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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:

Fonte de alimentação/adaptador de alimentação 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.

• Use somente o adaptador especificado (PA-300C ou outro 
equivalente recomendado pela Yamaha). A utilização do 
adaptador incorreto poderá danificar o dispositivo ou 
causar superaquecimento.

• Use somente o cabo de alimentação/plugue fornecido.
• Verifique o plugue elétrico periodicamente e remova 

a sujeira e o pó acumulados nele.
• Ao configurar o dispositivo, verifique se a tomada de 

corrente alternada (CA) pode ser acessada com facilidade. 
Se houver algum problema ou defeito, desligue o aparelho 
imediatamente e desconecte o plugue da tomada. 
Mesmo quando a chave Liga/Desliga estiver na posição 
desligada, se o cabo de força não estiver desconectado 
da tomada CA na parede, 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. Caso o dispositivo não esteja 
funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo 
imediatamente e leve-o a um Serviço Técnico Yamaha.

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

• 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 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, desligue 
imediatamente a chave liga/desliga 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.

• Se este dispositivo ou a fonte de alimentação tiver sido 
derrubado ou estiver avariado, desligue a chave Liga/Desliga 
imediatamente, desconecte o plugue elétrico da tomada 
e leve o dispositivo para um Serviço Técnico Yamaha.
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 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 de alimentação CA

• Não cubra nem embrulhe o adaptador de alimentação 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.

Localização

• Não deixe o dispositivo em posições instáveis de onde ele 
possa sofrer quedas acidentais e causar ferimentos.

• Não bloqueie as aberturas. Este dispositivo tem orifícios 
de ventilação nas partes superior/laterais para evitar que 
a temperatura interna fique muito alta. Em particular, 
não coloque o dispositivo de lado ou de cabeça para 
baixo. Ventilação inadequada pode resultar em 
superaquecimento, podendo causar danos ao dispositivo 
ou até mesmo incêndio.

• 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.

Conexões

• 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.

Manutenção

• Remova o plugue de alimentação da tomada de corrente 
alternada (CA) quando limpar o dispositivo.

Aviso: manuseio

• Não coloque seus dedos nem suas mãos em qualquer 
fenda ou abertura no dispositivo (orifícios, etc.).

• Evite inserir ou deixar cair objetos estranhos (papel, 
plástico, metal, etc.) em qualquer fenda ou abertura no 
dispositivo (orifícios, etc.) Caso isso aconteça, desligue 
imediatamente o amplificador, desconecte o cabo de 
alimentação da tomada de corrente alternada (CA) e leve 
o dispositivo para ser inspecionado pelo Serviço Técnico 
Yamaha qualificado.

• Não apoie o corpo nem coloque objetos pesados sobre 
o dispositivo. Além disso, não pressione os botões, 
as chaves nem os conectores com muita força para 
evitar ferimentos.

Desligue sempre o dispositivo quando ele não estiver 
sendo utilizado.
Mesmo quando a chave liga/desliga está com status 
Standby, a eletricidade continua fluindo para o dispositivo 
em um nível mínimo. Se não for utilizar o dispositivo por 
um longo período, desconecte o cabo de alimentação da 
tomada CA.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos 
causados pelo uso indevido do dispositivo ou por 
modificações efetuadas nele, nem pela perda ou 
destruição de dados.
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AVISO
Para evitar a possibilidade de mau 
funcionamento/danos no produto, danos aos 
dados ou a outras propriedades, obedeça aos 
avisos abaixo.

• Não utilize o dispositivo próximo a aparelhos elétricos, 
como televisores, rádios, equipamento estéreo, telefone 
celular ou outros. Caso contrário, o dispositivo, o televisor 
ou o rádio poderão gerar interferência.

• Não exponha o dispositivo a pó excessivo, a vibrações 
nem a calor ou frio extremo (por exemplo, não o deixe 
exposto à luz solar direta, próximo a um aquecedor ou 
dentro do carro durante o dia) para evitar deformações 
no painel, danos nos componentes internos ou 
funcionamento instável.

