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ATTE N TION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The above warning is located on the rear of the unit.

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER
LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT
L'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION,
FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

L’avertissement ci-dessus est situé sur l’arrière de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une « tension dangereuse » non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type
plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong.
The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit
from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket,
or table specified by the manufacturer, or sold
with the apparatus. When a cart is used, use
caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms
or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such as
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
dropped.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
(UL60065_03)
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur
comme un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre
appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de la
fiche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont
une est plus large que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux
broches et d’une troisième pour le raccordement à la terre. Cette
broche plus large ou cette troisième broche est destinée à assurer
la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche équipant l’appareil n’est pas
compatible avec les prises de courant disponibles, faire remplacer
les prises par un électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas
piétinés ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux
fiches, prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le
trépied, le support ou la table recommandés
par le fabricant ou vendus avec cet appareil.
Si l’appareil est posé sur un chariot, déplacer
le chariot avec précaution pour éviter tout risque de chute et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou
lorsqu’il doit rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer
l’appareil s’il a subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le cordon d’alimentation est endommagé, si du liquide a coulé ou des
objets sont tombés à l’intérieur de l’appareil, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à de l’humidité, si l’appareil ne fonctionne pas
normalement ou est tombé.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
(UL60065_03)
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FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions
contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your
authority, granted by the FCC, to use the product.
2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories
and/or another product use only high quality shielded cables.
Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all
installation instructions. Failure to follow instructions could
void your FCC authorization to use this product in the USA.
3. NOTE: This product has been tested and found to comply
with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for
Class “B” digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use
of this product in a residential environment will not result in
harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed
and used according to the instructions found in the users
manual, may cause interference harmful to the operation of
other electronic devices. Compliance with FCC regulations
does not guarantee that interference will not occur in all

installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit “OFF”
and “ON”, please try to eliminate the problem by using one of
the following measures:
Relocate either this product or the device that is being
affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead,
change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory
results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate
retailer, please contact Yamaha Corporation of America,
Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena
Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)
Responsible Party :
Address :
Telephone :
Type of Equipment :
Model Name :

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620
714-522-9011
Mixing Console
MG12XUK

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference
that may cause undesired operation.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.
(FCC DoC)

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_02a)
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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. 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.
• 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.
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Perda da audição
• Evite ajustar todos os controles e botões do equalizador 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.
• 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.
• 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 causar perda de audição, choque elétrico ou dano ao
dispositivo.
• 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.

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 o adaptador de alimentação CA 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.

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.

PA_en_8 1/2

Localização

Aviso: manuseio

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

• Não apoie o seu peso sobre o dispositivo ou coloque
objetos pesados sobre ele. Evite aplicar força excessiva
nos botões, nas chaves ou nos conectores para evitar
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.

Manutenção

• Evite puxar os cabos conectados para evitar ferimentos ou
danos ao dispositivo.
A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos
causados pelo uso indevido do dispositivo ou por
modificações efetuadas nele.

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

OBSERVAÇÃO
Para evitar a possibilidade de defeitos/danos no produto, danos nos dados ou em 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.
• Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o dispositivo, pois isso pode causar uma descoloração do painel.
• Ao limpar o dispositivo, use um pano seco e macio. Não use tíner, 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, 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.
• Para evitar a geração de ruídos indesejados, verifique se existe uma distância adequada (de 50 cm ou mais) entre o adaptador de CA e o dispositivo.
• Não aplique óleo, graxa ou limpador de contato nos botões. Isso pode causar problemas com o contato elétrico ou com a
movimentação dos botões.
• Desligue sempre o dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado.
• Mesmo quando a chave Liga/Desliga estiver no modo de espera, a eletricidade continua fluindo para o dispositivo no nível
mínimo. Se não for utilizar o dispositivo por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada CA.

 Conectores
Os conectores tipo XLR são cabeados da seguinte forma (padrão IEC60268): pino 1: terra, pino 2: positivo (+) e pino 3:
negativo (-).

Information (Informações)
 Sobre direitos autorais
• 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. Estes materiais protegidos por direitos autorais incluem, entre outros, todos os softwares informáticos,
arquivos de estilo, arquivos MIDI, dados WAVE, partituras e gravações de áudio. O uso não autorizado destes programas e
conteúdos além do âmbito pessoal não é permitido de acordo com a legislação aplicável. Qualquer infração aos direitos
autorais apresenta consequências legais. NÃO CRIE, DISTRIBUA OU USE CÓPIAS ILEGAIS.

 Sobre este manual
• As ilustrações mostradas neste manual têm apenas 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.
• iPhone 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.
• Steinberg e Cubase são marcas registradas da Steinberg Media Technologies GmbH.
• Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de
suas respectivas empresas.
• O software poderá ser revisado e atualizado sem aviso prévio.
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 Sobre o descarte
Este produto contém componentes recicláveis. Ao descartar este produto, entre em contato com as autoridades locais adequadas.
Modelos europeus
Informações do comprador/usuário especificadas em EN55103-2:2009.
Em conformidade com os ambientes: E1, E2, E3 e E4

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)

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar
ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge
netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er
slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)
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Obrigado e parabéns pela sua compra da MG12XUK da Yamaha. Este produto
é uma mesa de mixagem para ajustar o equilíbrio de várias fontes de som. Este
manual explica, para usuários que talvez não estejam familiarizados com mesas
de som, como misturar várias fontes de som durante apresentações ao vivo de
uma banda ou em outros eventos. Leia este manual até o fim para obter o
máximo do produto e garantir uma longa utilização livre de problemas. Depois
de ler este manual, mantenha-o à disposição para referência futura.
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Características principais
D-PRE e Amplificadores Operacionais de Alta Qualidade
Canais de entrada mono são equipados com pré-amplificadores de microfone discreto "D-PRE" Classe A. O cabeçote
amplificado D-PRE possui um circuito Darlington invertido utilizado em dispositivos de áudio de alta tecnologia. Este
circuito utiliza elementos de amplificação de vários estágios para garantir alta corrente e baixa impedância, para uma
textura de áudio com nitidez e riqueza nas frequências baixa e média. Combinado com o amplificador operacional
especialmente projetado "MG01", o resultado geral é a reprodução de frequências baixas, bem como de altas frequências sustentadas. Os canais de entrada possuem conectores grandes, que podem aceitar conectores XLR e TRS.
Além disso, o circuito PAD permite a entrada no nível da linha, para acomodar uma grande variedade de instrumentos.

