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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, curto-circuito, 
danos, incêndio ou outros acidentes. 
Essas precauções incluem, mas não 
estão limitadas a:

Se você observar qualquer 
anormalidade

• Se ocorrer algum dos problemas a seguir, 
desconecte o cabo USB.
- Apresenta cheiros estranhos ou fumaça.
- Algum objeto ou água caiu dentro do produto.
- Houver uma perda súbita de som durante o 

uso do produto.
- Rachaduras ou outros danos visíveis 

apareceram no produto.

Em seguida, leve o produto a um Serviço 
Técnico Yamaha para inspeção ou reparos.

Não abra

• Este produto não contém peças cuja 
manutenção possa ser feita pelo usuário. Não 
tente desmontar as peças internas nem as 
modificar de modo algum.

Advertência: água

• Não exponha o produto à chuva, não o use 
perto de água nem em locais úmidos e não 
coloque sobre ele recipientes (como jarros, 
garrafas ou copos) contendo líquidos que 
possam ser derramados nas aberturas.

• Nunca coloque nem remova um cabo com as 
mãos molhadas.

Advertência: incêndio

• Não coloque itens incandescentes ou 
chamas abertas próximos ao produto, porque 
isso pode causar um incêndio.

CUIDADO
Siga sempre as precauções básicas 
mencionadas abaixo para evitar que você 
ou outras pessoas sofram lesões. Essas 
precauções incluem, mas não estão 
limitadas a:

Local e conexão

• Não coloque o produto em uma posição 
instável ou em um local com vibrações 
excessivas de onde pode cair acidentalmente 
e causar ferimentos.

• Mantenha este produto longe do alcance de 
crianças. Este produto não é adequado para 
uso em locais com a possível presença de 
crianças.

• Não coloque o produto em um local onde ele 
possa entrar em contato com gases 
corrosivos ou maresia. Fazer isso poderá 
resultar em mau funcionamento.

• Antes de mudar o produto de local, remova 
todos os cabos conectados.

• Quando usar o produto por um longo período, 
certifique-se de que os botões giratórios, os 
soquetes, os ajustadores e os parafusos da 
perna da mesa do microfone estejam bem 
apertados. Se você usá-lo com os parafusos 
soltos, o microfone poderá cair ou a mesa do 
microfone poderá virar, danificando o produto. 
Se as peças afrouxarem, aperte-as 
novamente.

Manutenção

• Remova o cabo USB ao limpar o produto.

Aviso: manuseio

• Não se apoie no produto nem coloque 
objetos pesados sobre ele.
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AVISO
Para evitar a possibilidade de mau 
funcionamento ou danos ao produto, danos 
aos dados ou a outras propriedades, 
obedeça aos avisos abaixo.

 Manuseio e manutenção
• Não utilize o produto próximo a aparelhos 

elétricos, como televisores, rádios ou outros. 
Caso contrário, o produto, a TV ou o rádio 
poderão gerar ruído.

• Não exponha o produto a excesso de poeira 
ou vibração nem a calor ou frio extremos para 
evitar deformações no painel, operação 
instável ou danos aos componentes internos.

• Não instale o produto em locais onde as 
mudanças de temperatura são severas. Caso 
contrário, condensação pode se formar no 
interior ou na superfície do produto, 
danificando-o.

• Se houver motivos para crer que haja 
condensação, não ligue o produto por várias 
horas até que a condensação seque 
completamente, a fim de evitar possíveis 
danos.

• Não coloque objetos de vinil, plástico ou 
borracha sobre o produto, pois isso poderá 
causar alteração ou descoloração do painel.

• Para limpar o produto, utilize um pano macio 
e seco. Não use diluentes de tinta, solventes, 
soluções de limpeza nem panos de limpeza 
com produtos químicos, pois isso pode 
causar alteração ou descoloração.

Informações

 Sobre direitos autorais
• Os direitos autorais exclusivos deste manual 

são da Yamaha Corporation.

 Sobre funções ou dados 
fornecidos com o produto

• Os conectores do tipo XLR têm as seguintes 
conexões de fio (padrão IEC60268): pino 1: 
aterramento, pino 2: quente (+) e pino 3: frio (-).

 Sobre este manual
• As ilustrações e as capturas de tela exibidas 

neste manual têm apenas fins instrutivos.

• Os nomes das empresas e dos produtos 
neste manual são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas de suas 
respectivas empresas.

• Steinberg, Cubase e WaveLab são marcas 
comerciais registradas da Steinberg Media 
Technologies GmbH.

