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Versão do efeito DSP/versão do plug-in

Suporte do HiDPI e mudanças de 
design

Os designs da GUI foram refinados e são 
compatíveis com o HiDPI, garantindo a melhor 
visibilidade dos monitores de alta resolução. Além 
disso, o visor e a disposição dos parâmetros foram 
alterados para melhorar a usabilidade.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Medidores de entrada/saída

Os medidores de entrada/saída foram 
implementados para cada plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Medidores de entrada/saída

Medidores de entrada/saída

Medidores de entrada/saída

Medidores de entrada/saída
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Novas funções do Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Integração de versões estéreo e mono
Os plug-ins separados para os canais estéreo e 
mono foram integrados. Isso fornece uma única 
exibição do software DAW; assim, você não precisa 
mais escolher entre estéreo e mono ao selecionar o 
plug-in.

Função de ativação/desativação do 
encadeamento lateral
Agora inclui uma prática chave liga/desliga para o 
filtro de encadeamento lateral. 

Função de ativação/desativação da 
banda de EQ independente
Agora inclui chaves de liga/desliga independentes 
para cada banda de EQ. 

Janela de Conversor de predefinição
Foi adicionada a janela de Conversor de 
predefinição para converter predefinições feitas por 
Sweet Spot Morphing Channel Strip V1.2.X ou 
anterior para ser compatível com V2.0.0 ou 
posterior. Clique no logotipo no canto superior 
direito da tela para abrir essa janela. 

A janela Preset Converter (Conversor de 
predefinição) é exibida automaticamente ao abrir o 
Sweet Spot Morphing Channel Strip. Se quiser evitar 
que ela apareça, marque "Don't ask me Again" (Não 
perguntar novamente) e a janela não será aberta na 
próxima vez.

Clique no botão "Yes" (Sim) para ativar o uso de 
predefinições salvas em versões anteriores. Clique 
no botão "Not Now" (Agora não) para abrir o plug-in 
sem converter as predefinições anteriores.

AVISO
• As predefinições criadas pela versão V2.0.0 ou posterior 

não são compatíveis com V1.2.X ou anterior.

• Quando o plug-in V2.0.0 ou posterior tiver sido instalado em 
um computador que estava usando o plug-in V1.2.X ou 
anterior, o plug-in para um canal mono do V1.2.X ou anterior 
permanecerá. Se você abrir um arquivo de projeto com o 
plug-in V1.2.X ou anterior nesse estado, o plug-in V1.2.X ou 
anterior será carregado no canal ao qual o plug-in para um 
canal mono foi atribuído. Se quiser substituí-lo para um da 
versão V2.0.0 ou posterior, selecione novamente os plug-ins 
de canal apropriados para V2.0.0 ou posterior.

Botão de ativação/desativação do encadeamento lateral

Botão de ativação/desativação da banda de EQ
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Nova função do REV-X

Visor de gráfico 3D
Um novo visor de gráfico 3D mostra as 
características de reverberação da reverberação 
em três dimensões. 
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Somente a versão do 
plug-in

Suporte de AAX

O Advanced FX Suite agora é compatível com o 
formato de plug-in AAX. Você pode usar os plug-ins 
com ProTools.

Nova função do Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Exibição de espectro do gráfico de EQ
A versão de plug-in do Sweet Spot Morphing Channel 
Strip agora apresenta uma exibição de espectro do 
gráfico de EQ. O botão de Liga/Desliga da exibição 
de espectro no canto superior direito do gráfico de 
EQ, permite mostrar ou ocultar o espectro.

Nova função no Equalizer 601

Exibição de espectro do gráfico de EQ
A versão de plug-in do Equalizer 601 agora apresenta 
uma exibição de espectro do gráfico de EQ.
O botão de Liga/Desliga da exibição de espectro 
no canto inferior direito do gráfico de EQ, permite 
mostrar ou ocultar o espectro. 

Janela dedicada da 
série Cubase

Função de operação de parâmetro 
de dispositivo da série AXR4 
adicionada à tela MixConsole

A extensão do AXR agora é exibida no Cubase 
[MixConsole]  zona [Channel Rack]  rack 
[Hardware]. Isso permite que você trabalhe com o 
AXR4 enquanto trabalha no MixConsole sem 
precisar voltar ao Inspector. 

