EN

IT

DE

RU

FR

ZH

ES

KO

PT

JA

Sumário
Mensagem da equipe de desenvolvimento .......................... 4
Conteúdo do pacote ............................................................... 4
PRECAUÇÕES......................................................................... 5
Aviso ...................................................................................................... 7
Informações ........................................................................................... 7
Precauções para o adaptador CA ......................................................... 8

Manuais.................................................................................... 9
Convenções usadas neste manual ....................................... 9

Português

TOOLS for UR-RT................................................................... 10
Yamaha Steinberg USB Driver ............................................................. 10
Steinberg UR-RT Applications .............................................................. 10
Basic FX Suite ...................................................................................... 11

Fonte de alimentação ............................................................ 11
Conectando o adaptador CA ................................................................ 11
Ligando e colocando em Standby ........................................................ 11

Preparação antes de usar o dispositivo
com um computador ............................................................. 12
Instalando o TOOLS for UR-RT............................................................ 12
Ativando o Basic FX Suite .................................................................... 14
Baixando o Cubase AI .......................................................................... 15

Preparação antes de usar o dispositivo
com um dispositivo iOS ........................................................ 15

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2

3

Mensagem da equipe de desenvolvimento

Mensagem da equipe de desenvolvimento
Agradecemos a escolha da Interface de áudio via USB UR-RT4/UR-RT2.
Esses são os modelos mais recentes da série UR, que teve ótima aceitação por um grande
número de usuários.
A série UR-RT é uma linha de modelos aprimorados que apresentam um novo transformador
desenvolvido pela Rupert Neve Designs® especificamente para interfaces de áudio. Os
circuitos de transformador são um dos principais fatores em vários designs vintage do Sr
Neve e também nos dispositivos mais recentes da Rupert Neve Designs, que proporcionam
mais profundidade e perspectiva ao som.
Além disso, os pré-amplificadores de microfone D-PRE incluídos em todos os modelos da
série UR gravam com precisão as nuances musicais de cada fonte e contribuem para maior
qualidade de gravação e produção musical. Essa combinação do transformador e do D-PRE
foi ajustada cuidadosamente para oferecer a melhor qualidade de áudio. Harmônicos
incríveis são adicionados quando o sinal passa pelo transformador para oferecer um som
mais tridimensional, mantendo a pura qualidade de áudio dos pré-amplificadores de
microfone D-PRE.
Esperamos sinceramente que o UR-RT4 e o UR-RT2 contribuam nas iniciativas de criação dos
nossos usuários em um nível ainda mais alto de qualidade.
Equipe de desenvolvimento da
Steinberg Hardware

Conteúdo do pacote
O pacote deste produto contém os itens a seguir. Após a abertura do pacote, verifique se ele
inclui todos os itens indicados abaixo.

1 Unidade principal UR-RT

2 Adaptador CA
3 TOOLS for UR-RT
(PA-150B ou equivalente)
CD-ROM

5 Guia de inicialização
do UR-RT
(este manual)

6 CUBASE AI DOWNLOAD 7 ESSENTIAL PRODUCT
INFORMATION
LICENCE INFORMATION

OBSERVAÇÃO
O formato do plugue difere de acordo com a localidade.
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PRECAUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE
UTILIZAR O INSTRUMENTO
Mantenha este manual em lugar seguro
para referências futuras.

ADVERTÊNCIAS
Siga sempre as precauções básicas
mencionadas abaixo para evitar
ferimentos graves ou até mesmo
morte por choque elétrico, curtocircuito, danos, incêndio ou outros
acidentes. Essas precauções
incluem, mas não estão limitadas a:
Se você observar qualquer anormalidade
• Caso ocorra algum dos problemas a seguir,
desligue imediatamente a chave [ ]
(Standby/On) e desconecte o plugue elétrico
da tomada.
– O cabo de alimentação ou o plugue ficarem
desgastados ou danificados.
– Houver cheiro estranho ou fumaça.
– Algum objeto cair dentro do dispositivo.
– Houver uma perda súbita de som durante
o uso do dispositivo.
– Houver rachaduras ou outros danos visíveis
no dispositivo. Em seguida, leve o dispositivo
para um Serviço Técnico Yamaha inspecionar
ou reparar.