24 Efeitos Digitais de Alta Qualidade
O MG12XUK possui 24 efeitos internos baseados em algoritmos SPX usados por profissionais. Em especial, a reverberação e o retardo de alta qualidade expandem a qualidade espacial do som com realismo e naturalidade notáveis.

Interface de Áudio USB de 24 bits/192 kHz
O MG12XUK possui uma interface de áudio USB 2.0 capaz de uma qualidade de som de 24 bits/192 kHz. Com a
interface de áudio, você pode reproduzir música do seu computador ou usar o software DAW, como o Cubase AI, para
gravar a saída da mesa de som. Os modelos XU suportam Áudio USB Classe 2.0 para que você possa utilizá-los com
tablets e outros dispositivos compatíveis com Áudio USB Classe 2.0, sem a necessidade de instalar drivers. O protocolo USB utiliza a transferência de dados assíncrona. Os dados de áudio são transferidos com base em um sinal de
relógio de áudio altamente preciso do MG, para gravação e reprodução de alta qualidade.

MG Rec & Play
O aplicativo de software MG Rec & Play permite a gravação de um iPhone/iPad conectado ao MG12XUK, bem como
a reprodução de músicas e sons de um iPhone/iPad. Este aplicativo pode ser usado para uma ampla gama de finalidades, como gravar shows ao vivo, fornecer música de fundo para eventos de entretenimento ou efeitos sonoros para
festas.
OBSERVAÇÃO
Os aplicativos iOS talvez não tenham suporte em sua região. Consulte seu revendedor Yamaha.

Cubase AI, Cubasis LE
O MG12XUK vem com o software Steinberg DAW "Cubase AI" e suporta o software DAW "Cubasis LE" para iPad.

OBSERVAÇÃO
Para obter detalhes sobre o MG Rec & Play, Cubase Al e Cubasis LE, visite o site da Yamaha em:
http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu

Acessórios (Verifique se eles estão incluídos com sua mesa de som amplificada.)
• Adaptador CA
• Informações de download do Cubase AI
• Manual do Proprietário (este documento)
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Guia de início rápido
ETAPA 1 Conectando dispositivos externos, como alto-falantes,
microfones e instrumentos
1.
2.

Certifique-se de que todos os dispositivos a serem conectados à unidade estejam desligados.
Conecte caixas de som, microfones e instrumentos observando o exemplo de conexão abaixo.

Exemplo de conexão
Painel traseiro

Caixa de retorno
amplificadas

Violão acústico
elétrico

Microfones

Alto-falante ligado

Computador
Teclado elétrico

R

L

R

L

L

R

L

R

L

R

L

R

Pedal
(Yamaha FC5)

Painel
superior

Fones de
ouvido

L
R

Reprodutor de
áudio portátil

MG12XUK Manual do Proprietário
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Guia de início rápido

ETAPA 2 Levando o som para os alto-falantes
1.
2.

Certifique-se de que a chave [ / ] no painel
traseiro esteja na posição [ ] (desligado).

5.

Ajuste os botões giratórios do equalizador (verde)
para a posição “” central.

Conecte o adaptador CA fornecido.

4

q Conecte o adaptador de alimentação com o

[GAIN]

espaço do plugue voltado para cima, alinhandoo ao conector [AC ADAPTOR IN].

5
Equalizador
Chave [

/

]

4
[LEVEL]

4
[STEREO
LEVEL]

Conector [AC ADAPTOR IN]

w Gire o anel de fixação no sentido horário para

6.

Se você conectar um dispositivo com nível de saída alto, como um leitor de CD ou um teclado elétri-

fixar a conexão.

co, a um dos canais 1 a 6, ligue (

) a chave [PAD]

do canal correspondente*.

Channel (Canal)
R
PTO
ADA
AC

IN

Chave [PAD]

OBSERVAÇÃO

e Ligue o adaptador de alimentação firme em uma

Se você estiver usando microfones de condensador, ligue
(
) a chave [PHANTOM +48V].

tomada elétrica doméstica padrão.

3.

Certifique-se de que todas as chaves na unidade
não estejam ativadas (pressionadas).

4.

Gire todos os botões giratórios de controle de nível
completamente para a esquerda (mínimo). Esses
incluem os botões giratórios [GAIN] (branco),
botões giratórios [LEVEL] (branco) e o botão giratório [STEREO LEVEL] (vermelho).
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7.

Certifique-se de que o volume do alto-falante ou
amplificador esteja colocado no mínimo.

Guia de início rápido

8.

Ligue a energia dos dispositivos conectados na

OBSERVAÇÃO

seguinte ordem:

O volume pode ser ajustado utilizando três funções; [PAD], [GAIN]
e [LEVEL]. Após ajustar a chave [PAD] e o botão [GAIN], evite ao
máximo ajustar estes controles. Em vez disso, normalmente utilize
o botão giratório [LEVEL] para ajustar o volume. Para obter detalhes sobre cada função, consulte a seção "Controles e funções".

mento),

(microfone),

(dispositivo de áudio)  [

unidade) 

(instru/ ] (esta

(alto-falantes).

AVISO
Siga esta ordem para evitar ruídos altos e inesperados nos alto-falantes. Inverta a ordem ao desligar.

9.

Gire o botão o botão giratório [STEREO LEVEL] na
posição "".

10. Nos canais em que houver um microfone conectado, deixe o botão [GAIN] na posição das 12 horas.

11. Gire o botão [LEVEL] de cada canal em uso na
posição "".

12.Ao tocar o seu instrumento ou falar no microfone,
eleve o volume do alto-falante ligado ou amplificador até que o volume desejado seja atingido.
OBSERVAÇÃO
Se não for ouvido nenhum som ou o som estiver distorcido,
siga as instruções na página 18.

13.Gire os botões [LEVEL] conforme necessário para
ajustar o equilíbrio do volume entre os canais correspondentes.
Isso conclui as instruções da ETAPA 2.