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

• Para limpar o dispositivo, utilize um pano macio e seco ou 
ligeiramente úmido. 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 (reprodutor de CD, DVD etc.). 
Não tente usar o disco em outro equipamento que não seja 
um computador.

• Conectores de tipo XLR possuem fios do seguinte modo 
(IEC60268 padrão): pino 1: terra, pino 2: positivo (+) 
e pino 3: negativo (-).

Informações
• O software incluído no CD-ROM TOOLS for UR824 

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, no 
todo ou em parte, por qualquer meio, são expressamente 
proibidas sem o consentimento por escrito do fabricante.

• 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.

• As imagens do visor mostradas nesse manual foram 
criadas para fins de instrução e podem apresentar 
diferenças em relação às exibidas no computador.

• A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente 
incluindo, sem limitação, dados MIDI e/ou dados de áudio 
é estritamente proibida, exceto para uso pessoal.

• 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.

• Windows é uma marca 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 de empresas e produtos contidos neste Manual 
são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas 
empresas.

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

Introdução

Uma mensagem 
da equipe de 
desenvolvimento
Agradecemos a escolha da interface de áudio USB 
UR824. O dispositivo UR824 é resultado da 
combinação de nossa experiência e know-how 
com o valioso feedback dos nossos clientes do 
mundo inteiro. Em toda a série n e série Steinberg 
MR da Yamaha, nosso foco é integrar um design 
sônico sempre notável com recursos e um 
software realmente úteis da perspectiva de um 
músico. O UR824 mantém firme essa abordagem, 
oferecendo funcionalidades e sons refinados em 
uma unidade montada em rack.

Com o objetivo de criar um produto que ofereça 
o máximo valor pelo maior tempo possível, 
o processo de desenvolvimento começou com 
uma análise profunda dos diversos comentários 
que recebemos dos usuários como ponto de 
partida para o design e as especificações básicas. 
O design visual, a sensibilidade dos botões 
e botões giratórios, a avaliação sônica de tentativa 
e erro das partes e a perfeita integração do 
software são apenas alguns dos vários elementos 
aos quais cada membro da equipe de 
desenvolvimento dedicou total atenção e cuidado. 
A equipe inteira tem o devido orgulho dos 
resultados e tem o prazer de poder oferecer este 
produto aos nossos estimados clientes.

Mas isso é apenas o começo. O capítulo mais 
importante começa quando nossos clientes usam 
o produto para estimular e ressaltar sua criatividade, 
incorporando-o em sua vida musical. Esperamos 
sinceramente poder contribuir de alguma forma para 
a criação e a expressão de uma nova música que 
revele a visão artística dos nossos clientes.

A equipe de desenvolvimento de hardware 
da Steinberg

Acessórios incluídos

Acessórios
• Adaptador de alimentação CA 

(PA-300C ou equivalente)

• Cabo de alimentação

• Introdução (este livro)

• ESSENTIAL PRODUCT LICENSE 
INFORMATION (impresso)

• CD-ROM TOOLS for UR824

• CUBASE AI DOWNLOAD 
INFORMATION (impresso)

• Cabo USB

• Núcleo de ferrita

• 4 pés de borracha

OBSERVAÇÃO
• Para evitar interferência 

eletromagnética, prenda o núcleo de 
ferrita ao cabo USB próximo ao terminal 
USB no computador.

• Ao usar a unidade em uma superfície 
escorregadia, coloque os pés de 
borracha no local especificado do 
painel inferior do dispositivo para evitar 
o deslizamento.

Núcleo de ferrita
Terminal USB 

no computador

Cabo USB
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Conteúdo do disco

CD-ROM TOOLS for UR824
• Manual de Operação do UR824

É o Manual de Operação no formato 
de arquivo PDF. Para obter detalhes, 
consulte a seção "Como ler o manual" 
(página 9).