Fonte de alimentação/adaptador CA
• Não deixe o cabo de alimentação perto de
fontes de calor, como aquecedores ou
radiadores, não dobre excessivamente nem
danifique o cabo, não coloque objetos
pesados sobre ele nem posicione o cabo
onde alguém possa pisar, tropeçar ou
derrubar algo nele.
• Utilize apenas a tensão especificada como
correta para o dispositivo. A tensão correta
está impressa na placa de identificação do
dispositivo.

PRECAUÇÕES

• Use somente o adaptador especificado.
A utilização do adaptador incorreto poderá
danificar o dispositivo ou causar
superaquecimento.
• Verifique o plugue elétrico periodicamente
e remova a sujeira e o pó acumulados nele.
• Insira o plugue elétrico totalmente para evitar
choques elétricos ou incêndio.
• Ao instalar o dispositivo, verifique se
a tomada de corrente alternada (CA) usada
pode ser acessada com facilidade. Se houver
algum problema ou defeito, desligue a chave
[ ] (Standby/On) do dispositivo
imediatamente e desconecte o plugue da
tomada. Mesmo quando a chave [ ]
(Standby/On) estiver na posição desligada,
se o cabo de alimentação não estiver
desconectado da tomada CA, o dispositivo
não estará desconectado da fonte de energia.
• Remova o plugue elétrico da tomada quando
o dispositivo não for utilizado por um longo
período ou durante tempestades elétricas.

Não abra
• Este dispositivo não contém peças cuja
manutenção possa ser feita pelo usuário. Não
abra o dispositivo nem tente desmontar ou
modificar os componentes internos em
hipótese alguma.

Advertência sobre água/Advertência
sobre incêndio
• Não exponha o dispositivo à chuva, não
o utilize perto de água nem em locais úmidos
e não coloque sobre ele objetos (como jarros,
garrafas ou copos) contendo líquidos que
podem ser derramados em suas aberturas.
• Nunca conecte nem desconecte o plugue
elétrico com as mãos molhadas.
• Não coloque itens incandescentes ou
chamas abertas perto do dispositivo, pois
podem causar um incêndio.

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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PRECAUÇÕES

Perda da audição

Localização e conexão

• Antes de conectar o dispositivo a outros
aparelhos, desligue todos os dispositivos.
Além disso, antes de ligar ou desligar todos
os dispositivos, certifique-se de que todos os
níveis de volume estejam no mínimo. Deixar
de fazer isso pode resultar em choque
elétrico, perda da audição ou dano ao
equipamento.
• Ao ligar a alimentação CA do sistema de
áudio, sempre ligue o amplificador POR
ÚLTIMO, para evitar perda da audição
e danos ao alto-falante. Durante
o desligamento, o amplificador devem ser
desligados PRIMEIRO pelo mesmo motivo.
• Não utilize fones de ouvido por um longo
período em volume alto ou desconfortável,
pois isso pode causar a perda da audição. Se
você apresentar algum problema de audição
ou zumbido no ouvido, procure um médico.

• Não deixe o dispositivo em posições instáveis
de onde ele possa sofrer quedas acidentais
e causar ferimentos.
• Não coloque o dispositivo em um local onde
ele possa entrar em contato com gases
corrosivos ou maresia. Se fizer isso, pode
resultar em mau funcionamento.
• Antes de mudar o dispositivo de local, remova
todos os cabos conectados.

CUIDADO
Siga sempre as precauções básicas
mencionadas abaixo para evitar que
você ou outras pessoas se
machuquem, bem como para evitar
que ocorram avarias no dispositivo
ou em outros objetos. Essas
precauções incluem, mas não estão
limitadas a:
Fonte de alimentação/adaptador CA
• Não cubra nem embrulhe o adaptador CA
com pano ou cobertor.
• Ao desconectar o plugue elétrico do
dispositivo ou da tomada, segure sempre
o próprio plugue, nunca o cabo. Se você
puxar o cabo, ele poderá ser danificado.
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Manutenção
• Remova o plugue de alimentação da tomada
de corrente alternada (CA) quando limpar
o dispositivo.