MG12XUK Manual do Proprietário
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Controles e funções
e Chaves [HPF] (Filtro passa-altas)

Painel superior

Ligar (

Seção de canal (Entrada: q a !4)

) a chave, aplicará um filtro passa-altas que

atenua frequências abaixo de 80 Hz. Ao falar no microfone, pode ser desejável (

) essa chave para reduzir

vibrações e sons indesejados recebidos pelo microfone.

r Botões giratórios [GAIN]
Determina o volume básico para cada um dos canais 1
e 6. Ajuste-os para que os LEDs [PEAK] correspondentes !0 pisquem rapidamente quando estiver cantando
ou tocando nos níveis mais altos.

t Botões giratórios [COMP]
Ajuste a quantidade de compressão que é aplicada ao
canal. Conforme o botão é girado para a direita, o limite,
a proporção e o nível de saída são ajustados ao mesmo
tempo.
• Limiar: +22 dBu a -8 dBu
• Proporção: 1:1 a 4:1
• Nível de saída: 0 dB a +7 dB
• Tempo de ataque: aproximadamente 25 ms
• Tempo de liberação: aproximadamente 300 ms

y Chave/LED [PHANTOM +48V]
Quando esta chave está ligada (

), o LED se acende

indicando que a unidade fornece DC+48 V de alimentação fantasma aos plugues XLR dos conectores de
entrada mono [MIC/LINE]q. Ligue essa chave ao usar
um microfone condensador com alimentação fantasma.
AVISO
Deixe sempre essa chave desativada (
) se não
precisar de alimentação fantasma. Siga as precauções importantes abaixo para evitar ruídos e possíveis danos em dispositivos externos e na unidade
quando for operar essa chave.

q Conectores da entrada mono [MIC/LINE]
(canais 1-6)
Para conectar um microfone, instrumento ou dispositivo
de áudio (leitor de CD, etc.) à unidade. Esses conectores aceitam plugues XLR e de fone.

) a chave atenuará a entrada de som para a

unidade. Se você ouvir distorção ou se o LED de
[PEAK] !0 acender, ligue (

) a chave.

OBSERVAÇÃO
Gire o botão [LEVEL] para "0" (mínimo) antes de ativar (
e desativar (
) a chave [PAD]. Caso contrário, poderá
haver ruído.
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• Não conecte/desconecte um cabo de/para os
canais 1 a 6 enquanto essa chave estiver ligada.
• Gire os botões [LEVEL] dos canais 1 a 6 para o
mínimo antes de operar essa chave.

w Chaves [PAD]
Ligar (

• Deixe sempre essa chave desligada ao conectar
um microfone ou outro dispositivo que não
necessita de alimentação fantasma para os
canais 1 a 6.

)

Controles e funções

[BAL]: Determina o equilíbrio do volume dos canais
estéreos (7/8 a 11/12) (Esq./Dir.) enviado ao barramento
estéreo. Quando o botão giratório estiver localizado na
posição das 12 horas, o som dos canais estéreos será
enviado aos canais do barramento estéreo (Esq. e Dir.)
com o mesmo volume, respectivamente.
[PAN/BAL]: Fornece ambas as funções [PAN] e [BAL].
Você pode utilizar isso como um controle [PAN] quando o
som é enviado ao conector de [LINE] (Esq./MONO) e
como um controle de [BAL] quando o som é enviado para
ambos os conectores de [LINE] (Esq.) e [LINE] (Dir.).

!0 LED [PEAK]
Acende quando o volume da entrada e/ou o som do pósequalizador é muito alto (quando atinge 3 dB abaixo da
saturação). Se estiver aceso frequentemente, gire o
botão [GAIN] D para a esquerda para reduzir o volume.

!1 Botões giratórios [LEVEL]
Para ajustar o equilíbrio de volume entre os canais.
Geralmente, gire-os na posição "".

!2 Chave [TO MON

/TO ST

]

Para selecionar o destino da saída do som de entrada
para os canais 11/12. Normalmente, configure essa chave
como [TO ST

]. Quando você utiliza a unidade com

um computador conectado ao terminal [USB 2.0], ative
essa chave de acordo com sua aplicação específica, consultando o gráfico na "Seção USB do painel traseiro".

u Botões giratórios do equalizador (EQ)
Ajuste a qualidade do som usando os botões giratórios
[HIGH] (banda de alta frequência), [MID] (banda de frequência média) e [LOW] (banda de baixa frequência).

!3 Conectores da entrada estéreo [LINE] (canais
7/8 a 11/12)
Para conectar dispositivos de nível de linha como um
teclado elétrico ou um dispositivo de áudio. Esses
conectores suportam plugues de telefone e plugues de
pino RCA.

Se não for necessário ajustar a qualidade do som, coloque o botão giratório na posição "" (plana).
i Botões giratórios [FX] (efeito)
Ajusta o volume enviado de cada canal ao efeito interno
e ao conector [FX SEND].

o Botões giratórios [PAN] (canais 1 a 6)
Botões giratórios [BAL] (canais 7/8 e 9/10)
Botões giratórios [PAN/BAL] (canais 11/12)
[PAN]: Ajusta o equilíbrio do volume de cada canal
enviado ao barramento estéreo e determina o posicio-

OBSERVAÇÃO
Com relação à entrada dos canais 7/8 e 9/10, se ambos os
conectores de telefone e de pino RCA forem usados ao
mesmo tempo, o conector de telefone tem prioridade.

!4 Chave [LINE

/USB

]

Ativa a entrada da fonte de som para os canais 11/12.
Quando a chave está definida como [LINE

], a fonte

será o conector de entrada estéreo [LINE] !3 e quando
estiver definida como [USB

], a fonte será o terminal

[USB 2.0].

namento da imagem sonora entre esquerda e direita
(estéreo E/D). Quando o botão giratório estiver localizado na posição das 12 horas, o som do canal será
enviado aos canais do barramento estéreo (D e E) com
o mesmo volume. Neste caso, a imagem do som está
posicionada no centro.
MG12XUK Manual do Proprietário
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Controles e funções

Painel superior
Seção mestre (Saída: !5 a @3)

!8 Conectores [MONITOR OUT]
Para conectar um sistema de monitor para operadores.
Esses conectores suportam plugues de fones.

!9 LED [POWER]
Acende quando a chave [

/ ] no painel traseiro está

definida como ligada (pressionada na posição [ ]).

@0 Medidor de nível
Os medidores E e D mostram o nível (volume) do sinal
emitido dos conectores [STEREO OUT] por sete etapas;
"PEAK" (+17), "+10", "+6", "0", "-6", "-10" e "-20" dB.
Se a lâmpada "PEAK" acender em vermelho continuamente, gire o botão [STEREO LEVEL] para a esquerda
para abaixar o volume.

