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Informações

• As ilustrações e as capturas de tela 
mostrada neste manual têm apenas 
fins instrutivos.

• A Steinberg Media Technologies GmbH 
e a Yamaha Corporation não dão 
representações ou garantias em relação 
ao uso do software e da documentação 
e não podem ser responsabilizadas 
pelos resultados do uso deste manual 
e do software.

• Windows é uma marca comercial 
registrada da Microsoft® Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países.

• Apple, Mac, Macintosh e iPad são 
marcas comerciais da Apple Inc., 
registradas nos Estados Unidos 
e em outros países.

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

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

• O software pode ser revisado 
e atualizado sem aviso prévio.

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

• Unidade principal
• Introdução (este livro)
• CD-ROM TOOLS for UR44
• Cabo USB
• Adaptador de alimentação CA 

(MU18 ou equivalente)
• CUBASE AI DOWNLOAD 

INFORMATION (impresso)
• ESSENTIAL PRODUCT LICENCE 

INFORMATION (impresso)
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CAUÇÕES
 ATENÇÃO ANTES DE 

 O INSTRUMENTO
este manual em lugar seguro 
ncias futuras.

VERTÊNCIAS
e as precauções básicas 
as abaixo para evitar ferimentos 
té mesmo morte por choque 
rto-circuito, danos, incêndio ou 
entes. Essas precauções incluem, 
tão limitadas a:

imentação/adaptador de
o CA

 o cabo de alimentação perto de fontes 
omo aquecedores ou radiadores, não 
ssivamente nem danifique o cabo, 
e objetos pesados sobre ele nem 

o cabo onde alguém possa pisar, 
u derrubar algo nele.
nas a tensão especificada como 
ra o dispositivo. A tensão correta está 
a placa de identificação do 

.
nte o adaptador especificado (MU18 
quivalente recomendado pela 
A utilização do adaptador incorreto 
nificar o dispositivo ou causar 
cimento.
 plugue elétrico periodicamente e 
sujeira e o pó acumulados nele.
rar o dispositivo, verifique se a tomada 
e alternada (CA) pode ser acessada 
ade. Se houver algum problema ou 
loque imediatamente a chave [ ] 
n) em Standby e desconecte o 

 tomada. Mesmo quando a chave [ ] 
n) estiver com status Standby, se o 

rça não estiver desconectado da 
 na parede, o dispositivo não estará 

ado da fonte de energia.
 plugue elétrico da tomada quando o 
 não for utilizado por um longo período 
 tempestades elétricas.

Advertência: água

• 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. Se algum 
líquido, como água, penetrar no dispositivo, 
desligue-o imediatamente e desconecte o cabo 
de alimentação da tomada CA. Em seguida, leve 
o dispositivo a um Serviço Técnico Yamaha.

• Nunca conecte nem desconecte o plugue 
elétrico com as mãos molhadas.

Perda da audição

• Evite ajustar todos os controles do equalizador e 
os atenuadores no máximo. Dependendo da 
condição dos dispositivos conectados, isso pode 
resultar em uma realimentação que pode causar 
perda da audição e danos aos alto-falantes.

• Ao ligar a alimentação CA do sistema de áudio, 
sempre ligue o dispositivo POR ÚLTIMO, para 
evitar perda da audição e danos ao alto-falante. 
Durante o desligamento, o dispositivo devem ser 
desligados PRIMEIRO pelo mesmo motivo.

• Não utilize o alto-falantes ou os 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.

Advertência: incêndio

• Não coloque itens incandescentes ou chamas 
abertas próximos ao dispositivo, porque eles 
podem causar um incêndio.

Se você observar qualquer anormalidade

• Caso ocorra algum dos problemas a seguir, 
coloque imediatamente a chave [ ] (Standby/
On) em Standby e desconecte o plugue elétrico 
da tomada. 
- O cabo de alimentação ou o plugue ficar 

desgastado ou danificado.
- Cheiro estranho ou fumaça.
- Algum objeto tiver caído dentro do dispositivo.
- Houver uma perda súbita de som durante o uso 

do dispositivo.
- Rachaduras ou outros danos visíveis aparecem 

no dispositivo.
Em seguida, leve o dispositivo para um Serviço 
Técnico Yamaha inspecionar ou reparar.
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sitivo não contém peças cuja 
ão possa ser feita pelo usuário. Não 
positivo nem tente desmontar ou 
s componentes internos em hipótese 