 Sobre descarte
• Este produto contém componentes 

recicláveis. Ao descartá-lo, entre em contato 
com as autoridades locais competentes.
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Conteúdo da embalagem (verifique primeiro após 
desembalar)

Visão geral da configuração do podcast
Para começar a usar o podcast, faça as seguintes preparações: 

1. Conclua a configuração do console e do computador. Consulte o Guia de 
Configuração do UR12.

2. Conclua a montagem e a conexão. Consulte este folheto.

3. Conclua a configuração do UR12, do microfone e dos periféricos. Consulte o 
Manual de operação do UR12.

4. Configure o WaveLab Cast.
Consulte a página a seguir para baixar e ativar a licença.
https://new.steinberg.net/go/

Consulte os manuais do WaveLab Cast, do UR12 e do Cubase AI na seguinte URL.
https://steinberg.help

Unidade principal 
UR12 × 1

Microfone condensador
ST-M01 × 1

Pés da mesa do 
microfone × 1 

 Eixo da mesa do 
microfone × 1

Cabo XLR × 1 Cabo USB × 1Montagem do 
microfone × 1 

Tela pop × 1

UR12 Podcast 
Starter Pack

Guia do pacote 
(este manual) × 1

Guia de Configuração 
do UR12 × 1

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

WAVELAB CAST 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

https://new.steinberg.net/go/
https://steinberg.help
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Peças e seus nomes 

A forma real das peças pode ser diferente das ilustrações acima, dependendo da data de 
produção.

Microfone condensador
ST-M01

Montagem do 
microfone

Pés da mesa do 
microfone

 Eixo da mesa do 
microfone

Tela pop

Conector XLR

Braçadeira

Soquete de suporte 
do microfone

Botão giratório de ajuste da inclinação

Soquete de 
ajuste da 
altura
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Como montar o produto
Exemplo de montagem padrão 

Montagem da mesa do 
microfone

1. Gire o soquete de ajuste da altura 
nas pernas da mesa do microfone 
para afrouxá-lo. 

2. Insira o eixo da mesa do 
microfone no orifício do eixo das 
pernas da mesa do microfone, a 
partir de baixo. Certifique-se de 
que a superfície plana dentro do 
orifício do eixo e a superfície plana 
do eixo da mesa do microfone se 
sobreponham. 

3. Deslize o eixo da mesa do 
microfone para ajustá-lo na altura 
desejada*. 

4. Gire o soquete de ajuste da altura 
para firmá-lo. 

5. Encaixe a montagem do microfone 
no eixo da mesa do microfone. 
Aparafuse a montagem do 
microfone lentamente até que a 
rotação pare. 

6. Abra as três pernas da mesa do 
microfone e coloque-a sobre uma 
superfície plana.

CUIDADO
Não deixe a mesa do microfone cair quando a 
colocar sobre uma mesa ou em outro local alto. 

Superfície plana

Superfície plana

* Mais de 25 mm
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AVISO
Para obter o desempenho ideal do produto, 
não aterre o eixo da mesa do microfone. 
A condição correta é apoiar a mesa do 
microfone com apenas três pontos no tripé.

Instale o microfone (ST-M01)

7. Certifique-se de que o botão de 
ajuste inclinado na montagem do 
microfone está apertado. 

CUIDADO
Certifique-se de que o botão giratório de ajuste 
de inclinação esteja apertado ao instalar o 
microfone. Se o botão giratório de ajuste de 
inclinação estiver solto, a mesa do microfone 
poderá virar.

8. Ao colocar o ST-M01 na montagem 
do microfone, gire o soquete do 
microfone para apertá-lo e prenda 
o ST-M01 na montagem do 
microfone. 

OBSERVAÇÃO
A frente do microfone é a que tem o logotipo da 
Steinberg.

9. Certifique-se de que a mesa 
montada não fique bamba com o 
microfone instalado.
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Instale a tela pop

10. Gire a braçadeira para afrouxá-la. 

11. Segure o eixo da mesa do microfone 
com a braçadeira no lugar.

12. Gire e aperte a braçadeira para 
prender a tela pop. 

13. Ajuste a posição da tela pop da 
forma apropriada. 

DICA
Deixe um vão com aproximadamente a largura do 
seu punho entre o microfone e a tela pop.

14. Certifique-se de que a tela pop 
não esteja balançando. Se ela 
estiver instável, volte à etapa 12 e 
ajuste a posição da tela pop.

10 cm
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Exemplo de conexão 
 

OBSERVAÇÃO
Talvez seja necessário usar acessórios da Apple ao conectar o UR12 a dispositivos iOS. 

R

R

L

L

Microfone condensador
ST-M01

Ligue a chave após 
conectar o microfone 
condensador.
(Desligue a chave antes 
de desconectá-lo.)

Cabo USB

Unidade principal UR12

Cabo XLR

iPhone/iPad

Painel frontal

Painel traseiro

Verifique!

Adaptador USB/
bateria de telefone 

celular USB
(Para fonte de 

alimentação externa)

Use um 
conector 
[5V DC]

Use uma 
porta 

[USB 2.0]

Computador Alto-falantes do monitor



1 MR816mini セットアップガイド

1818 2
: 4000517700

: https://www.yamaha.com.cn

: 
: 18

Steinberg Website
https://www.steinberg.net/

Manual Development Group
© 2022 Yamaha Corporation

Published 01/2022
2022 1

MWES-A0

VFK1680

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1


	PRECAUÇÕES
	Conteúdo da embalagem (verifique primeiro após desembalar)
	Visão geral da configuração do podcast
	Peças e seus nomes
	Como montar o produto
	Exemplo de conexão

