
MIDJPRO  UPDATE ver. 1.3

Novas Implementações no Ambiente das Playlist

1. Assim que no ambiente a Playlist é seleccionada, aparecem botões de busca 
rápida.

• Seleccione uma Playlist
• Prima  botão  de  procura  e  escolha  o  ficheiro,  usando  os  botões 

alfabéticos, no fundo do ecran
• Mal seja encontrado o ficheiro é seleccionado
• Mal se pressione o Play, aparecem de novo botões de busca para sair 

desse ambiente. Playlist mostra automaticamente o ficheiro seleccionado



1. Adicione  no  menu  EDITAR  o  botão  APPEND  ITEM.  Este  botão  permite 
adicionar ficheiros no fundo da Playlist.

2. Ainda no ambiente EDIT / CREATE, um novo botão SELECT ALL, permite 
inserir rapidamente todos os ficheiros de uma pasta.

3. Drag & Drop permite seleccionar e mover um único ficheiro na sua Playlist. 
Assim que o ficheiro é seleccionado, segurá-lo e move-lo para onde quiser:

• Seleccione o botão EDIT no menu Playlist
• Escolha o ficheiro tocando-lhe no visor. Segure-o e mova-o para a nova 

localização Playlist
• Assim que esteja colocado na nova posição, largá-lo
• Guarde a Playlist

4. No ambiente Playlist, MIDJPRO “chama” agora o ultimo ficheiro seleccionado, 
permitindo “entry e exit”, do menu sem ter que voltar a passar novamente o 
ficheiro).

------------------------------------------------------------------------ 
(ADICIONAR NOVOS ELEMENTOS NO CUSTOM STARTUP SAVING)

• Vista de fundo em arquivo Midi
• Menu Karaoke(Plano de fundo , Posição, Zoom e Fontes
• Definições da pedal footswitch
• Intro para Arr A

------------------------------------------------------------------------ 
(ADICIONAR FICHEIRO PDF DE GESTÃO)

MIDJPRO permite carregar e gerir o ficheiro PDF (o ficheiro PDF traz texto, 
imagens e informações adicionais) ao visor ou a um monitor externo também.



Quando o ficheiro PDF é carregado, de seguida e premindo o botão “Lyric” para 
OFF, MIDJPRO mostra no lado direito do visor, um icon relacionado com as 
características do PDF

Nesta janela o utilizador pode seleccionar qual a página do ficheiro que será 
exibido e ampliá-lo usando um monitor externo. Um botão “Clear”- Limpar é 
também fornecido para remover o PDF somente do monitor externo. O ficheiro 
PDF é também “linkado” com qualquer mp3ou ficheiro Midi, que deverá ter o 
mesmo  nome  (i.é.  Newyork.pdf  e  Newyork.mp3),  de  forma  a  descarregá-lo 
automaticamente quando o ficheiro multimédia tocar. Um novo aspecto do PDF 
“page  down/up  e  PDF  scroll  down/up”  é  agora  adicionado  no  menu  da 
“Footswitch“.  O  recurso  PDF“Scroll”automático,  não  é  implementado  nesta 
versão.



------------------------------------------------------------------------ 
NOVO RECURSO NO MONITOR EXTERNO:

• MIDJPRO pode  gerir  um ficheiro  multimédia  como  vídeo  num monitor 
externo, enquanto ficheiros com informação de letras, como ficheiros Midi 
ou mp3 correm no visor (ou vice versa)

------------------------------------------------------------------------ 

CORRECTIONS     /     OPTIMIZATIONS  

• MIDIFILE: Optimização com diferentes ficheiros, como Midi, Kar 
(sons e letras)

• CDG: Repara problemas tocando com diferentes  versões de ficheiros CDG 
• RECORD: Repara Vu Meter view
• MIDI /MP3: repara funções quando o XFade é usado
• JUKEBOX: Repara funções nos ficheiros de gestão
• PLAYLIST: Optimização  das  funções  Insert  (inserir),  Remove  (remover)  e 

Search (busca)
• PLAYBAR: Repara funções quando usado com diferentes formatos de ficheiros
• REGISTRATION: Repara funções quando usado na secção dos Styles
• VIDEO: Optimização do modo RGB quando usa ficheiros com letras (cruza, 

desvanece e sobrepõe letras usando diferentes fontes de Lyrics) 
• PICS & MOVIE: Repara questões quando o Pics é usado no monitor
• VOCALIZER: Melhoria da relação Sinal / Distorção
• FOOTSWITCH: Melhoria das funções neste menu
• MEDIA: Repara questões de transferência quando o cartão SD é usado
• PEDALE VOLUME: Resolve e revigora problemas de volume, quando usado 

em diferentes menus 
• VIDEO: Resolve questões quando o ecran é usado no modo Metade.