Função de configuração do vínculo 
de canal adicionada à área de 
configuração de entrada de hardware

Agora é possível definir vínculos de canal na área 
de configurações de entrada de hardware. 

Botão Spectrum View On/Off (Liga/Desliga exibição de espectro)

Botão Spectrum View On/Off (Liga/Desliga exibição de espectro)

Ativação/
desativação do

vínculo de canal
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Visor do dispositivo AXR4

Configuração de parâmetros 
diretamente na área de exibição 
MAIN

Agora é possível definir parâmetros diretamente na 
área de exibição MAIN sem abrir a tela de diálogo 
de configurações. Isso permite que você defina 
uma lista de parâmetros intimamente relacionados, 
como SILK TEXTURE e GAIN, ao mesmo tempo.

Comparação entre a área de exibição 
MAIN antiga e nova 

Comparação entre o estado de seleção 
de parâmetro antigo e novo 

Como abrir e operar
Esta seção explica como usar o exemplo da tela CH
SETUP MIC IN 1.

1. Pressione a tecla [CH] no painel do 
dispositivo AXR4.
A tela CH SETUP é exibida.

2. Use o botão giratório multifuncional em 
qualquer tela de canal para selecionar 
qualquer parâmetro.

3. Pressione o botão giratório multifuncional 
para selecioná-lo.

4. Use o botão giratório multifuncional para 
alterar o valor exibido ou o status ativado/
desativado.

5. Pressione o botão giratório multifuncional 
para confirmar.

* Para parâmetros que podem ser configurados diretamente na 
área de exibição MAIN, consulte "Itens de configurações de 
exibição de dispositivo AXR4 e lista de métodos de 
configurações" no final deste manual.

Função RETURN TO HOME 
adicionada à tela SYSTEM SETUP

Agora é possível definir o tempo de quando uma 
operação é interrompida até que ela retorne 
automaticamente para HOME (tela METER).

As seguintes opções estão disponíveis:

Antiga Nova

Antigo Novo

10 s Retorna ao HOME 10 segundos após a operação 
ser interrompida.

30 s Retorna ao HOME 30 segundos após a operação 
ser interrompida.

1 min Retorna ao HOME 1 minuto após a operação ser 
interrompida.

3 min Retorna ao HOME 3 minutos após a operação ser 
interrompida.

Nunca Não retorna à tela inicial mesmo se a operação for 
interrompida.
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Vários barramentos de mixagem 
podem ser configurados para 
controle de nível na tela METER

Agora você pode definir vários barramentos de 
mixagem para controle de nível na tela METER. Isso 
permite que você execute controles de nível para 
vários barramentos em um ambiente surround.

Como abrir e operar

1. Pressione a tecla [MONI] no painel do 
dispositivo AXR4.
A tela MONITOR SETUP é exibida. 

2. Use o botão giratório multifuncional para 
selecionar "MAIN OUT SETUP".

3. Pressione o botão giratório multifuncional 
para confirmar.
É exibida uma lista de mixagem.

4. Gire o botão giratório multifuncional para 
selecionar qualquer barramento de mixagem.

5. Pressione o botão giratório multifuncional.
Somente o valor definido à direita é selecionado.

6. Use o botão giratório multifuncional para 
selecionar "ON" ou "OFF".

7. Pressione o botão giratório multifuncional.
A seleção é restaurada. Defina outros barramentos 
de mixagem conforme necessário.
Você pode verificar o barramento definido na caixa 
de diálogo MAIN OUT VOLUME que aparece 
quando opera o botão giratório multifuncional na 
tela METER.

Alterações no design da tela 
METER

O design da tela METER foi alterado para que os 
números de barramento de mixagem definidos 
como alvos de controle de nível na tela MAIN OUT 
SETUP sejam exibidos em branco. Isso permite que 
você verifique os barramentos de destino em uma 
lista ao controlar o nível.
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Alterações na configuração da tela 
CH SETUP

Agora é possível definir o ganho do canal e os 
parâmetros de processamento de Silk que estão 
intimamente relacionados, enquanto os lista.

Área de exibição MAIN da tela CH SETUP
Selecione um canal.

Telas CH SETUP MIC IN 1 a 4

Telas CH SETUP LINE IN 5 a 12 

DICAS

Você pode controlar o TEXTURE com o botão 
giratório SILK TEXTURE enquanto configura GAIN 
com o botão giratório multifuncional.