@1 Chave [STEREO MUTE]
Ligar (

) a chave silencia o som do barramento esté-

reo da saída dos conectores [MONITOR OUT] ou do
conector [PHONES]. Neste estado, ao configurar a
] !2 para os canais 11/12

chave [TO MON

/TO ST

como [TO MON

], você poderá ouvir o som somente

dos canais 11/12. Para obter detalhes sobre a chave,
consulte a "Seção USB do painel traseiro" na página 16.

@2 Botão giratório [MONITOR/PHONES]
Ajuste a saída do volume para os conectores
[MONITOR OUT] e para o conector [PHONES].

@3 Botão giratório [STEREO LEVEL]
Ajuste a saída geral do volume a partir dos conectores
[STEREO OUT].

!5 Conector [FX SEND]
Para conectar uma unidade de efeitos externa ou um
sistema de monitor para um reprodutor. Este conector
de telefone-plugue emite o som ajustado com o botão
giratório [FX] respectivamente.

!6 Conectores [STEREO OUT]
Para conectar um alto-falantes ou amplificador ligados.
Esses conectores aceitam plugues XLR e de fone.

!7 Conector de saída [PHONES]
Para conectar um fone de ouvido. Esse conector aceita
um plugue de fone estéreo.
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Controles e funções

Painel superior
Seção de efeitos internos (Saída: q a u)

e Botão giratório [PARAMETER]
Ajusta o parâmetro (intensidade, velocidade, etc.) para
o efeito selecionado. O último valor usado em cada programa de efeito é salvo. Para detalhes sobre parâmetro,
consulte a lista "Programas de efeito" na página 17.
OBSERVAÇÃO
Quando você muda para um programa diferente de efeito, a
unidade restaura automaticamente o valor que foi usado anteriormente com aquele programa (independentemente da posição atual do botão giratório [PARAMETER]). Após girar o
botão [PARAMETER], o valor da posição atual do botão giratório se tornará válido.

r Lista de programas de efeito
Esta é a lista de programas de efeito internos. Para
detalhes sobre os programas, consulte a lista
"Programas de efeito" na página 17.

t Chave [FX ON]
Quando a chave estiver ligada (

), ela acende indi-

cando que o efeito interno está ativo. Se você desligar o
efeito interno com o pedal quando a chave estiver
ligada (

), o LED da chave piscará.

y Botão giratório [FX RTN LEVEL]
Ajusta o volume do som do efeito interno.

u Conector [FOOT SW]
Para conectar um pedal do tipo destravado disponível
opcionalmente, como a Yamaha FC5. Quando a chave
[FX ON] t estiver ligada (

), os efeitos internos

podem ser ativados/desativados com o pedal conforme
necessário com o seu pé. Esse conector aceita um plugue de telefone.

q Visor
Indica o número do programa de efeito selecionado
com o botão giratório [PROGRAM] w. O número pisca
durante a seleção; no entanto, se vários segundos passarem sem a seleção, o programa retorna ao último
número selecionado.

w Botão giratório [PROGRAM]
Seleciona um dos 24 efeitos internos de 1-24. Gire o
botão giratório para selecionar o efeito desejado e, em
seguida, pressione o botão para realmente ativá-lo.
Para instruções sobre como aplicar o efeito, consulte a
seção "Aplicando Efeitos" na página 17.
OBSERVAÇÃO
Girar o botão enquanto ele é pressionado também permite
selecionar e definir simultaneamente o programa de efeito (sem
ser necessário pressionar o botão giratório para configurá-lo).

MG12XUK Manual do Proprietário
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Controles e funções

@6 Terminal [USB 2.0]

Painel traseiro

Para conexão com um computador através de um cabo
USB 2.0 disponível no mercado. (Este produto não acompanha um cabo.) O som do barramento estéreo é emitido
ao computador. (O botão giratório [STEREO LEVEL] @3
não afeta o som.) Para entradas e saídas de/para o computador, poderá ser necessária um driver USB dedicado.
Verifique e faça o download do driver no site da Yamaha a
seguir e instale-o em seu computador antes do uso. O
cabo não deve ter mais do que 3 metros de comprimento.
http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu/

Seção USB (@4 a @6)

CUIDADO
A unidade poderá aquecer até 15 a 20°C enquanto a
energia estiver ligada. Isso é normal. Observe que,
como a temperatura do painel pode exceder 50°C em
temperaturas ambiente superiores a 30°C, é necessário ter cuidado para evitar queimaduras.

@4 Conector [AC ADAPTOR IN]
Para conexão do adaptador CA fornecido.

@5 Chave [

/ ]

Para colocar a alimentação da unidade em espera (
)
e para ativá-la ( ). O LED [POWER] !9 no painel superior acende quando a chave está ligada ( ).
OBSERVAÇÃO
Alternar a unidade entre ligada e em espera de maneira rápida e sucessiva pode causar mau funcionamento. Depois de
deixar a unidade em espera, aguarde cerca de seis segundos
antes de deixá-la ligada novamente.

 Utilizando a unidade conectada a um computador
Gire a chave [LINE
/USB
] !4 dos canais 11/12
como [USB
]. Dependendo de sua aplicação particular, é possível especificar o destino de saída e o som
de monitoramento, selecionando as configurações da
chave [TO MON
/TO ST
] !2 para os canais 11/12
e a chave [STEREO MUTE] @1. Para obter detalhes,
consulte a tabela abaixo.
 Ajustando o volume de reprodução a partir de um
computador (Atenuador)
1. Pressione o botão giratório [PROGRAM] cinco
vezes consecutivamente para exibir o valor de
atenuação (dB).
2. Gire o botão [PROGRAM] para defini-lo entre -24 dB
a 0 dB (o sinal de menos não é exibido).
3. Pressione o botão giratório [PROGRAM] novamente
para sair da configuração. Quando o atenuador estiver ativado, o ponto se acende na parte inferior
direita do display.

AVISO
Mesmo quando a chave estiver na posição de
espera ( ), 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.
Destinos de Saída e Som de Monitoramento
Seleção do destino de saída
enviado dos canais 11/12
Aplicação

Chave [TO
MON
/TO
ST
]

Destino de saída

Chave
[STEREO MUTE]

Ligado (

Ao gravar com o software DAW enquanto
escuta o som de repro- [TO MON
dução de um computador.