aso o dispositivo não esteja 
o de forma correta, pare de utilizá-lo 

ente e leve-o a um Serviço Técnico 

• Se este dispositivo ou a fonte de alimentação 
tiver sido derrubado ou estiver avariado, coloque 
a chave [ ] (Standby/On) em Standby, 
desconecte o plugue elétrico da tomada e leve o 
dispositivo para um Serviço Técnico Yamaha.
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IDADO
e as precauções básicas 
as abaixo para evitar que você ou 
oas se machuquem, bem como 
que ocorram avarias no dispositivo 
os objetos. Essas precauções 
as não estão limitadas a:

imentação/adaptador de
o CA

 nem embrulhe o adaptador de 
o CA com pano ou cobertor.
ectar o plugue elétrico do dispositivo 

ada, segure sempre o próprio plugue, 
bo. Se você puxar o cabo, ele poderá 

ado.

 o dispositivo em posições instáveis de 
ossa sofrer quedas acidentais e 
imentos.
ue o dispositivo em um local onde ele 
ar em contato com gases corrosivos 

a. Se fizer isso, pode resultar em mau 
ento.
udar o dispositivo de local, remova 

abos conectados.

onectar o dispositivo a outros 
, desligue todos os dispositivos. Além 
s de ligar ou desligar todos os 
s, certifique-se de que todos os níveis 
 estejam no mínimo. Deixar de fazer 
resultar em choque elétrico, perda da 
 dano ao equipamento.

o

 plugue de alimentação da tomada de 
lternada (CA) quando limpar o 
.

useio

 o corpo nem coloque objetos pesados 
positivo. Além disso, não pressione os 
 chaves nem os conectores com muita 
 evitar ferimentos.

AVISO
Para evitar a possibilidade de mau 
funcionamento/danos ao produto, danos 
aos dados ou a outras propriedades, siga 
os avisos abaixo.

■ Manuseio e manutenção

• Não use o dispositivo próximo a TVs, rádios, 
equipamentos estéreo, telefones celulares ou 
outros dispositivos elétricos. Do contrário, o 
dispositivo, a TV ou o rádio poderão gerar 
ruídos.

• Não exponha o dispositivo a poeira ou vibração 
em excesso, nem a calor ou a frio extremo (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.

• Não coloque objetos de vinil, plástico ou 
borracha sobre o dispositivo, pois isso poderá 
descolorir o 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.

• Pode ocorrer condensação no dispositivo por 
conta de mudanças rápidas e drásticas na 
temperatura ambiente, quando o dispositivo é 
movido de um local para outro, ou quando o 
arcondicionado é ligado ou desligado, por 
exemplo. O uso do dispositivo durante a 
condensação pode causar danos. Se houver 
motivo para acreditar que a condensação possa 
ter ocorrido, não ligue o dispositivo por várias 
horas até que a condensação tenha secado por 
completo.

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

• 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.

• Desligue sempre o dispositivo quando ele não 
estiver sendo utilizado.

■ Conectores
ão pode ser responsabilizada por danos 
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• Conectores do tipo XLR têm as seguintes fiações 
(padrão IEC60268): pino 1: terra, pino 2: positivo 
(+) e pino 3: negativo (-).

lo uso indevido do dispositivo ou por modi-
tuadas nele, nem pela perda ou destruição 
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Informações

■ Sobre direitos autorais

• O software incluído no CD-ROM TOOLS for 
UR44 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 
FAÇA, DISTRIBUA OU USE CÓPIAS ILEGAIS.

Para evitar interferência eletromagnética, 
prenda o núcleo de ferrita ao cabo USB 
próximo ao terminal USB 2.0 no UR44.

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, 
etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na 
parte inferior 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_01)
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Antes de ligar 
a alimentação

Uso do UR44 com 
um iPad
Ligue a chave [CC MODE].

OBSERVAÇÃO

• Não é necessário ligar a chave 
[CC MODE] quando se conecta 
o dispositivo ao computador. É possível 
usar um computador com o Modo CC 
ajustado em ON ou OFF.

• O Kit de Conexão de Câmera para iPad 
da Apple ou o Adaptador de Lightning 
para câmera com USB são obrigatórios 
na conexão do UR44 com um iPad. 
Para obter instruções sobre como usar 
o UR44 com um iPad, consulte o Manual 
de Operação.