• Manual de Operação do Basic 
FX Suite

• TOOLS for UR824
O TOOLS for UR824 é necessário 
quando se conecta o dispositivo 
a um computador. Quando você 
instalar o TOOLS for UR824, os três 
programas de software a seguir 
serão instalados. Para obter 
instruções sobre a instalação, 
consulte a seção "Instalação" 
(página 13). 

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

- Steinberg UR824 Applications
Este software permite a configuração 
dos parâmetros do dispositivo de um 
computador ou o uso da função Link 
entre o dispositivo e a série Cubase. 
O software é composto pelos quatro 
componentes a seguir.

• dspMixFx UR824
Este software permite que você 
configure o dispositivo ao usá-lo 
com o software DAW (Digital Audio 
Workstation) diferente da 
série Cubase.

• UR824 Extension
Este software permite conectar 
o dispositivo à série Cubase 
(para versões compatíveis com 
a função Link).

Para usar a função Link, você deve 
instalar o software da série Cubase 
de uma das versões a seguir.
Software Cubase série 6: 6.5.5 
ou posterior
Software Cubase série 7: 7.0.3 
ou posterior

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

• Sweet Spot Morphing Channel 
Strip (versão de plug-in VST)
O efeito de processamento é um 
multiefeito que combina um 
compressor e um equalizador. 

• REV-X (versão de plug-in VST)
Esse efeito de processamento 
é uma plataforma de reverberação 
digital desenvolvida pela Yamaha 
para dispositivos de áudio 
profissionais. 

• Guitar Amp Classics 
(versão de plug-in VST) 
Esse efeito de processamento 
conta com simulações de 
amplificações de guitarra 
desenvolvidas pela Yamaha que 
utilizam por completo a tecnologia 
de modelagem.

OBSERVAÇÃO
• O TOOLS for UR824 não é compatível 

com o iPad.
• Para obter instruções sobre como usar 

o Basic FX Suite, consulte o Manual de 
Operação do Basic FX Suite incluído no 
CD-ROM TOOLS for UR824.
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Download do Cubase AI
Oferecemos o Cubase AI para 
download gratuitamente em nosso 
site, mais especificamente para 
clientes que compraram o UR824. 
Para baixar o software, você precisará 
primeiro criar uma conta My Steinberg 
no site da Steinberg. Para obter as 
informações mais recentes, consulte 
o site da Steinberg abaixo. 
http://www.steinberg.net/getcubaseai/

Como ler o manual

Tipos e conteúdo

Introdução (este livro)
Leia este manual ao instalar 
o dispositivo. Depois de concluir 
a configuração conforme indicado 
neste manual, leia o Manual de 
Operação do UR824.

UR824 Manual de Operação 
(arquivo PDF)
Este manual fornece instruções sobre 
como usar o dispositivo e contém 
informações detalhadas sobre funções 
específicas. Ele está incluído no 
CD-ROM TOOLS for UR824.

OBSERVAÇÃO
• Para obter o conteúdo do Manual de 

Operação do UR824, consulte a seção 
"Conteúdo do Manual de Operação do 
UR824" (página 21).

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

http://www.adobe.com/
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Convenções

Windows ou Mac
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.

Procedimentos
"  " é exibido em alguns 
procedimentos no manual. 
Por exemplo, a sequência [Devices] 
(Dispositivos)  [Device Setup] 
(Configuração do dispositivo)  
[Control Panel] (Painel de controle) 
indica que você deve realizar os 
procedimentos na ordem a seguir.

1. Clique no menu [Dispositivos].

2. Selecione a opção [Instalação 
do dispositivo].

3. Clique no botão [Painel de controle].

Atalhos de teclado
[Windows modifier key]/[Mac modifier 
key]+[key] (Tecla modificadora do 
Windows/Tecla modificadora do 
Mac + tecla) mostra as teclas de 
atalho. Por exemplo, [Ctrl]/[command] 
+ [Z] significa "pressionar [Ctrl] no 
Windows ou [command] no Mac e, 
em seguida, pressionar [Z]".

Programas Cubase 
diferentes
A frase "série Cubase" neste manual 
aplica-se a todos os programas 
e versões do Cubase (exceto 
Cubase LE). Caso as instruções 
se apliquem apenas ao Cubase, 
o manual exibirá "Somente Cubase".