Conector
]*1 [MONITOR OUT]*2
Conector [PHONES]*2

Ao reproduzir o som
de um computador.
Por exemplo, Reprodução BGM, transmissão via Internet

]

[TO ST

Seleção do som de monitoramento com o
alto-falante dos fones de ouvir/monitor

Desligado (

Barramento estéreo 
Conector [STEREO OUT]

)

Som de monitoramento
A entrada do som direto (do instrumento) ao
MG12XUK será silenciada, permitindo escutar o som de reprodução somente a partir do
DAW. (Monitoramento direto: Desligado)

Você pode ouvir o som misturado do som do
instrumento direto enviado ao MG12XUK e
)
o som de reprodução do DAW. (Monitoramento direto : ligado)

Normalmente
Você pode ouvir o som misturado do som do
definido como
instrumento enviado ao MG12XUK e o som
desligado (
) de reprodução de um computador.

*1 AVISO: Se você definir a chave como [TO ST
] ao utilizar o software DAW, poderá ocorrer um loop, resultando possivelmente em
microfonia/retorno.
*2 O sinal de áudio não pode ser enviado ao computador, pois ele não passa através do barramento estéreo.
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Aplicando Efeitos
O MG12XUK possui efeitos de processamento de sinal integrados de alta qualidade que estão na mesma linha de
nossa renomada série de processadores de efeito SPX. Aplicar efeitos (como descrito abaixo) permite a simulação de
acústicos de ambientes de desempenho diferentes.
Programas de efeito
Nº

Programa

1 REV HALL 1

1
1, 2

2 REV HALL 2

Efeito
lista de
programas

3 REV ROOM 1

4 REV ROOM 2

5 REV STAGE 1

5

6 REV STAGE 2

3
4

1.

Gire o botão [PROGRAM] para selecionar um
número de programa de efeitos desejado na
lista de programas de efeito.
O número do programa de efeito atual pisca na tela.
OBSERVAÇÃO
Para obter detalhes sobre os programas de efeito, consulte a
lista "Programas de efeito" no lado direito.

2.

Pressione o botão [PROGRAM] para realmente
selecioná-lo.
O programa de efeito desejado é selecionado.

3.

Ligue (

4.

Gire o botão [FX RTN LEVEL] para a posição "".

5.

Gire o botão [FX] do canal no qual deseja aplicar o

) a chave [FX ON].

efeito para ajustar a quantidade de efeitos.

Parâmetro
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)
Reverb Time
(Tempo de
reverberação)

Description
Reverberação simulada de um
grande espaço, como uma sala de
concertos.

Reverberação simulada da acústica
de um espaço pequeno (quarto).

Reverberação simulada de um
grande palco.

Simulação de uma unidade de reverReverb Time
beração de prato de metal, produ7 REV PLATE
(Tempo de
zindo uma reverberação mais
reverberação)
cortante.
Reverb Time
Uma reverberação curta, ideal para o
8 DRUM AMB (Tempo de
uso com uma bateria.
reverberação)
Um efeito que isola apenas os componentes de reflexão iniciais da
Room Size
9 EARLY REF
(Tamanho da reverberação, criando um efeito mais
“vibrante” que a reverberação consala)
vencional.
Um efeito que corta a meio caminho
10 GATE REV
Delay Time
a parte final da reverberação, fazendo
um som mais poderoso.
Um efeito que repete o mesmo som
11 SINGLE DLY Delay Time
apenas uma vez. Diminuindo o tempo
de retardo produz um efeito duplicado.
Retardo de retorno adicionando múl12 DELAY
Delay Time
tiplos sinais retardados.
Eco designado para vocais conven13 VOCAL ECHO Delay Time
cionais.
Eco designado para aplicações de
14 KARAOKE
Delay Time
karaoke (para cantar junto).
Altera a fase de forma cíclica para
15 PHASER
LFO* Freq
adicionar modulação ao som.
Adiciona modulação ao som, produzindo um efeito semelhante ao som da
16 FLANGER
LFO* Freq
ascensão e queda do motor de um jato.
17 CHORUS 1
LFO* Freq
Cria um som de conjunto mais
denso, adicionando os vários sons
18 CHORUS 2
LFO* Freq
com diferentes tempos de retardo.
Multiplica o som para a textura mais
19 SYMPHONIC LFO* Depth
densa.
Um efeito que modula de forma cícli20 TREMOLO
LFO* Freq
ca o volume.
Um efeito wah-wah com modulação
cíclica do filtro. O botão giratório [PA21 AUTO WAH
LFO* Freq
PARAMETER] ajusta a velocidade do
LFO*, que modula o filtro "wah".
Recria o som lo-fi de um rádio AM. O
botão giratório [PARAMETER] ajusta
Desvio de
22 RADIO VOICE
a faixa de frequências a ser enfaticorte
zada.
Drive
Adiciona uma distorção cortante
23 DISTORTION
(Acionamento) ao som.
PITCH
Pitch
Um efeito que muda a afinação do
24
CHANGE
(Afinação)
sinal.
* "LFO" significa Low Frequency Oscillator (Oscilador de Baixa
Frequência). Um LFO é normalmente usado para periodicamente
modular outro sinal, utilizando-se de diferentes formas de onda e
velocidades de modulação.
MG12XUK Manual do Proprietário
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Solução de problemas
Quando Nenhum Som é Emitido
Consulte esta seção quando nenhum som for emitido ou quando o volume estiver muito baixo. Estas informações são para
quando o som é emitido dos conectores [STEREO OUT] ou do conector [PHONE].
Para detalhes sobre essas funções, consulte "Controles e funções" nas páginas 12 – 16.

ETAPA 1 Conexões e Fluxo de Sinal
Verifique se os instrumentos, microfones e alto-falantes estão conectados corretamente e se algum dos cabos está danificado.

Ao conectar guitarras e
baixos à MG, utilize caixas DI.

DI

Conectores [STEREO OUT]

5
O sinal é enviado aos alto-falantes e/ou fones de ouvido.

1
O sinal é
enviado de um
microfone ou
instrumento.

Saída [PHONES]

2
Ajuste o tom e
nível para cada
canal.

4
Faça os ajustes finais para o
nível do sinal.

3 Direcione os sinais dos canais para o bloco mestre.
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Solução de problemas

ETAPA 2 Configurando Chaves e Controles
 Verifique o equilíbrio geral
Utilize as configurações exibidas na ilustração para verificar o equilíbrio geral dos alto-falantes ou fones de ouvido.