Aviso: manuseio
• Não coloque seu peso ou objetos pesados
sobre o dispositivo.
A Yamaha/Steinberg não pode ser responsabilizada por
danos causados pelo uso indevido nem por
modificações feitas no dispositivo ou por dados
perdidos ou destruídos.

PRECAUÇÕES

Aviso
Para evitar a possibilidade de mau
funcionamento/danos ao produto, danos
aos dados ou a outra propriedade,
obedeça aos avisos abaixo.
■

Manuseio e manutenção

• Não use o dispositivo próximo a aparelhos
elétricos, como televisores, rádios,
equipamentos audiovisuais, telefones
celulares ou outros. Caso contrário,
o dispositivo, a televisão ou o rádio poderão
gerar ruído.
• Não exponha o dispositivo à poeira ou
vibração em excesso nem ao calor ou frio
extremos (como luz solar direta, próximo
a um aquecedor ou dentro de um carro
durante o dia) para evitar a possibilidade de
deformação do painel, operação instável ou
danos nos componentes internos.
• Pode ocorrer condensação no dispositivo por
conta de mudanças rápidas e drásticas na
temperatura ambiente, por exemplo, quando
o dispositivo é movido de um local para outro
ou quando o ar-condicionado é ligado ou
desligado. O uso do dispositivo com
a condensação pode causar danos. Se
houver motivos para crer que haja
condensação, não ligue o dispositivo por
várias horas até que a condensação seque
completamente.
• Não coloque objetos de vinil, plástico ou
borracha sobre o dispositivo, pois isso pode
causar descolorações do painel.
• Ao limpar o dispositivo, use um pano seco
e macio. Não use tíneres, solventes, soluções
de limpeza nem panos de limpeza com
produtos químicos.
• O disco que contém o software não deve ser
usado com um sistema audiovisual (CD
player, DVD player, etc.). Não tente usar
o disco em outro equipamento que não seja
um computador.
• Mesmo quando a chave [ ] (Standby/On)
está no status em espera (a lâmpada de
alimentação está desligada/o visor está
desligado), a eletricidade continua fluindo
para o instrumento no nível mínimo. Se não
for utilizar o instrumento por um longo

período, desconecte o cabo de alimentação
da tomada CA.
• Para evitar a geração de ruídos indesejados,
verifique se existe uma distância adequada
entre o adaptador CA e o dispositivo.

■ Conectores
• Os conectores do tipo XLR têm as seguintes
fiações (padrão IEC60268): pino 1: terra, pino
2: positivo (+) e pino 3: negativo (-).

Informações
■ Sobre direitos autorais
• O software incluído no CD-ROM e os direitos
autorais são de propriedade exclusiva da
Yamaha Corporation.
• Este manual tem direitos autorais exclusivos
da Yamaha Corporation.
• A cópia do software ou a reprodução deste
manual, integral ou parcialmente, por
qualquer meio, é expressamente proibida
sem o consentimento por escrito do
fabricante.
• Este produto incorpora e reúne programas de
computador e conteúdo cujos direitos
autorais são de propriedade da Steinberg
Media Technologies GmbH e da Yamaha
Corporation ou cuja licença para uso de
direitos autorais de terceiros foi concedida
a elas. Entre esses materiais protegidos por
direitos autorais estão, sem limitação, todo
o software de computador, arquivos de estilo,
arquivos MIDI, dados WAVE, partituras
e gravações de som. O uso não autorizado
desses programas e conteúdo além do
âmbito pessoal não é permitido segundo
a legislação vigente. Qualquer violação dos
direitos autorais tem consequências legais.
NÃO CRIE, NÃO DISTRIBUA NEM UTILIZE
CÓPIAS ILEGAIS.