Telas
Este manual usa predominantemente 
capturas de tela do Windows. 
Porém, as capturas de tela do Mac 
são usadas quando as instruções da 
função se aplicam exclusivamente 
ao Mac. Além disso, o Manual de 
operações do UR824 usa capturas 
de tela do Cubase 7. Se você estiver 
usando outra versão do Cubase, 
as capturas de tela poderão ser 
diferentes. Para obter detalhes, 
consulte os manuais do Cubase (PDF) 
abertos no menu [Help] (Ajuda).
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Controles e terminais do painel

Controles e terminais do painel

Painel traseiro

1 DC IN 16V

2 Parafuso de aterramento

3 USB 2.0 (porta USB)

4 Chave WCLK

5WCLK IN (OUT)/OUT (conector BNC)

6 OPTICAL A/B IN/OUT (óptica)

7 LINE OUTPUT 1–8 (entrada do tipo 
fone, balanceada/desbalanceada)

8 MIC/LINE INPUT 3–8 (entrada do 
tipo fone/XLR, balanceada/
desbalanceada)
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Painel frontal

1 MIC/LINE/HI-Z (tipo fone/XLR, 
balanceado/desbalanceado)

2 Chave HI-Z

3 Chave PAD

4 Lâmpada SIG/PEAK

5 Botão giratório INPUT GAIN

6 Botão +48V

7 Botão giratório PHONES 1/2

8 PHONES 1/2 (tipo fone, estéreo)

9 Lâmpada da fonte de wordclock

) Lâmpada de taxa de amostragem

! Botão giratório OUTPUT LEVEL

@ Botão liga/desliga
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Instalação

Instalação

Instalando a fonte 
de alimentação

Conectando o adaptador 
de alimentação CA

1. Desligue o dispositivo.

2. Insira o plugue do adaptador de 
alimentação CA no conector 
DC IN 16V do dispositivo.
Para evitar a remoção acidental 
do plugue do cabo durante 
a operação, enrole o adaptador 
de alimentação CA em volta da 
presilha do cabo.

3. Insira o plugue CA do cabo de 
alimentação no adaptador de 
alimentação CA.

4. Insira o plugue do cabo de 
alimentação na tomada de 
corrente alternada (CA) 
apropriada na parede.

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.

• Não aperte o cabo mais do que 
o necessário nem o puxe com força 
enquanto ele estiver enrolado com 
a presilha, a fim de evitar o desgaste 
do cabo ou uma possível ruptura 
da presilha.

Ligando e desligando 
o dispositivo

Para ligar
Pressione o botão de alimentação ( ). 
O botão de alimentação acenderá.

Para desligar
Mantenha o botão de alimentação 
pressionado ( ) por dois segundos. 
O botão de alimentação acenderá 
levemente.

O dispositivo é equipado com uma 
função de desligamento automático. 
Quando essa função for ativada, 
o dispositivo desligará 
automaticamente (depois de trinta 
minutos) se uma das ações a seguir 
for executada. O botão de alimentação 
piscará durante o intervalo de 
trinta minutos.

Tomada de 
corrente 
alternada (CA)
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• Desligar o computador.

• Desconectar o cabo USB que liga 
o dispositivo ao computador.

Para obter instruções sobre como 
ativar/desativar a função de 
desligamento automático, consulte 
a seção "Painel de controle do driver 
de áudio" no Manual de Operação 
do UR824.

CUIDADO
Antes de conectar aparelhos 
externos ao dispositivo, desligue 
a alimentação de todos os 
dispositivos depois de ajustar 
o volume de todos no mínimo. 
Do contrário, poderá ocorrer choque 
elétrico, perda de audição ou dano 
nos componentes.

AVISO
• Mesmo quando o dispositivo está 

desligado, ele ainda apresenta níveis 
mínimos de eletricidade. Se não for 
utilizar o dispositivo por um longo 
período, retire o adaptador de 
alimentação CA da tomada da parede.