Chave [PHANTOM +48V]
Ligue essa chave (indicador aceso) ao utilizar um microfone condensador.
Botões [GAIN]
Gire-a até que o indicador
[PEAK] comece a piscar de
maneira intermitente.

• Para evitar um ruído indesejado dos alto-falantes, desligue os alto-falantes amplificados (ou amplificadores de potência) antes de ligar a chave [PHANTOM + 48V].

Medidor de nível
Se o indicador [PEAK] do
medidor de nível piscar
frequentemente, diminua os
botões giratórios [LEVEL] para
cada canal.

Botão giratório [MONITOR/
PHONES]
Para ajustar o nível do fone de
ouvido e o nível do MONITOR.

Indicadores
[PEAK]

Botões giratórios [LEVEL]
Para ajustar o nível para
cada canal.

Botão giratório [STEREO LEVEL]
Para ajustar o volume geral, com
"" como o nível nominal.
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Solução de problemas

Outros
 A unidade não liga.

 A mesa de som está conectada a uma fonte de energia independente (gerador, etc.) ou a
uma tomada múltipla com chaves?
Verifique se a energia do dispositivo está ligada.

 Nenhum som é emitido.

 Os instrumentos externos (incluindo microfones) e alto-falantes estão conectados corretamente?
 Os cabos estão em curto?
 Os botões giratórios de [GAIN] para cada canal, botões giratórios [LEVEL], botões giratórios [STEREO LEVEL] estão ajustados nos níveis apropriados?
 A chave [LINE

 O som está baixo, distorcido ou
com muito ruído.

/USB

] está configurada adequadamente?

 O microfone está conectado ao conector [MIC/LINE]?
 Ao utilizar um microfone condensador, a chave [PHANTOM +48V] está ligada?
 A chave [PAD] está ligada?
Desligue essa chave de fontes com baixos níveis de saída, como microfones.
 O sinal de saída para o instrumento conectado à mesa de som é adequado?
 Ao conectar um instrumento com um nível de saída de +4 dBu, ligue a chave [PAD] em um
canal de entrada mono ou utilize um canal de entrada estéreo.
 Onde um canal de entrada fornece um conector de entrada XLR e um conector de entrada
de fone, ou um conector de entrada de fone e um conector de pino RCA, há conexões feitas em ambos os conectores?
Utilize somente um destes conectores.
 Os botões giratórios de [GAIN] para cada canal, botões giratórios [LEVEL], botões giratórios [STEREO LEVEL] estão ajustados nos níveis apropriados?
 Os níveis de efeito ou do compressor estão muito altos?
Utilize os botões giratórios de [FX], o botão giratório [FXFX RNT LEVEL] e os botões giratórios [COMP] para abaixar seus níveis.

 Os efeitos não são aplicados.

 Os botões giratórios [FX] para cada canal estão ajustados nos níveis adequados?
 O botão [FX ON] para [FX RTN] está ligado?
 O botão [PARAMETER] e o atenuador [FXFX RTN LEVEL] estão ajustados nos níveis
apropriados?

 Vozes faladas não são claras.

 A chave [HPF] está ligada?
 O equalizador [HIGH]/[MID]/[LOW] está ajustado adequadamente?

 Nenhum sinal do monitor da mesa
de som é enviado.

 Os alto-falantes amplificados estão ligados aos conectores [MONITOR OUT]?
Utilize o botão giratório [MONITOR/PHONES] para ajustar a saída de sinal dos conectores
[MONITOR OUT].

 Os níveis esquerdo e direito estão
diferentes para uma entrada de
sinal estéreo.

 [PAN] está definido para o centro?
Se estiver virado para o centro, tente inverter as conexões de entrada esquerda e direita.
Se, após alternar as conexões da esquerda e direita, o lado com o nível de volume baixo
também for alterado, verifique o instrumento ou dispositivo que é a fonte do sinal.
 Você está usando o mesmo tipo de cabo para conectar ambos os sinais de entrada
esquerdo e direito? Cabos com resistores integrados atenuarão o sinal.

 O nível de som está instável e
inconsistente.

 O nível do compressor está definido muito alto?
Use o botão giratório [COMP] para diminuir o nível.

 O volume de reprodução de áudio
de um computador precisa ser
ajustado.

 Utilize a "Função do Atenuador". Para obter detalhes, consulte a página 16.

Se um problema específico persistir, entre em contato com seu revendedor Yamaha.
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Especificações técnicas
Especificações gerais
0 dBu = 0,775 Vrms, Impedância de saída do gerador de sinal (Rs) = 150Ω
Todos os controles de nível são nominais, se não estiver especificado.
Resposta de frequência

Entrada para
STEREO OUT

+0,5 dB/-1,0 dB (20 Hz a 48 kHz),
consulte o nível de saída nominal a @ 1 kHz, botão giratório GAIN: Mín

Distorção harmônica total
(THD+N)

Entrada para
STEREO OUT

0,02 % @ +14 dBu (20 Hz a 20 kHz), botão giratório GAIN: Mín
0,003 % @ +24 dBu (1 kHz), botão giratório GAIN: Mín

Ruído de entrada equivalente

-128 dBu (Canal de Entrada Mono, Rs: 150 Ω, botão giratório GAIN: Máx)

Ruído de Saída Residual

-102 dBu (botão giratório STEREO OUT, STEREO LEVEL: Mín)

Zumbido e ruído *1
(20 Hz a 20 kHz)
Diafonia (1 kHz) *2

-83 dB

Canais de entrada

12 canais: Mono [MIC/LINE]: 6, [LINE] Estéreo: 3

Canais de saída

STEREO OUT: 2, PHONES: 1, MONITOR OUT: 1, FX SEND: 1

Barramento

Stereo: 1, FX: 1
PAD

CH 1 – CH 6

26 dB

HPF

CH 1 – CH 6

80 Hz, 12 dB/oitava

CH 1 – CH 4

1 compressor de botão giratório (Ganho/Limite/Proporção)
Limiar: +22 dBu a -8 dBu
Proporção: 1:1 a 4:1,
Nível de saída: 0 dB a 7 dB
Tempo de ataque: aproximadamente 25 ms
Tempo de liberação: aproximadamente 300 ms