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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PRECAUÇÕES

■ Sobre este manual
• As ilustrações e as capturas de tela do visor
LCD deste manual são mostradas
exclusivamente para fins instrutivos.
• A Steinberg Media Technologies GmbH
e a Yamaha Corporation não faz nenhuma
declaração nem oferece qualquer garantia
em relação ao uso do software e da
documentação, e não podem ser
responsabilizadas por seu uso.
• Steinberg, Cubase e Cubasis são as marcas
comerciais registradas da Steinberg Media
Technologies GmbH.
• Windows é uma marca comercial registrada
da Microsoft® Corporation nos EUA e em
outros países.
• Apple, Mac, Macintosh e iPad são marcas
comerciais da Apple Inc., registradas nos
Estados Unidos e em outros países.
• iOS é uma marca comercial ou uma marca
comercial registrada da Cisco nos EUA e em
outros países e é usada sob licença.
• Os nomes das empresas e dos produtos
neste manual são as marcas comerciais ou
as marcas comerciais registradas de suas
respectivas empresas.
• O software pode ser revisado e atualizado
sem aviso prévio.

Precauções para
o adaptador CA
ADVERTÊNCIAS
• Use apenas o adaptador CA incluído (ou um
equivalente recomendado pela Yamaha).
O uso do adaptador errado pode causar
danos ao dispositivo ou superaquecimento.
• Somente para uso em ambiente fechado.
Não o use em ambientes úmidos.
• Remova o plugue elétrico da tomada quando
o dispositivo não for usado por longos
períodos ou durante tempestades elétricas.

Se o plugue for acidentalmente removido
do adaptador CA
Sem tocar na parte metálica, deslize
o plugue conforme indicado e empurre-o
completamente até escutar um som do
clique.

■ Sobre descarte
• Este produto contém componentes
recicláveis. Ao descartá-lo, entre em contato
com as autoridades locais apropriadas.

Modelos europeus
Informações do comprador/usuário
especificadas em EN55103-2:2009.
Em conformidade com os ambientes:
E1, E2, E3 e E4

ADVERTÊNCIAS
• Lembre-se de manter o plugue conectado ao
adaptador CA. O uso do plugue
desconectado pode causar choque elétrico
ou incêndio.
• Nunca toque a seção metálica ao conectar
o plugue. Para evitar choques elétricos,
curtos-circuitos ou danos, tome cuidado
também para que não haja poeira entre
o adaptador CA e o plugue.
OBSERVAÇÃO

O formato do plugue difere de acordo com
a localidade.
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Manuais

Manuais
O UR-RT tem estes dois manuais:

Convenções usadas
neste manual

Guia de inicialização (este livro)

UR-RT

Leia esse manual ao instalar o dispositivo.
Depois de concluir a configuração
conforme indicado no manual, leia
o Manual de operação.

As instruções neste manual se aplicam ao
UR RT4 e ao UR RT2. O nome "UR-RT"
refere-se ao UR-RT4 e UR-RT2. Quando
recursos diferentes precisarem ser
descritos para cada modelo, os recursos
do UR-RT2 serão inseridos entre colchetes
{ } depois das descrições dos recursos do
UR RT4. Este manual usa
predominantemente capturas de tela do
UR-RT4. As capturas de tela reais podem
não ser iguais no UR-RT2.

Manual de operação (PDF)
Leia esse manual na íntegra para aprender
a usar os recursos do produto. Baixe o
Manual de operação pelo seguinte site da
Steinberg:
http://www.steinberg.net/hardwaredownloads

OBSERVAÇÃO
Para ver arquivos PDF, você precisa instalar
o Adobe Reader no seu computador. Você
pode baixar a versão mais recente no site
a seguir:
http://www.adobe.com/

Cubase
A frase "Cubase" neste manual aplica-se
a todos os programas e versões do Cubase
(exceto Cubase LE). Se uma versão
específica for indicada, ela será descrita no
texto. Este manual usa capturas de tela do
Cubase Pro 9.5. Se você estiver usando
outra versão do Cubase, as capturas de
tela poderão ser diferentes. Para obter
detalhes, consulte os manuais do Cubase
(PDF) que podem ser abertos pelo menu
[Help] (Ajuda).

Cubasis
Este manual usa capturas de tela do
Cubasis 2.1. Se você estiver usando outra
versão do Cubase, as capturas de tela
poderão ser diferentes.

