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  (FIRMWAREהוראות עדכון חומרת המכשיר )

 



  DJ Controller DDJ-SZ קושחה עדכון מדריך

 :SZ-DDJ של הנוכחית הקושחה גרסת את לבדוק כיצד .א

 .USB כבל באמצעות למחשב DDJ-SZ חבר. 1

 .השירות הגדרות את הפעל. 2

 :Windows עבור

 [שירות הגדרות DDJ-SZ] <- [DDJ-SZ< ]-[ פיוניר[< ]התוכניות כל[< ]Start] תפריט

 :Mac ההפעלה מערכת עבור

 [שירות הגדרות DDJ-SZ] <[DDJ-SZ[< ]פיוניר[< ]אפליקציות]

 [.אודות] בכרטיסייה מוצגת הקושחה להגדרות גרסת השירות בתכנית קושחה גרסת את בדוק. 3

 

 

 

 

 
 



 העדכון קובץ את לפתוח הורד .ב

 .העדכון קובץ את הורד. 1

 :Windows עבור

 .עבודה שולחן כמו אקראית בספרייה הקובץ[ DDJ-SZ_vxxx_Win.zip] ולשמור להוריד

 :Mac ההפעלה מערכת עבור

 .עבודה שולחן כמו אקראית בספרייה הקובץ[ DDJ-SZ_vxxx_Mac.zip] ולשמור להוריד

 .שהורדת הקובץ את לפתוח

 :Windows עבור

 [DDJ-SZ_vxxx_Win] בשם הבא בתיקייה הקבצים את למצוא כדי zip קובץ את לפתוח. 2

1 .[DDJ-SZ_UP.upd] 

2 .[DDJ-SZUpdater.exe] 

3 .Pcupdate.dll 

 :Mac ההפעלה מערכת עבור

 [.DDJ-SZ_vxxx_Mac] התיקייה את לפתוח כדי כפולה לחיצה לחץ

1 .[DDJ-SZUpdate.app] 

√   xxx  החדשה הקושחה גרסת של מספריים תווים עם. 

 .תמוצג להיות יכולה לא app. או Exe. כגון הסיומת, שלך במחשב להגדרות בהתאם   √

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 SZ-DDJ לעדכון הכנה ג

 .ומחשב DDJ-SZ חבר. 1

 .USB כבל באמצעות למחשב DDJ-SZ חבר

 (.USB-A ליציאת USB-ה כבל את חבר)

 .העדכון מצב את הפעל. 2

 .יהשמאלהנגן  על הכפתורים[ SYNC]ו כפתור[ SHIFT] על לחיצה כדי תוך ההפעלה לחצן על לחץ

 .MASTER-ניתן לראות פעולה זו ע"י הבזקי רמת הווליום של ה, מופעל העדכון שמצב ברגע

 

 

 .USB-ה כבל חבר[ 1]

 [SYNC]ו כפתור[ SHIFT] .זמנית בו כפתורים אלה 2 על לחץ[ 2-1]

[3 ]LED הבזקי רמת הווליום של ה-MASTER. 

 

 
 
 



 
 מחשב באמצעות הקושחה עדכון ד

1.Updating במחשב הפועלים היישומים כל את סגור, העדכון לפני נהלים. 

 

<STEP1 >העדכון תכנית את הפעל. 

 :Windows עבור

 .העדכון קובץ את להפעיל כדי[ DDJ-SZUpdater.exe] כפולה לחיצה לחץ

 :Mac ההפעלה מערכת עבור

 .העדכון קובץ את להפעיל כדי[ DDJ-SZUpdate.app] כפולה לחיצה לחץ

 

<STEP2 >שפה בחר. 

 [.אישור] על ולחץ הרצויה השפה את בחר

 

 

 "הקושחה עדכון במהלך מוצג[ מחובר אינו שלך DDJ-SZ] כאשר: טיפים" עיין       

 ".אישור" על לחיצה לאחר צץ הוא המסר אותו אם, יותר מאוחר בסעיף 

 

<STEP3 >העדכון לפני הקושחה גרסת את בדוק. 