CH 1 – CH 6

HIGH: típico: +15 dB/-15 dB, Frequência: 10 kHz shelving
MID: típico: +15 dB/-15 dB, Frequência: 2,5 kHz peaking
LOW: típico: +15 dB/-15 dB, Frequência: 100 Hz shelving

CH 7/8 –
CH 11/12

HIGH: típico: +15 dB/-15 dB, Frequência: 10 kHz shelving
LOW: típico: +15 dB/-15 dB, Frequência: 100 Hz shelving

LED PEAK

CH 1 – CH 6

O LED acende quando o sinal após o EQ atinge 3 dB abaixo do
nível de saturação

Medidor de nível

Pós-STEREO LEVEL
botão giratório

2x LED de 7 segmentos [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB]

Efeito Digital Interno

Algoritmo SPX

24 programas, controle PARAMETER:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH ligado/desligado)

Áudio USB

2 IN / 2 OUT

Compatível com Áudio USB Classe 2.0
Frequência de Amostragem: 192 kHz no máx., Profundidade de bits: 24 bits

COMP
Função do canal de
entrada

EQ

Tensão da alimentação fantasma

+48 V

Adaptador da fonte de alimentação

PA-10 ( CA 38 VCT, 0,62A, Comprimento do cabo = 3,6 m)
ou equivalente recomendado pela Yamaha

Consumo de Energia

22,9 W

Dimensões (L×P×A)

315 mm × 91 mm × 297 mm

Peso líquido

3,0 kg

Acessórios incluídos

Manual do Proprietário, Adaptador CA, Informações de download do Cubase AI

Acessório opcional

Pedal: FC5

Temperatura operacional

0°C a +40°C

*1 O ruído é medido com um filtro de ponderação A.
*2 A diafonia é medida com um filtro passa-banda de 1 kHz.
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Especificações técnicas

Características da entrada analógica
0 dBu = 0,775 Vrms
Conectores da
entrada

PAD
26 dB

Posição
de compensação
GAIN

Impedância de carga
real

Nível de entrada

Para Uso
com Nominal

+64 dB
OFF
+20 dB

MIC/LINE
1-6

50–600 Ω
Microfones/
linhas

3 kΩ
ON
(Ativado)

+38 dB
-6 dB

Sensibilidade *1

Nominal

Máx. até cortar

-72 dBu
(0,195 mV)

-60 dBu
(0,775 mV)

-40 dBu
(7,75 mV)

-28 dBu
(30,9 mV)

-16 dBu
(122,8 mV)

+4 dBu
(1,228 V)

-46 dBu
(3,884 mV)

-34 dBu
(15,46 mV)

-14 dBu
(154,6 mV)

-2 dBu
(615,6 mV)

+10 dBu
(2,451 V)

+30 dBu
(24,51 V)

Conector

Conectores
grandes *2
(Balanceado)

Conector de
fone *3

LINE
7/8, 9/10
—

—

Linhas de
600 Ω

10 kΩ

-22 dBu
(61,56 mV)

-10 dBu
(245,1 mV)

+10 dBu
(2,451 V)

Pino RCA (Desbalanceado)
Conector de
fone *3 (Desbalanceado)

LINE
11/12

*1 A sensibilidade é o nível mais baixo que produzirá uma saída de +4dBu (1,228V) ou o nível de saída nominal quando a unidade é ajustada para o ganho máximo. (Todos os controles de nível estão na posição máxima.)
*2 1&Capa = Terra, 2&Ponta = Positivo, 3&Anel = Negativo
*3 Ponta = Sinal, Capa = Terra

Características da Saída Analógica
0 dBu = 0,775 Vrms
Nível de saída

Origem real
Impedância

Para Uso com
Nominal

Nominal

Máx. até cortar

STEREO OUT [L, R]

75 Ω

Linhas de 600 Ω

+4 dBu (1,228 V)

+24 dBu (12,28 V)

XLR-3-32 *1
Conector de fone *2
(Balanceado)

MONITOR OUT [L, R]
FX SEND

150 Ω

Linhas de 10 kΩ

+4 dBu (1,228 V)

+20 dBu (7,750 V)

Conector de fone *2
(Impedância balanceada)

FONES

110 Ω

Fones de 40 Ω

3 mW + 3 mW

100 mW + 100 mW

Conector de fone estéreo

Conectores de saída

Conector

*1 1 = Terra, 2 = Positivo, 3 = Negativo
*2 Ponta = Positivo, Anel = Negativo, Capa = Terra

Características de Entrada/Saída Digital
Terminais

Formatar

Comprimento de
dados *1

Fs

Conector

USB

Áudio USB Classe 2.0

16 /24 bits

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

USB Padrão B

*1 O comprimento de dados depende do formato de áudio utilizado. Áudio USB Classe 2.0: 16 / 24-bits, Yamaha Steinberg USB Driver:
24 bits
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Especificações técnicas

Lista de Saídas e Conectores
Saídas e Conectores

Polaridades

Configurações
INPUT (Entrada)

MIC/LINE, STEREO OUT

OUTPUT

Pino 1: terra
Pino 2: positivo (+)
Pino 3: negativo (–)
Conector XLR

MIC/LINE*, AUX SEND,
MONITOR OUT, STEREO OUT

Ponta: positivo (+)
Anel: negativo (–)
Capa: terra

FONES

Ponta: E
Anel: D
Capa: terra

LINE (canais de entrada estéreo)

Ponta: positivo
Capa: terra

Anel

Capa

Ponta

Conector de Fone TRS

Capa

Ponta

Conector de Fone TS
Estes conectores também podem ser ligados com conectores de fone TS. Se você usar conectores de fone TS, a conexão será desbalanceada.

Tipos de Conectores
XLR
Este conector de 3 pinos é resistente a ruídos induzidos externamente e é
usado principalmente para conexões balanceadas. Com circuitos de recepção
devidamente projetados, os cabos com este tipo de conector também podem
ser usados para sinais desbalanceados. Os conectores de tipo XLR são o
padrão para conexões de microfone, bem como a maioria dos equipamentos
de áudio profissionais.

Macho

Fêmea

Fone
Os conectores de fone estão disponíveis nos tipos TRS e TS. Os tipos TRS
são utilizados para conectores de fones de ouvido estéreo, conectores de
inserção e também para transportar sinais equilibrados em muitos casos. Os
tipos TS são utilizados para transportar sinais desbalanceados, por exemplo,
cabos de guitarra elétrica.