Procedimentos
Quando os procedimentos ou as
explicações forem específicos a apenas
uma das plataformas (Windows ou Mac),
isso será devidamente indicado no manual.
Quando as plataformas não forem exibidas,
os procedimentos ou as explicações serão
para Windows e Mac. Este manual usa
predominantemente capturas de tela do
Windows. Porém, capturas de tela do Mac
são usadas quando as instruções da
função se aplicam exclusivamente ao Mac.
Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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Uma seta "" é mostrada para alguns
procedimentos no manual. Por exemplo,
a string [Estúdio]  [Instalação de estúdio] 
[Painel de controle] indica que você deve
realizar os procedimentos na ordem a seguir.
1. Clique no menu [Estúdio].
2. Selecione a opção [Instalação de estúdio].
3. Clique no botão [Painel de controle].

TOOLS for UR-RT
O TOOLS for UR-RT no CD-ROM incluído
é o pacote de software necessário para
conectar o dispositivo a um computador
para o uso apropriado. Não se esqueça de
instalá-lo antes de usar o dispositivo.
Ao instalar o TOOLS for UR-RT, os três
programas de software a seguir serão
instalados.
OBSERVAÇÃO

Informações da versão
As letras "x.x.x" e "x.xx" indicam o número
da versão.

• O TOOLS for UR-RT não é compatível com
dispositivos iOS.
• Para obter as informações mais recentes
sobre o TOOLS for UR-RT, consulte o site da
Steinberg abaixo.
http://steinbergbrasil.com.br/

Yamaha Steinberg USB
Driver
Este software permite a comunicação entre
o dispositivo e um computador.

Steinberg UR-RT
Applications
Este software permite a configuração dos
parâmetros do dispositivo usando um
computador ou a função Link entre
o dispositivo e o software da série Cubase.
O software é composto pelos dois
componentes a seguir.
• dspMixFx UR-RT
Este software permite que você configure
o dispositivo ao usá-lo com o software DAW
(Digital Audio Workstation) diferente da
série Cubase.
• UR-RT Extension
Este software permite conectar
o dispositivo à série Cubase (para versões
compatíveis com a função Link). Para usar
a função Link, consulte o site da Steinberg
abaixo.
http://steinbergbrasil.com.br/
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Fonte de alimentação

Basic FX Suite
O Basic FX Suite é um software que
consiste em VST3 Plug-ins de diversos
efeitos e processamento de sons
desenvolvidos pela Yamaha, alguns dos
quais utilizam por completo a tecnologia de
modelagem. Ao instalar o Basic FX Suite,
os três programas de software a seguir
serão instalados.

Fonte de alimentação
Conectando o adaptador CA
1.
2.

• Sweet Spot Morphing Channel Strip
O efeito de processamento é um multiefeito
que conta com um compressor e um
equalizador.
• REV-X
Esse efeito de processamento é uma
plataforma de reverberador digital
desenvolvida pela Yamaha para
dispositivos de áudio profissionais.
• Guitar Amp Classics
Esse efeito de processamento conta com
simulações de amplificações de guitarra
desenvolvidas pela Yamaha que utilizam
por completo a tecnologia de modelagem.

3.

Verifique se a chave [ ] no painel
traseiro está na posição Standby (N).
Insira o plugue do adaptador CA
no conector DC IN [12V], que fica
no painel traseiro do dispositivo.

Insira o plugue do adaptador CA
em uma tomada de corrente
alternada (CA) apropriada.

Ligando e colocando em
Standby
Ligar
Para ligar a alimentação, pressione a chave
[
] (O). O indicador [USB] no painel
frontal se acende.

Standby
Para colocar em standby, pressione
novamente a chave [ ] (N). A luz do
indicador [USB] no painel frontal se apaga.

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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CUIDADO
• Mesmo quando a chave
[
] estiver na posição
standby, a eletricidade ainda
estará fluindo para
a unidade. Se você não
planeja usar a unidade por
um longo período, lembre-se
de desconectar o adaptador
CA da tomada.
• Antes de ligar ou colocar em
standby [
] todos os
dispositivos, ajuste o volume
para o nível mínimo.

AVISO
• Colocar a chave [ ] em ligado e em
standby em rápida sucessão pode
causar mau funcionamento. Depois de
colocar a chave [ ] em standby,
aguarde cerca de seis segundos antes
de colocar na posição ligado
novamente.
• Para evitar a geração de ruídos
indesejados, verifique se existe uma
distância adequada entre o adaptador
de alimentação e o dispositivo.