• Para conhecer as informações mais 
recentes sobre dispositivos iOS 
compatíveis, consulte o site da 
Steinberg abaixo.
http://www.steinberg.net/

Depois de fazer as configurações 
acima, consulte "Fonte de 
Alimentação" para conectar o cabo 
de alimentação ao UR44. 
Não é necessário instalar TOOLS for 
UR44 quando se conecta o dispositivo 
a um iPad.

SUGESTÃO
Modo Class Compliant
No modo Class Compliant, o UR44 
funciona com o iPad por meio do 
Kit de Conexão de Câmera para 
iPad da Apple. Ele pode ser usado 
com aplicativos de produção 
musical compatíveis com o iOS, 
como Steinberg Cubasis, para 
gravação prática de alta qualidade 
a qualquer hora e em qualquer lugar. 

ur44_pt_gs_e0.book  Page 6  Monday, February 9, 2015  3:45 PM



Fonte de alimentação

Introdução ao UR44 7

Fonte de alimentação
1. Verifique se a chave [P] 

(Standby/Ligado) está na 
posição de standby (N).

2. Insira o plugue do adaptador 
de alimentação CA na saída 
DC IN [12V] do dispositivo.

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

ADVERTÊNCIAS
Use apenas o adaptador de alimentação 
CA incluído (ou um equivalente 
recomendado pela Yamaha). O uso do 
adaptador errado pode causar danos 
ao dispositivo ou superaquecimento.

CUIDADO
Remova o plugue elétrico da tomada 
quando o dispositivo não for usado 
por longos períodos ou durante 
tempestades elétricas.

AVISO
Para evitar a geração de ruídos 
indesejados, verifique se existe uma 
distância adequada entre o adaptador 
de alimentação e o dispositivo.

Instalação de 
TOOLS for UR44
TOOLS for UR44 é necessário 
quando se conecta o dispositivo 
a um computador. Não se esqueça 
de instalá-lo inicialmente ao usar 
o dispositivo. Siga as etapas abaixo 
para instalar TOOLS for UR44. 

OBSERVAÇÃO

• Você só tem permissão para usar 
este software mediante 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://www.steinberg.net/

• O eLicenser Control Center (eLCC), 
para controle da licença do produto, 
é instalado ao mesmo tempo.

Windows

1. Verifique se a chave [P] 
(Standby/Ligado) está na 
posição de standby (N).

2. Desconecte todos os 
dispositivos USB do 
computador, exceto 
o mouse e o teclado.

3. Inicie o computador 
e faça logon na conta 
de administrador.
Feche todas as janelas 
e os aplicativos abertos.
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4. Insira o CD-ROM TOOLS 
for UR44 na unidade 
de CD-ROM.

5. Abra o CD-ROM e clique 
duas vezes em [setup.exe].

6. Siga as instruções na tela 
para instalar o software.
Instale os software a seguir.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (plug-ins VST)

OBSERVAÇÃO
Você pode selecionar o software 
desejado para instalação.

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

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

9. Ligue a chave [P] (Standby/
Ligado) no (O) dispositivo.

10. Abra a janela [Gerenciador 
de Dispositivos] da forma 
a seguir.
[Painel de Controle]  
([Hardware e Sons])  
[Gerenciador de Dispositivos]

11. Clique na marca [+] ou 
na marca [>] próxima 
a "Controladores de som, 
vídeo e jogos".

12. Confirme se o nome do 
dispositivo está listado.

A instalação de TOOLS for UR44 
foi concluída.
Depois disso, vá até "Download 
das licenças".

Para desinstalar o software, 
consulte o Manual de Operação.

Mac

1. Verifique se a chave [P] 
(Standby/Ligado) está na 
posição de standby (N).

2. Desconecte todos os 
dispositivos USB do 
computador, exceto 
o mouse e o teclado.

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

4. Insira o CD-ROM TOOLS 
for UR44 na unidade 
de CD-ROM.

5. Abra o CD-ROM e clique 
duas vezes na pasta 
[TOOLS for UR44 V***.pkg].
*** representa o número da versão.

ur44_pt_gs_e0.book  Page 8  Monday, February 9, 2015  3:45 PM



Download das licenças (ativação)

Introdução ao UR44 9

6. Siga as instruções na tela 
para instalar o software.
Instale os software a seguir.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (plug-ins VST)

OBSERVAÇÃO
Você pode selecionar o software 
desejado para instalação.