 [.ההתחלה] הכפתור על לחץ, x.xx היא הקושחה גרסת כי שווידאת לאחר

 .העדכון במהלך DDJ-SZ-ל היטב מחובר USB-ה כבל ואת החשמל שכבל ודא



 .הקושחה עדכון במהלךמקורי  AC בכבל חשמל להשתמש הקפד אנא

 

 
 

 .הימני לקצה מגיעה ההתקדמות שמד עד המתן אנא, מתחיל העדכון תהליך

 
<STEP4 >העדכון תהליך את השלם. 

 [.אישור] כפתור על לחץ הסתיים, קושחהה עדכון תהליך כאשר

 .הושלם קושחה עדכון, מוארות DDJ-SZ-של ה MASTER רמת מד של הנוריות כל כאשר

 

 

<STEP5>  Reboot DDJ-SZ 

 .מחדש אותו הפעל מכן ולאחר DDJ-SZ-ה את כבה

 

 



 הקושחה גרסת את בדוק ה.

 
 של הנוכחית הקושחה גרסת את לבדוק כיצד]  כמתואר, DDJ-SZ של הקושחה גרסת את בדוק

DDJ-SZ.] 

 .השירות בהגדרות רוצה שאתה הגרסה את מוצא אתה כאשר בהצלחה הסתיים הקושחה עדכון

 :ותחריגבעיות  עם להתמודד כיצד: טיפים

 ולהתחיל DDJ-SZ של החשמל את לכבות, הבאה ההודעה ומופיעה לעדכן תצליח לא אם

 .לעיל עדכון נהלי של מההתחלה

 

 הקושחה עדכון במהלך מוצגים[ מחובר אינו שלך DDJ-SZ] כאשר: טיפים

 :הבאים הטיפים את בדוק, שפה בחירת לאחר מופיעה הבאה ההודעה כאשר

 

 ה כבל האם-USB ה ליציאת מחובר-USB-? מחובר אינו הוא אם, 
 .שוב מההתחלה עדכון צעדי את ולהתחיל-USB-ה ליציאת הכבל את חבר

 ה ליציאת מחובר הכבל אם גם מופיעה ל"הנ ההודעה כאשר-USB השלבים את בצע אנא 

 :הבאים

 

 

 

 

 

       

 

 



 
 .DDJ-SZ של ההתקן מנהל תוכנת את הסר. 1

 :התקן מנהל תוכנת את להסיר כיצד

 :Windows למשתמשי

 ".הסר" על ולחץ" DDJ-SZ פיוניר מנהל" בחר, מכן לאחר. תוכניות< - בקרה לוח< - להתחל נווט

 :MacOS משתמשי עבור

 DDJ-SZ] כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר ההתקן מנהל תוכנת על כפולה לחיצה לחץ
Uninstaller.app.] 

 .זה אחרי שלך במחשב ההוראות את בצע

 .הבא מהקישור זמינה ביותר העדכני ההתקן מנהל תוכנת

http://pioneerdj.com/support/index.php?lang=ja 

 .מההתחלה שוב הקושחה את לעדכן( 2

 .מחדש ההתקן מנהל תוכנת את התקן, הקושחה עדכון את שסיים לאחר( 3

 .ההתקן מנהל תוכנת את להתקין כיצד הפעלה הוראות את ראה אנא

 :הבאות ההפעלה מערכות םע לפעול אומת זה עדכון

Windows: Windows Vista / Windows 7/Windows 8 

MacOS: OS X 10,6 / 10,7 / 10,8 / 10,9 

 .דקות 2-כהעדכון עורך 

 .ות מגרסה לגרסהזה להיות שלא עשויות זה במדריך מוצגות התמונות

 שיכולה להיגרם עקב שימוש לא נכון במדריך זה.*פיוניר אינה אחראית לכל תקלה 

 

 

 

http://pioneerdj.com/support/index.php?lang=ja
http://pioneerdj.com/support/index.php?lang=ja