Preparação antes de
usar o dispositivo com
um computador
As duas preparações a seguir são
obrigatórias para que você possa usar
o dispositivo com um computador.
• Instalando o TOOLS for UR-RT
• Ativando o Basic FX Suite
• Baixando o Cubase AI (DAW)

Instalando o TOOLS for UR-RT
Siga as etapas abaixo para instalar
o TOOLS for UR-RT.
OBSERVAÇÃO
• Você só tem permissão para usar esse
software segundo os termos e as condições
do "Contrato de licença" mostrado durante
a instalação.
• Futuras atualizações do aplicativo e do
software do sistema, além de eventuais
alterações feitas nas especificações e nas
funções, serão anunciadas no site a seguir.
http://steinbergbrasil.com.br/
• O eLicenser Control Center (eLCC), para
controle da licença do produto, é instalado
ao mesmo tempo.

Windows

1.

2.

3.

Verifique se o computador está
desligado e a chave [ ] está na
posição Standby (N).
Desconecte todos os dispositivos
USB do computador, exceto
o mouse e o teclado.
Inicie o computador e faça logon
na conta de administrador.
Feche todas as janelas e os aplicativos
abertos.
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4.
5.
6.

Insira o CD-ROM TOOLS for UR-RT
na unidade de CD-ROM.

3.

Abra o CD-ROM e clique duas
vezes em [setup.exe].
Siga as instruções na tela para
instalar o software.

[Painel de Controle]  ([Hardware
e Sons])  [Gerenciador de
Dispositivos]

4.

OBSERVAÇÃO
• Ao instalar o software, será exibida
a mensagem de instalação do "eLicenser
Control Center". Siga as instruções na tela
para instalar o software.
• Você pode selecionar o software desejado
para instalação.
- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT Applications
(Steinberg UR-RT4 Applications ou
Steinberg UR-RT2 Applications)
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

7.

A instalação do TOOLS for UR-RT foi
concluída.

Mac

1.

2.

3.
Confirmação da instalação

1.

Conecte o dispositivo diretamente
ao computador usando o cabo
USB incluído.

Clique no sinal [+] ou no sinal [>]
ao lado de "Controladores de som,
vídeo e jogos".
Confirme se o nome do dispositivo
está na lista.

Quando a instalação terminar,
clique em [Finish] (Concluir).
Se uma janela exigindo
a reinicialização do seu computador
for exibida, siga as instruções na tela
e reinicie o computador.

Abra a janela [Gerenciador de
Dispositivos] como mostrado
a seguir.

Verifique se o computador está
desligado e a chave [ ] está na
posição Standby (N).
Desconecte todos os dispositivos
USB do computador, exceto
o mouse e o teclado.
Inicie o computador e faça logon
na conta de administrador.
Feche todas as janelas e os aplicativos
abertos.

4.

Não o conecte a um hub USB.

5.

Insira o CD-ROM TOOLS for UR-RT
na unidade de CD-ROM.
Abra o CD-ROM e clique duas
vezes em [TOOLS for UR-RT
V***.pkg].
Os caracteres *** representam
o número da versão.

6.
2.

Siga as instruções na tela para
instalar o software.

Coloque a chave [ ] do
dispositivo em (O).

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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OBSERVAÇÃO
• Ao instalar o software, será exibida
a mensagem de instalação do "eLicenser
Control Center". Siga as instruções na tela
para instalar o software.
• Você pode selecionar o software desejado
para instalação.
- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT Applications
(Steinberg UR-RT4 Applications ou
Steinberg UR-RT2 Applications)
- Basic FX Suite (plug-ins VST3)

Ativando o Basic FX Suite
Para usar os programas do Basic FX Suite
(versão plug-ins VST3) instalados em
"Instalando o TOOLS for UR-RT", baixe as
licenças pela Internet usando o código de
ativação disponibilizado em ESSENTIAL
PRODUCT LICENSE INFORMATION.

1.

Inicie o "eLicenser Control
Center" como mostrado a seguir.
Windows

7.