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

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

9. Ligue a chave [P] (Standby/
Ligado) no (O) dispositivo.

10. Abra a janela [Configuração 
Áudio e MIDI] da forma 
a seguir. 
[Aplicativos]  [Utilitários]  
[Configuração Áudio e MIDI]

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

A instalação de TOOLS for UR44 
foi concluída.
Depois disso, vá até "Download 
das licenças".

Para desinstalar o software, 
consulte o Manual de Operação.

Download das licenças 
(ativação)
Para usar os programas do Basic FX 
Suite (versão plug-ins VST) instalados 
em "Instalação de TOOLS for UR44", 
faça download das licenças pela 
Internet usando o código de ativação 
descrito em ESSENTIAL PRODUCT 
LICENCE INFORMATION.

1. Inicie o "eLicenser Control 
Center" da forma a seguir.

Windows:
[Todos os Programas] ou [Todos 
os aplicativos]  [eLicenser]  
[eLicenser Control Center]

Mac:
[Aplicativos]  [eLicenser 
Control Center]

2. Clique em [Insira o código 
de ativação].

3. Insira o código de ativação 
descrito em ESSENTIAL 
PRODUCT LICENCE 
INFORMATION.

4. Siga as instruções na tela 
para fazer download das 
licenças.

OBSERVAÇÃO
Se você conectar um USB-eLicenser 
(dispositivo de proteção USB) 
ao computador, será exibida uma 
janela solicitando que você selecione 
o destino da licença. Siga as instruções 
na tela para selecionar o dispositivo.

O download das licenças 
já está concluído.
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Para obter instruções sobre como usar 
o UR44 com um computador, consulte 
o Manual de Operação.

Como abrir o Manual 
de Operação
O Manual de Operação está incluído 
no CD-ROM TOOLS for UR44. 
Siga as etapas abaixo para abrir 
o manual de operação.

1. Insira o CD-ROM TOOLS 
for UR44 na unidade 
de CD-ROM.

2. Abra o CD-ROM e clique 
duas vezes na pasta 
[UR44 OperationManual].

3. Arraste e solte o arquivo 
"UR44_OperationManual_pt.
pdf" (Manual de Operação 
em português) na área 
de trabalho.

4. Clique duas vezes no arquivo 
para abrir o Manual de 
Operação no Adobe Reader.

OBSERVAÇÃO
Para ver arquivos PDF, você precisa instalar 
o Adobe Reader no seu computador. 
Você pode fazer download da versão 
mais recente no site a seguir.
http://www.adobe.com/
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Apêndice
Especificações
Especificações técnicas
MIC INPUT 1 – 4 (balanceado)

Resposta de frequência +0,1/-0,2 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Faixa dinâmica 101 dB, pesado em A

THD+N 0,003%, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nível de entrada máximo +4 dBu

Impedância de entrada 4 kΩ 

Intervalo de ganho De +8 dB a +52 dB

HI-Z INPUT 1/2 (desbalanceado)

Nível de entrada máximo +8,5 dBV

Impedância de entrada 1 MΩ

Intervalo de ganho De ±0 dB a +44 dB

LINE INPUT 3/4 (balanceado/desbalanceado)

Nível de entrada máximo +24 dBu

Impedância de entrada 20 kΩ

Intervalo de ganho De -12 dB a +32 dB

LINE INPUT 5/6 (balanceado/desbalanceado)

Resposta de frequência +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Faixa dinâmica 102 dB, pesado em A

THD+N 0,001%, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nível de entrada máximo +22 dBu

Impedância de entrada 30 kΩ (entrada +4 dBu), 20 kΩ (entrada -10 dBV)

Seleção de ganhos -10 dB (entrada +4 dBu) ou +7,8 dB (entrada -10 dBV) comutável

LINE OUTPUT 1 – 4 (balanceado/desbalanceado)

Resposta de frequência +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Faixa dinâmica 106 dB, pesado em A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nível de saída máximo +16 dBu

Impedância de saída 75 Ω

MAIN OUTPUT (balanceado/desbalanceado)

Resposta de frequência +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Faixa dinâmica 106 dB, pesado em A

THD+N 0,001%, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nível de saída máximo +16 dBu

Impedância de saída 75 Ω

PHONES 1/2

Nível de saída máximo 35 mW +35 mW, 40 Ω

USB

Especificação USB 2.0, 24 bits, 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz

ENTRADA XLR

Polaridade Pino 1: Terra
Pino 2: Positivo (+)
Pino 3: Negativo (-)
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Apêndice

12 Introdução ao UR44

Especificações gerais 

O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data da impressão. A Steinberg/Yamaha faz 
melhorias contínuas nos produtos. Este manual pode não se aplicar às especificações do seu produto em particular. 
Para obter o manual mais recente, acesse o site da Steinberg e faça download do arquivo do manual. Como as especificações, 
os equipamentos ou os acessórios vendidos separadamente podem não ser iguais em todas as localidades, 
consulte o revendedor da Steinberg/Yamaha.