• Algumas configurações do dispositivo 
não serão salvas se a alimentação for 
desligada de outra forma senão pelo 
botão de alimentação ou pela função 
de desligamento automático. 

Instalando o TOOLS 
for UR824
OBSERVAÇÃO
Você só tem permissão para usar este 
software mediante os termos e as 
condições do "Contrato de licença" 
mostrado durante a instalação.

Windows ............................. página 14
Mac...................................... página 15

Windows

Preparação
Se as seguintes mensagens de 
advertência aparecerem durante 
a instalação, clique em [Continuar 
mesmo assim], [Sim] ou [Instalar].

Exemplo de mensagens de advertência
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Instalação

Instalação

1. Desligue o computador 
e o dispositivo.

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

3. Inicie o computador e faça logon 
na conta Administrador.

4. Insira o CD-ROM TOOLS for 
UR824 na unidade de CD-ROM.

5. Abra o CD-ROM e clique duas 
vezes em no arquivo "setup.exe".

6. Siga as instruções na tela para 
instalar o software.
Instale o software a seguir 
na ordem.
- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite (plug-ins VST)

O eLicenser Control Center (eLCC), 
para controle da licença do 
produto, é instalado 
simultaneamente ao Basic FX Suite. 

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.

Conexão do dispositivo

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

9. Ligue o dispositivo.

Confirmação da instalação

10. Abra a janela "Gerenciador de 
Dispositivos" como a seguir.

[Painel de controle]  ([Hardware 
e sons])  [Gerenciador de 
dispositivos]

11. Clique na marca [+] ou na marca 
[>] ao lado de "Sound, video and 
game controllers" (Controladores 
de som, vídeo e jogos).

12. Confirme se o nome do 
dispositivo está na lista.

A instalação do TOOLS for UR824 
foi concluída.

Depois disso, vá até "Download 
das licenças".

Mac

Instalação

1. Desligue o computador 
e o dispositivo.

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.

4. Insira o CD-ROM TOOLS for 
UR824 na unidade de CD-ROM.
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5. Abra o CD-ROM e clique duas 
vezes no arquivo "TOOLS for 
UR824 V***.pkg".
*** representa o número da versão.

6. Siga as instruções na tela para 
instalar o software.
O eLicenser Control Center 
(eLCC), para controle da licença 
do produto, é instalado ao 
mesmo tempo.

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

Conexão do dispositivo

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

9. Ligue o dispositivo.

Confirmação da instalação

10. Abra a janela "Audio MIDI Setup" 
(Configuração Áudio e MIDI) 
como a seguir.
[Aplicativos]  [Utilitários]  
[Configuração Áudio e MIDI]

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

A instalação do TOOLS for UR824 foi 
concluída.

Depois disso, vá até "Download das 
licenças".

Download das 
licenças (ativação)
Para usar os programas do Basic FX 
Suite (plug-ins VST) instalados em 
"Instalação do TOOLS for UR824" 
(página 14), baixe as licenças pela 
Internet usando o código de ativação 
descrito em ESSENTIAL PRODUCT 
LICENCE INFORMATION.

1. Inicie o "eLicenser Control 
Center" como se segue.

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 
baixar as licenças.

OBSERVAÇÃO
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.

O download das licenças foi concluído.
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Operações básicas

Operações básicas

Introdução
Esta seção explica os exemplos de 
conexão e as configurações do driver 
de áudio do software de DAW. 
Para obter mais detalhes de uso, 
consulte a seção "Exemplos de uso" 
no Manual de Operação do UR824.

CUIDADO
Verifique se você ajustou todos 
os níveis de volume para o mínimo 
antes de conectar ou desconectar 
o dispositivo externo. Do contrário, 
a saída em alto volume poderá 
danificar sua audição ou 
o equipamento.

AVISO
Não se esqueça de observar os 
pontos a seguir ao se conectar 
à interface USB do computador. 
Deixar de fazer isso pode resultar no 
congelamento ou no desligamento do 
computador, bem como em dados 
corrompidos ou até mesmo perdidos.

