH BEND ”+” och ”-” eller med SÖK HJULET. 

Matcha takten (BPM) 
Använd först PITCH regeln för att både melodierna 
skall ha samma takt (BPM) 

PITCH BEND +/- knapparna 
Synkronisera sedan takten på de två melodierna med 
hjälp av PITCH BEND +/-. Så länge knapparna ”+” eller 
”-” hålls nedtryckta spelas melodin 16% snabbare eller 
saktare. När du frigör knapparna återgår BPM till det 
normala (förinställda) 

SÖK HJULET 
Ändringen av hastigheten avgörs av i vilken hastighet 
du snurrar sök hjulet: Rotering medurs ökar hastighe-
ten på melodin och rotering moturs minskar hastighe-
ten på melodin. Så snart du slutar att rotera SÖK HJU-
LET återgår uppspelningen till normalt BPM 
(förinställt) 
 
TIPS 
Ifall sökhjulet vrids kontinuerligt medurs ökas hastig-
heten till ett maximum av 100%. Vrider du det konti-
nuerligt moturs kommer till slut melodin att stå helt 
still. Effekten blir som att stoppa en analog skiva. 
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Kontinuerlig loop 

Spela en kontinuerlig loop 
En sektion, ej tidsbegränsad, kan repeteras som en sömlös 
loop, hur många gånger som helst. Loopen kan skrivas över 
när som helst och försvinner så fort en annan melodi väljs, 
byte av lagrings media eller genom att enheten stängs av 
eller sätts på. 

Sätta en START punkt ”i farten” (on the fly) 
Att sätta en START punkt under uppspelning, på ett 
annat ställe än startpunkten, tryck på IN (LED 
lampan  i knappen börjar blinka) när den 
önskade startpunkten spelas upp. Uppspel-
ningen störs eller avbryts ej. 
Sätta en exakt START punkt 
För att sätta START punkten exakt i en ruta/frame 
(1/75 dels sekund). Pausa enheten och använd sökhju-
let för att söka upp rätt punkt. (Snabbsöknings funk-
tionen måste vara avaktiverad.) Denna punkt uppre-
pas konstant. Tryck på knappen IN för att memorera 
den nya START punkten (LED lampan i knappen IN 

Sätta en SLUT punkt ”i farten” (on the fly) 
Att sätta en SLUT punkt under uppspel-
ning, på ett ställe där den önskas, tryck på 
OUT (LED lampan  i knappen börjar blinka) 
när den önskade slutpunkten spelas upp. 
LED lamporna i IN och OUT blinkar. 
Sätta en exakt SLUT punkt 
För att sätta SLUT punkten exakt i en ruta/frame (1/75 
dels sekund). Pausa enheten och använd sökhjulet för 
att söka upp rätt punkt. (Snabbsöknings funktionen 
måste vara avaktiverad.) Denna punkt upprepas kon-
stant. Tryck på knappen OUT för att memorera den 
nya SLUT punkten. Enheten återgår i PAUS läge. Tryck 
på knappen RELOOP för att spela loopen. 

Avsluta en loop 
För att avsluta en loop, och fortsätta att spela melo-
din, tryck på OUT knappen. LED lamporna i knapparna 
IN och UT slutar blinka, men påminner 
om att en loop finns memorerad och 
redo att spelas upp. Du kan även avsluta 
genom att välja att spela upp en annan 
melodi. 

Starta om en loop 
För att starta om en loop, tryck på knappen 
RELOOP. Knapparna IN och OUT, börjar 
åter att blinka. 

Ändra start eller slutpunkt 
För att programmera en annan loop, ändra start och 
stopp punkt, använd knapparna IN och OUT. Du kan 
även ändra start punkten under uppspelning av loo-
pen. 

Skapa ”stammnings” (stutter) effekt 
Start punkten på en loop kan också använ-
das för att skapa ”stammnings” (stutter) 
effekter. För denna effekt, tryck knappen 
RELOOP upprepade gånger. 
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9   SYSTEM MENY 

System meny 

Öppna menyn 
I system menyn kan du ställa in funktionerna repetera 
och återställa, se firmware versionen, för varje spelare 
separat. För att komma till menyn, håll knappen time 
nedtryckt i minst 2 sekunder. Displayen visar då 
”PRESET” 

Val av meny rubrik 
Vrid knappen TRACK för att scrolla genom meny alter-
nativen. 

För att välja en meny rubrik 
Tryck ned knappen TRACK för att välja en meny rubrik. 

Avsluta menyn 
För att avsluta menyn, håll TIME knappen nedtryckt i 
minst 2 sekunder. Använder du inte knappen TRACK 
under 5 sekunder i meny läge. Avslutas meny pro-
grammet automatiskt. 