Requisitos de alimentação 8,4 W

Dimensões (L x A x P) 252 x 47 x 158 mm

Peso líquido 1,6 kg

Intervalo de temperatura para operação 
ao ar livre

De 0 °C a 40 °C

Acessórios incluídos • Adaptador de alimentação CA (MU18 ou equivalente)
• CD-ROM TOOLS for UR44
• Introdução (brochura)
• CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (impresso)
• ESSENTIAL PRODUCT LICENCE INFORMATION (impresso)
• Cabo USB
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►Warranty Terms and Conditions
available as printable PDF file at
www.steinberg.net/warranty

The Warranty Terms and Conditions available as printed PDF file at
www.steinberg.net/warranty apply only for countries of the European Economic Area (EEA) and 
Switzerland.

►Gewährleistungsbestimmungen
finden Sie als druckbare PDF Datei unter
www.steinberg.de/warranty

Die Gewährleistungsbestimmungen in Schriftform sind als PDF-Datei unter 
www.steinberg.de/warranty erhältlich und gelten nur für den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und die Schweiz.

►Les conditions de garantie
se trouvent dans le document PDF imprimable sous
www.steinberg.net/warranty

Les conditions de garantie disponibles au format PDF à la page 
www.steinberg.net/warranty s’appliquent uniquement aux pays de l’Espace économique 
européen (EEE) et à la Suisse.

►Las condiciones de garantía
se encuentran en el documento PDF en
www.steinberg.net/warranty

Los términos y condiciones de la garantía como archivo PDF para su impresión en
www.steinberg.net/ warranty sólo están disponible en países del Espacio Económico Europeo 
(EEE) y Suiza.

►Termos e condições de garantia
arquivo PDF disponível no endereço
www.steinberg.net/warranty

O arquivo PDF com os Termos e condições de garantia disponibilizado no endereço
www.steinberg.net/warranty aplica-se somente aos países da Área Econômica Europeia (AEE) 
e à Suíça.

►Termini e Condizioni di Garanzia
disponibili su file PDF stampabile all'indirizzo web
www.steinberg.net/warranty

I termini e le condizioni della garanzia, disponibili in formato PDF all'indirizzo
www.steinberg.net/warranty, sono validi soltanto per I paesi dell'Area Economica Europea (EEA) 
e per la Svizzera.
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If you need support or further product information please contact the distributor in 
your country. 
A list of distributors is available at this website:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
For assistance in determining who to contact, please contact “Headquarter SMTG.”

Wenn Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen benötigen, wenden Sie 
sich bitte an den Vertrieb in Ihrem Land. 
Eine Liste der Vertriebspartner finden Sie auf dieser Website:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Wenn Sie Hilfe benötigen, an wen Sie sich wenden sollten, kontaktieren Sie bitte 
„Headquarter SMTG“.

Pour toute demande d'assistance ou d’information supplémentaire sur les produits, 
veuillez contacter le distributeur agréé dans votre pays. 
La liste des distributeurs agréés est disponible sur le site Web suivant :
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Pour obtenir de l’aide sur les ressources à contacter, adressez-vous au « Siège de 
SMTG ».

Para solicitar asistencia o más información sobre el producto, póngase en contacto 
con el distribuidor de su país. 
Encontrará una lista de distribuidores en el siguiente sitio web:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Para consultas sobre el contacto adecuado, diríjase a “Headquarter SMTG.”

Per ottenere assistenza o avere ulteriori informazioni sul prodotto, contattare il 
distributore locale. 
L’elenco dei distributori è disponibile sul sito Web al seguente indirizzo:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Per individuare il distributore da contattare, rivolgersi alla sede centrale SMTG.

如需更多支持和深层产品信息，请联系您所在国家的代理商。 

代理商列表请浏览下列网址：

http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
如需帮助决定联系哪方代理商，请联系" SMTG总公司"。

HEAD OFFICE
Steinberg Media Technologies GmbH

Frankenstraße 18b, 20097 Hamburg, Germany
Tel: +49-(0)40-210 35 0
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