O valor do parâmetro é exibido em azul claro 
enquanto o botão TEXTURE está sendo controlado. 



dspMixFx AXR V2.0

Manual complementar do AXR4 V2.0 10

dspMixFx AXR V2.0

Função de atualização de firmware 
adicionada

Agora é possível atualizar o firmware do dispositivo 
AXR4 do dspMixFx AXR.

1. Conecte o dispositivo AXR4 com uma 
versão de firmware anterior à V2.0.
A tela FIRMWARE UPDATER abre automaticamente.

OBSERVAÇÃO
Você pode cancelar* a atualização clicando no botão 
"Close".

2. Clique no botão "Start".
A atualização do firmware será iniciada.

3. Após a conclusão da atualização, pressione 
o botão "Close" para fechar a tela.

* Se você cancelar na etapa 1, poderá atualizar o firmware 
a qualquer momento clicando em "Device" no menu e 
selecionando "Firmware Update ...".

Aviso 

Ao atualizar o firmware, conecte apenas uma unidade por vez.

Atualização de firmware
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MAIN OUT adicionado à área de 
canais de saída

MAIN OUT adicionado à área de canais de saída.

Quando a tela HOME (METER) é exibida no visor do 
dispositivo AXR4, você pode configurar o 
barramento de mixagem para alterar o nível com o 
botão giratório multifuncional.

MAIN OUT

Botão MAIN OUT
Alterne o destino/não destino da saída principal.
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Apêndice

Itens de configurações de exibição do dispositivo AXR4 e lista de métodos 
de configurações

Itens de configurações Métodos de 
configurações

Tela METER

(MAIN OUT VOLUME)
Caixa de diálogo 
MAIN OUT 
VOLUME

Tela CH SETUP

MIC IN1 a 
MIC IN2

GAIN

Na tela MAIN

TEXTURE

TYPE

SILK

PAD

+48V

PHASE

HPF

HI-Z

LINE IN5 a 
LINE IN12

PAD
Selecione na lista 
de valores 
definidos

PHASE
Na tela MAIN

HPF

Tela MONITOR SETUP

PHONES 
PATCH

PH 1L

Selecione na lista 
de valores 
definidos

PH 1R

PH 2L

PH 2R

OUTPUT 
PATCH

LN O1 a LN O1

ADT AO1, S/P AO1

ADT AO2, S/P AO2

ADT AO3 a ADT AO8

ADT BO1, S/P BO1, AES O1

ADT BO2, S/P BO2, AES O2

ADT BO3, AES O3 a ADT BO8, 
AES O8

MAIN OUT 
SETUP

LINE OUT 1 a LINE OUT 8

Na tela MAIN

ADAT AOUT1, S/P AOUTL

ADAT AOUT2, S/P AOUTR

ADAT AOUT3 a ADAT AOUT8

ADAT BOUT1, S/P BOUTL, 
AES OUT1

ADAT BOUT2, S/P BOUTR, 
AES OUT2

ADAT BOUT3, AES OUT3 a 
ADAT BOUT8, AES OUT8

Itens de configurações
Métodos de 
configura-
ções

Tela SCENE

Initial Data (Dados iniciais) Caixa de 
diálogo de 
confirmação(Scene 01) a (Scene 08)

Tela SYSTEM SETUP

CH LINK

MIC I1/2

Na tela MAIN

MIC I3/4

LN I5/6 a LN I11/12

ADT AI1/2, S/P AIL/R

ADT AI3/4 a ADT AI7/8

ADT BI1/2, S/P BIL/R, AES I1/2

ADT BI3/4, AES I3/4 a 
ADT BI7/8, AES I7/8

CLOCK

MASTER

Selecione na 
lista de 
valores 
definidos

SAMPLE RATE

SRC

AES/EBU CH

DIGITAL I/O 
MODE

DIGITAL(A)

DIGITAL(B)

PEAK HOLD PEAK HOLD

HPF

RETURN TO HOME

CONVERSION MODE

BRIGHTNESS

LCD

Na tela MAIN

LED (RED)

LED (BLUE)

LED (WHITE)

LED (GREEN)

PANEL LOCK —

USB MODE

Selecione na 
lista de 
valores 
definidos

STACK ID Na tela MAIN

INFO/
INITIALIZE

VERSION
—

ABOUT

INITIALIZE
CURRENT DATA Caixa de 

diálogo de 
confirmaçãoSCENE MEMORY
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