Meny val 

Repetera 
När inställningen är ON kommer alla melodier i en katalog 
att repeteras (REPEAT indikeras) till dess att funktionen sätts 
i läge OFF (indikeringen släcks) 

Återställ allt 
För att återställa spelaren till fabriksinställningarna, tryck 
ned knappen TRACK. Displayen visar ”RESET OK!”. 

Firmware version 
Visning av firmware version ”VCC.BB” (CC är för kontroll 
version och BB är för buffer version). 
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12   UPPGRADERING AV FIRMWARE 

Den interna mjukvaran (firmware) i din SDP-3 kan uppdateras. Nya versioner av firmware inkluderar eventuella nya funktio-
ner, bugg fixar och optimering av aktuella drivrutiner. Vi föreslår att du alltid använder din SDP-3 med de senaste versionen 
av firmware för att försäkra dig om att din spelare har bästa möjliga funktion. För att se vilken firmware version din spelare 
har, se efter i kapitlet SYSTEM MENY. 
1. Ladda ner den senaste firmware versionen från Internet och kopiera filerna (packa upp om det behövs) till roten

(huvudkatalogen) på ett lagringsmedia. 
2. Koppla bort SDP-3 en kort stund från nätströmmen (stäng inte av den, utan dra ur strömförsörjningen och anslut den 

igen). Därefter slår du på enheten. 
3. Sätt i lagringsmediet med den nya firmware versionen i USB porten eller SD slot 1. Uppdateringen startar automa-

tiskt. Displayen indikerar ”Update 10% ~ 100%”, efterföljt av ”UpdateUlxx” (”xx” står för kontroll version och änd-
ringar i program processen). 

4. När den nya firmware versionen är installerad visar displayen ”COMPLETE”. Ta då bort lagringmediet. 
5. Koppla bort SDP-3 fån nätströmmen ännu en gång och slå därefter på enheten igen. Visar displayen ”UpdateUl--” 

blev uppdateringen felaktig. Upprepa i så fall punkterna 2-4. 
6. Kontrollera firmware versionen i system menyn. Uppdateringen är komplett. 

NOTERA: Kopiera alltid båda ”~.bin” filerna till lagringsmediet. Att blanda olika mjukvaru versioner kan orsaka alvarliga 
problem. Efter uppdateringen, se till att du raderar filerna från lagringsmediet. Frånkoppling av strömmen eller okända 
filer på lagringsmediet kan orsaka allvarliga funktionsproblem. 

11   RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

LIVSFARLIGT! 
Koppla loss apparaten från nätet innan du påbörjar underhåll! 

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av enheten. Använd en mjuk fuktad bomullstrasa. Använd aldrig alkohol eller 
lösningsmedel. 
 
Det finns inga service delar inuti enheten. Underhåll och reparationer skall utföras utav auktoriserad handlare och/eller 
serviceverkstad. 
 
Använd alltid original reservdelar! 
 
Har du några övriga frågor, kontakta din handlare. 
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12 TEKNISKA SPECEFIKATIONER 

Strömförsörjning: 230V AC, 50 Hz ~ 
Via bipackad nätdel. 

Strömförbrukning: 12W 

Typ: Dubbel SD/USB spelare 

Lagringsmedia: SD(HC) kort och USB produkter 

USB port (typ A): 2.0 och bakåt kompatibel 

Frame upplösning: 1/75 sekund 

Pitch justering: ± 4%, ± 8%, ± 16% 

Distortion: 0,006% 

S/N ratio: 98 dB 

Kanal separation: 98 dB 

Dynamik område: 93 dB 

Frekvensområde: 17-16.000 Hz 

Audio utgång: 2 x RCA, obalanserade 

Fader start anslutning: 2 x 3,5 mm (mini tele) 

Mått: 482 x 88 x 120 mm 
19” rackbredd, 2 HE 

Vikt: 2 kg 

  

  12.1 Angående MP3 filer 

Stöder dessa mp3 format MPEG-1 Stöder Audio Layer-3 (ISO/IEC 1172-3) samplingsfrekvenser 32, 44,1 och 48 kHz, med bitra-
tes 32 till 320 Kbps. (VBR, VRBI, Xing) 

 MPEG-2 Stöder Audio Layer-3 (ISO/IEC 13818-3) samplingsfrekvenser 16, 22,05 och 24 kHz, med 
bitrates 32 till 160 Kbps. (VBR, VRBI, Xing) 

 MPEG-2.5 Stöder Audio Layer-3 samplingsfrekvenser 8, 11,025, och 12 kHz med bitrates 32 till 160 
Kbps. (VBR, VRBI, Xing) 

Filsystem FAT12, FAT16, FAT32 

Filändelser .mp3, .MP3,  .mP3, .Mp3 

Titel data !D3 tags, katalog namn, fil namn 

Katalog nivåer Max. 8 

Antal kataloger Max. 999 

Antal filer Max. 999 

NOTERA: Alla uppgifter kan ändras utan föregående information. 08.05.2009   © 
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