Quando a instalação tiver sido
concluída, clique em [Restart]
(Reiniciar) para reiniciar
o computador.

[Todos os Programas] ou [Todos os
aplicativos]  [eLicenser] 
[eLicenser Control Center]
Mac
[Aplicativos]  [eLicenser Control
Center]

Confirmação da instalação

1.

Conecte o dispositivo diretamente ao
computador usando um cabo USB.
Não o conecte a um hub USB.

2.
3.

4.
2.
3.

Abra a janela "Configuração Áudio
e MIDI" como mostrado a seguir.

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

A instalação do TOOLS for UR-RT foi
concluída.
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Insira o código de ativação
descrito em ESSENTIAL
PRODUCT LICENCE
INFORMATION.
Siga as instruções na tela para
baixar as licenças.

OBSERVAÇÃO

Coloque a chave [ ] do
dispositivo em (O).

[Aplicativos]  [Utilitários] 
[Configuração Áudio e MIDI]

4.

Clique em [Insira o código de
ativação].

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2

Se você conectar um USB-eLicenser
(dispositivo de proteção USB) ao computador,
será exibida uma janela solicitando que
selecione o destino da licença. Siga as
instruções na tela para selecionar
o dispositivo. Lembre-se de que a licença do
USB-eLicenser não poderá ser transferida
para o Soft-eLicenser quando tiver sido salva
no USB-eLicenser.

Preparação antes de usar o dispositivo com um dispositivo iOS

Baixando o Cubase AI
Oferecemos o Cubase AI para download
gratuito em nosso site, mais
especificamente para clientes que
compraram o UR-RT. O Cubase AI é um
software de produção musical que permite
gravar, reproduzir e editar sons em um
computador. Antes de baixar o software,
você precisará criar uma conta
MySteinberg no site da Steinberg. Para
obter as informações mais recentes,
consulte o site da Steinberg abaixo.
http://www.steinberg.net/getcubaseai/

Preparação antes de
usar o dispositivo com
um dispositivo iOS
As duas preparações a seguir são
obrigatórias para que você possa usar
o dispositivo com um dispositivo iOS.
• Preparação do Kit de Conexão de
Câmera para iPad da Apple (opção) ou
do Adaptador de Lightning para câmera
com USB (opção)
Necessária para conectar o dispositivo
a um dispositivo iOS.

OBSERVAÇÃO

Um "Download access code" (Código de
acesso do download) é obrigatório para
o download do Cubase AI. Ele está
impresso no documento CUBASE AI
DOWNLOAD INFORMATION incluído.
Agora, a configuração está finalizada.

• Baixando o dspMixFX (mixing app)
Baixe da App Store.
• Baixando o app DAW conforme
a necessidade
Baixe da App Store.
OBSERVAÇÃO

Para obter instruções e informações
detalhadas sobre as funções do produto,
leia o Manual de operação incluído no
CD-ROM TOOLS for UR-RT.

• Não é necessário instalar o TOOLS for
UR-RT ao conectar o dispositivo a um
dispositivo iOS.
• Para obter as informações mais recentes
sobre os dispositivos iOS compatíveis,
consulte o site da Steinberg abaixo.
http://steinbergbrasil.com.br/

Agora, a configuração está finalizada.
Para obter instruções e informações
detalhadas sobre as funções do produto,
leia o Manual de operação. No Manual de
operação, você pode consultar as
instruções básicas de operação com
o Cubasis (um app para iPad vendido
pela Apple) como exemplo.

Guia de inicialização do UR-RT4/UR-RT2
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O número de modelo, número de série, requisitos de energia,
etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na
parte traseira da unidade. Anote-o no espaço reservado abaixo
e guarde este manual como registro de compra permanente
para auxiliar na identificação do produto em caso de roubo.

N° do modelo
N° de série
(bottom_pt_01a)

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de
equipamentos usados
Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação
associada, indica que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser
eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de
produtos usados, pelo que deve proceder à respetiva entrega nos pontos de
recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.
A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos
valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o
ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.
Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades
locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens
relevantes.
Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para
obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as
autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva
eliminação.
(weee_eu_pt_02)
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