• Antes de ligar/desligar o dispositivo 
ou conectar/desconectar o cabo 
USB, feche todo software aplicativo 
aberto no computador.

• Antes de ligar o dispositivo, saia de 
qualquer modo de economia de 
energia do computador (como 
suspensão, hibernação, espera).

• Antes de ligar o dispositivo, 
conecte-o ao computador.

• Aguarde seis segundos ou mais entre 
estas operações: (1) quando desligar 
e ligar novamente o dispositivo ou 

(2) quando conectar/desconectar 
alternadamente o cabo USB.

Exemplo de conexão

Como definir as 
configurações do 
driver de áudio no 
software de DAW
Programas da série 
Cubase
1. Certifique-se de que todos os 

aplicativos foram fechados.

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

OBSERVAÇÃO
(Apenas Windows) Use a mesma 
porta USB usada no procedimento 
de instalação para conectar 
o dispositivo ao computador 
novamente. Se você conectá-lo 
a uma porta USB diferente, precisará 
instalar o driver novamente.

Computador Alto-falantes do monitor

Microfone Guitarra Fones de ouvido
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3. Ligue o dispositivo.

4. Inicie o programa da 
série Cubase.

5. Quando a janela [Configuração 
do driver áudio] for exibida 
enquanto o programa da série 
Cubase estiver sendo iniciado, 
confirme se o dispositivo está 
selecionado e clique em [OK].

As configurações do driver de áudio 
foram concluídas.

Para obter instruções sobre como usar 
programas da série Cubase, consulte 
o manual em PDF, disponível em 
[Ajuda] no menu da série Cubase. 
Para obter instruções sobre o uso 
do dispositivo, consulte o Manual de 
Operação do UR824.

Programas que não são 
da série Cubase

1. Certifique-se de que todos os 
aplicativos foram fechados.

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

3. Ligue o dispositivo.

4. Inicie o software de DAW.

5. Abra a janela de configurações 
do driver de áudio.

6. Defina as configurações 
do driver de áudio.

As configurações do driver de áudio 
foram concluídas.

Para obter instruções sobre como usar 
o software de DAW, consulte o manual 
específico do software de DAW. 
Para obter instruções sobre o uso 
do dispositivo, consulte o Manual de 
Operação do UR824.
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Solução de problemas

Solução de 
problemas
Desligamento automático 
ou botão de alimentação 
piscando
• A função de desligamento 

automático está ativada? 
Para desativar essa função, consulte 
a seção "Painel de controle do driver 
de áudio" no Manual de Operação 
do UR824.

O iPad conectado não 
reconhece o dispositivo.
• O modo CC foi ativado 

e desativado corretamente? 
Ative o modo CC ao conectar 
o dispositivo a um iPad. Ao ligar 
o dispositivo com o modo CC ativado, 
o botão de alimentação piscará várias 
vezes quando pressionado. 
Para ativar e desativar o modo CC, 
ligue o dispositivo mantendo 
pressionado o botão [+48V] do 
canal 7/8 e solte o botão apenas 
quando a lâmpada SIG/PEAK piscar.

Sem som
• Os controles de volume do 

dispositivo estão ajustados nos 
níveis apropriados?
Confirme os níveis dos botões 
giratórios OUTPUT LEVEL 
e PHONES.

• Os alto-falantes dos microfones 
e do monitor estão corretamente 
conectados ao dispositivo?
Consulte a seção "Exemplos de 
conexão" (página 17) para confirmar 
a conexão.

• O modo CC foi ativado 
e desativado corretamente? 
Ative o modo CC ao conectar 
o dispositivo a um iPad. Ao ligar 
o dispositivo com o modo CC ativado, 
o botão de alimentação piscará várias 
vezes quando pressionado. 
Para ativar e desativar o modo CC, 
ligue o dispositivo mantendo 
pressionado o botão [+48V] do 
canal 7/8 e solte o botão apenas 
quando a lâmpada SIG/PEAK piscar.