Fone TRS

Fone TS

Pino RCA
Este tipo de conector desbalanceado é mais comumente encontrado em equipamentos domésticos de áudio e vídeo. Os conectores de pino tipo RCA são
frequentemente codificados por cor: branco para o canal de áudio esquerdo e
vermelho para o canal de áudio direito, por exemplo.

Branco

Vermelho

MG12XUK Manual do Proprietário
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INPUT
1 to 4

(L)

(L/MONO)

+30dBu
+20dBu
+10dBu
0dBu
-10dBu
-20dBu
-30dBu
-40dBu
-50dBu
-60dBu

(R)

[LINE]
Nominal Input: -10dBu

INPUT
11/12

(R)

(L)

(R)

[LINE]
Nominal Input: -10dBu

INPUT
7/8,9/10

[MIC /LINE]
(PAD=off)
Nominal Input: -60 to -16dBu
(PAD=on)
Nominal Input: -34 to +10dBu

INPUT
5,6

[MIC/LINE]
(PAD=off)
Nominal Input: -60 to -16dBu
(PAD=on)
Nominal Input: -34 to +10dBu

MONO INPUT MIC :[-60dBu]
@GAIN=max

MONO INPUT LINE:[-34dBu]
@GAIN=max

MONO INPUT MIC :[-16dBu]
@GAIN=min

Maximum Input Level:[+4dBu]

MONO INPUT LINE:[+10dBu]
@GAIN=min

Maximum Input Level:[+30dBu]

FX ON/OFF

FOOT SW

24-bit/192kHz

USB 2.0

RE

-26dB

-26dB

USB

PARAMETER

PROGRAM

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

BA
(INV)

OUTR

BA
(INV)

Internal Nominal Level: [0dBu]

IN

CONTROL

FOOT SW

OUTL

LOW

100Hz

LOW

HIGH

100Hz

PEAK

PEAK

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

RE

RE

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

+6dB

FX Level Control
(INPUT1-6)

-6dB

[+6dBu]

+14dB

[-14dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

OFF ON

FX ON

FX

YE

[-14dBu]

PAN/BAL

FX

BAL

FX

PAN

FX

PAN

Clipping Level:[+20dBu]

[-10dBu]

[-10dBu]

FX Level Control
(INPUT7/8-11/12)

-14dB

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

FX RTN
LEVEL

BA

BA

BA

BA

BA
(INV)

BA

Clipping Level:[+20dBu] Clipping Level:[+20dBu]
[+14dBu]

OUTR

OUTL

INR

INL

Channel Level Control

-6dB
+6dB

DAC

[+14dBu]

ADC

(EFFECT)

DSP

USB AUDIO

10kHz

2-Stage EQ

2-Stage EQ

100Hz

10kHz

2-Stage EQ

2-Stage EQ

LOW

2.5kHz

LOW

100Hz

3-Stage EQ

MID

2.5kHz

3-Stage EQ

MID

HIGH

10kHz

HIGH

10kHz

HIGH

BA
(INV)

COMP

COMP

Clipping Level:[+20dBu]

OFF ON

STEREO INPUT LINE:[-10dBu] +10dB

Maximum Input Level:[ +10dBu]

Clipping Level:[+20dBu]

LINE

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

HA

26dB

OFF ON

HPF

80Hz

OFF ON

80Hz

GAIN

[0dBu]

[0dBu]

PAD

HA

26dB

HPF

OFF ON

GAIN

PAD

LINE/USB

+60dB

+16dB

USB IN R

USB IN L

OFF ON

CH1-6 MIC

IN

24
OUT

PHANTOM +48V

+6dB

STEREO L

Clipping Level:[+20dBu]

BA
(INV)

BA
(INV)

FX RETURN Level Control

-6dB

[+14dBu]

MONITOR STEREO

TO MON/TO ST

SUM
(INV)

[0dBu]

SUM
(INV)

SUM
(INV)

+4dB

[+16dBu]

[0dBu]

[0dBu]

-

SUM

+

-

SUM

+

FX SEND:[+4dBu]

[0dBu]
+20dB

[0dBu]

BA
(INV)

BA
(INV)

BA

BA

METER

[+4dBu]

BA

+6dB

BA
(INV)

BA
(INV)

BA

BA
(INV)

[+4dBu]

[+4dBu]

WH

POWER

+4dB

STEREO OUTPUT:
[+4dBu]

Maximum Output Level:
[+24dBu]

STANDBY ON

STANDBY/ON

[+4dBu]

STEREO Level Control

-11dB PHONES:[3mW] @40Ω -6dB

[+14dBu]

0
-6
-20

GR

-20

+6

-10

GR

YE
YE
GR

0
-6

+6

-10

[+4dBu]

[0dBu]

[0dBu]

MONITOR OUTPUT:[+4dBu]

R
+10

YE

+10

Maximum Output Level:[+20dBu]
Maximum Output Level:
[100mW] @40Ω

[-16dBu]

[-16dBu]

MONITOR/PHONES
[0dBu]

MONITOR/PHONES Level Control

-16dB

Maximum Output Level:[+20dBu]

OFF ON

STEREO MUTE

[-6dBu]

[-6dBu]

STEREO LEVEL

L
Peak RE Peak

+30dBu
+20dBu
+10dBu
0dBu
-10dBu
-20dBu
-30dBu
-40dBu
-50dBu
-60dBu

[FX SEND]
Nominal Output: +4dBu (@10kΩ)
Maximum Output: +20dBu (@10kΩ)

FX SEND

[MONITOR OUT L/R]
Nominal Output: +4dBu (@10kΩ)
Maximum Output: +20dBu (@10kΩ)

MONITOR OUT
(R)

MONITOR OUT
(L)

[PHONES L/R]
Nominal Output: 3mW (@40Ω)
Maximum Output: 100mW (@40Ω)

PHONES
(L/R)

[STEREO OUT L/R]
Nominal Output: +4dBu (@600Ω)
Maximum Output: +24dBu (@600Ω)

STEREO OUT
(R)

STEREO OUT
(L)

Especificações técnicas

Diagramas de Blocos e Níveis

STEREO R
FX

Especificações técnicas

Dimensões

88

315

297

91

294
Unidade: mm

* O conteúdo deste manual refere-se às mais recentes especificações a partir da data da publicação.
Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e baixe o arquivo do manual.
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