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• Os direitos autorais deste software e do Guia de instalação são exclusivos da Yamaha Corporation.
• A cópia do software ou a reprodução deste Guia de instalação, integral ou parcialmente, por qualquer meio, é expressamente proibida 

sem o consentimento por escrito do fabricante.
• A Steinberg/Yamaha não fornece nenhuma representação ou garantia com relação ao uso do software e da documentação e não pode ser 

responsabilizada pelos resultados do uso deste Guia de instalação e do software.
• Futuras atualizações do aplicativo e do software do sistema, além de eventuais alterações nas especificações e nas funções, serão 

anunciadas no site a seguir.
http://www.steinberg.net/

• Steinberg é uma marca comercial registrada da Steinberg Media Technologies GmbH.
• Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
• Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas 

empresas.
• A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente incluindo, entre outros, dados MIDI e/ou dados de áudio, é estritamente 

proibida, exceto para uso pessoal.

O TOOLS for AXR4 é necessário ao conectar o dispositivo a um computador. O TOOLS for AXR4 inclui os seguintes softwares.

Informações

O que é o software TOOLS?

Modelo Software

AXR4T • Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver

• Steinberg AXR Applications

• Advanced FX Suite

Steinberg
TOOLS for AXR4

Guia de instalação

http://www.steinberg.net/
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Siga as etapas abaixo para instalar o software.

Para obter informações sobre os requisitos de sistema operacional do software, consulte as Notas de versão do software correspondente.

Mac

Instalação

1 Desligue o computador.

2 Desconecte todos os dispositivos 
desnecessários do computador.

3 Inicie o computador e faça logon na conta de 
administrador.
Feche todas as janelas e aplicativos abertos.

4 Clique duas vezes nos arquivos a seguir (dentro 
do arquivo compactado baixado).

TOOLS for AXR4T
"TOOLS for AXR4T V***.pkg"

*** representa o número da versão.

5 Siga as instruções na tela para instalar o software.

OBSERVAÇÃO

• Se a janela de caixa de diálogo sobre extensões do sistema 
for exibida, acesse "Preferências do Sistema" Segurança 
e Privacidade e permita que o computador carregue 
o software do sistema do desenvolvedor "Yamaha 
Corporation".

6 Após o término da instalação, clique em [Restart] 
(Reiniciar) para reiniciar o computador.

Conexão do dispositivo

7 Desligue o computador.

8 Conecte o dispositivo AXR4 ao computador 
usando um cabo Thunderbolt 2.
Conecte o dispositivo AXR4 diretamente ao computador, 
sem conectar outros dispositivos ou usando uma conexão 
em cadeia.

9 Ligue o dispositivo.

Confirmação da instalação

10 Inicie o computador e faça logon na conta de 
administrador.

11 Abra a janela "Configuração Áudio e MIDI" como 
mostrado a seguir.
[Aplicativos]  [Utilitários]  [Configuração Áudio 
e MIDI]

12 Confirme se o nome do dispositivo está 
informado na coluna à esquerda.

Agora, a instalação do software está concluída.

Instalação do software
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Para desinstalar o software, remova o software um de cada vez.

Mac

1 Desconecte todos os dispositivos 
desnecessários do computador.

2 Inicie o computador e faça logon na conta de 
administrador.
Feche todas as janelas e aplicativos abertos.

3 Depois que o arquivo compactado baixado for 
extraído corretamente, clique duas vezes nos 
arquivos a seguir.
• Uninstall Steinberg AXR Applications.app
• Uninstall Equalizer 601.app
• Uninstall Compressor 276.app
• Uninstall Sweet Spot Morphing Channel Strip.app
• Uninstall REV-X.app
• Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app

4 Clique em [Run] (Executar) quando a janela 
"Welcome to the *** uninstaller" (Bem-vindo ao 
desinstalador de ***) for exibida.
*** representa o nome do software.
Depois disso, siga as instruções na tela para desinstalar 
o software.

5 Clique em [Restart] (Reiniciar) ou em [Close] 
(Fechar) depois que a janela "Uninstallation 
completed" (Desinstalação concluída) for 
exibida, indicando a finalização da operação.

OBSERVAÇÃO

• Ao executar o "Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt 
Driver.app", [Restart] (Reiniciar) é exibido. Ao executar 
outro software, [Close] (Fechar) é exibido.

• Ao clicar em [Restart] (Reiniciar) e uma mensagem 
solicitando a reinicialização do computador for exibida, 
clique em [Restart] (Reiniciar).

Agora, a desinstalação do software está concluída.

 

Desinstalação do software
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