• As configurações do driver de 
áudio no software de DAW estão 
definidas corretamente?
Consulte a seção "Como definir as 
configurações do driver de áudio no 
software de DAW" (página 17) para 
defini-las.

• A configuração "Driver ASIO" no 
programa da série Cubase foi 
definida corretamente?
No menu da série Cubase, abra 
[Dispositivos]  [Instalação do 
dispositivo]  [Sistema de áudio VST] 
e confirme se o "Yamaha Steinberg 
USB ASIO" (Windows) ou "Steinberg 
UR824" (Mac) está selecionado no 
"Driver ASIO".
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• O dispositivo foi ligado antes da 
inicialização do software de DAW?
Antes de iniciar o software de DAW, 
conecte o dispositivo a um 
computador e ligue o dispositivo.

• O dispositivo está conectando a um 
computador com um hub USB?
Conecte-o diretamente sem o uso 
do hub USB.

• O TOOLS for UR824 foi instalado 
corretamente?
Consulte "Instalando o TOOLS for 
UR824" (página 14) para confirmar.

• Algum dispositivo USB que você 
não está utilizando foi conectado 
ao computador?
Remova-o e verifique o som.

• Há algum outro aplicativo sendo 
executado simultaneamente?
Feche todos os aplicativos que você 
não esteja usando e verifique o som.

Som diferente (ruído, 
interrupção ou distorção)
• A lâmpada SIG/PEAK acendeu 

em vermelho?
Reduza o nível de INPUT GAIN ou 
ligue a chave PAD.

• O tamanho do buffer foi definido 
muito baixo?
Para desativar essa função, consulte 
a seção "Painel de controle do driver 
de áudio" no Manual de Operação do 
UR824 para confirmar o tamanho 
do buffer.

• A lâmpada da fonte do relógio 
está piscando?
A lâmpada da fonte do relógio pisca 
quande wordclock não está 

sincronizado com ela. Para defini-la, 
consulte a seção "Painel de controle 
do driver de áudio" no Manual de 
Operação do UR824.

• O computador atende aos 
requisitos de sistema?
Confirme os requisitos de sistema. 
Para obter as informações mais 
recentes, consulte o site da 
Steinberg abaixo.
http://www.steinberg.net/

• Você está gravando ou 
reproduzindo seções de áudio 
contínuas longas?
Os recursos para processamento 
de dados de áudio do computador 
dependerão de vários fatores, 
inclusive velocidade de CPU 
e acesso a dispositivos externos. 
Reduza o número de faixas de áudio 
e verifique o som.

• Há algum adaptador de rede 
para rede local com/sem fio 
em execução?
Desative o adaptador de rede 
suspeito. Alguns adaptadores de 
rede podem causar ruídos.

Ocorrem ruídos ao ligar 
e desligar ou as 
configurações não são 
salvas no dispositivo
• O dispositivo foi desligado sem 

utilizar o botão de alimentação? 
Desligue o dispositivo usando 
o botão de alimentação.

http://www.steinberg.net/
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Apêndice

Apêndice

Conteúdo do 
Manual de Operação 
do UR824
Introdução

Conteúdo deste Manual de Operação
Recursos

Controles e terminais do painel (detalhes)
Painel traseiro
Painel frontal

Controles do painel para os programas 
de software

Painel de controle do driver de áudio.
dspMixFx UR824
Janelas dedicadas para a série Cubase
Sweet Spot Morphing Channel Strip 
(Channel Strip)
REV-X
Guitar Amp Classics

Exemplos de uso
Introdução
Gravação com Channel Strip e REV-X
Conectando o pré-amplificador 
de microfone
Usando o dispositivo sem computador
Usando o UR824 com um iPad

Apêndice
Glossário
Conteúdo da seção Introdução
Fluxo do sinal
Diagramas de blocos

Desinstalando 
o TOOLS for UR824

Windows ............................. página 21
Mac...................................... página 22

Para desinstalar o software, é preciso 
remover cada software a seguir, 
um por um.

• Yamaha Steinberg USB Driver

• Steinberg UR824 Applications

• Basic FX Suite

Siga as etapas abaixo para desinstalar 
o TOOLS for UR824.

Windows

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

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

3. Abra a janela para a operação de 
desinstalação conforme se segue.
Selecione [Painel de controle]  
[Desinstalar um programa] para 
acessar o painel [Desinstalar ou 
alterar um programa].

4. Selecione o software a ser 
desinstalado na lista.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR824 Application
• Basic FX Suite
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5. Desinstale-os conforme se segue.
Clique em [Desinstalar] / 
[Desinstalar / Alterar]. Se a janela 
[Controle de conta de usuário] for 
exibida, clique em [Continuar] 
ou [Sim].
Siga as instruções na tela para 
remover o software.

A desinstalação do TOOLS for UR824 
foi concluída.

Mac

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

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

3. Insira o CD-ROM TOOLS for 
UR824 na unidade de CD-ROM.

4. Abra o CD-ROM e clique duas 
vezes nos arquivos a seguir.
• Uninstall Yamaha Steinberg 

USB Driver
• Uninstall Steinberg UR824 

Application
• Uninstall Basic FX Suite

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

6. Ao concluir a desinstalação, 
uma janela "Uninstallation 
completed." (Desinstalação 
concluída.) é exibida. Clique 
em [Restart] (Reiniciar) ou 
[Close] (Fechar).

7. Quando for exibida a mensagem 
solicitando a reinicialização do 
seu computador, clique em 
[Restart] (Reiniciar).

A desinstalação do TOOLS for UR824 
foi concluída.
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Especificações

Especificações técnicas

MIC/LINE INPUT (balanceado)

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

Faixa dinâmica 105 dB (pesado em A)

THD+N 0,0014% (1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF)

Vazamento >125 dB (1 kHz)

Nível de entrada máximo +24 dBu

Impedância de entrada 4k ohms

Ganho máximo 60 dB

Ganho ajustável 44 dB

Bloco -26 dB

HI-Z INPUT (desbalanceado)

Nível de entrada máximo +10 dBV

Impedância de entrada 1M ohms

LINE OUTPUT (balanceado)

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

Faixa dinâmica 117 dB (pesado em A)

THD+N 0,0009% (1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF)

Vazamento >130 dB (1 kHz)

Nível de saída máximo +18 dBu

Impedância de saída 75 ohms

PHONES 1/2

Nível de saída máximo 75 mW + 75 mW, a 40 ohms

USB

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

XLR INPUT

Polaridade
Pino 1: terra
Pino 2: positivo (+)
Pino 3: negativo (-)



Apêndice

24 UR824 - Introdução

Especificações gerais

As especificações e descrições contidas neste manual têm caráter apenas 
informativo. A Steinberg/Yamaha Corp. reserva-se o direito de alterar ou modificar 
produtos ou especificações a qualquer momento, sem prévio aviso. Como as 
especificações, os equipamentos ou as opções podem não ser iguais em todas 
as localidades; verifique esses itens com o revendedor Steinberg/Yamaha.

Requisitos de 
alimentação

38,4 W (PA-300C)

Dimensões (L x A x P) 480 x 44 x 275 mm

Peso líquido 3,1 kg

Intervalo de temperatura 
para operação ao 
ar livre

0 °C a 40 °C

Acessórios incluídos

Adaptador de alimentação CA (PA-300C ou equivalente)
Cabo de alimentação
Introdução (este livro)
ESSENTIAL PRODUCT LICENSE INFORMATION 
(impresso)
CD-ROM TOOLS for UR824
CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (impresso)
Cabo USB
Núcleo de ferrita
4 pés de borracha



Se você precisar de suporte ou de mais informações sobre o produto, entre em 
contato com o distribuidor no seu país.
Há uma lista de distribuidores disponível neste site:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Para receber ajuda para determinar com quem entrar em contato, fale com 
a “Sede da SMTG”.
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Frankenstraße 18b, 20097 Hamburg, Germany
Tel: +49-(0)40-210 35 0
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