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PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA
Leia as precauções com atenção antes de prosseguir.

Siga as instruções
Leia com atenção e siga as precauções abaixo para 
evitar ferimentos às pessoas ou danos à sua 
propriedade pessoal.
Depois de ler este documento com atenção, guarde-o 
em um local em que qualquer pessoa que use o produto 
consiga sempre ter acesso a ele.

Estas precauções alertam sobre a possibilidade 
de que você ou outras pessoas sofram 
ferimentos graves ou fatais.

Fonte de alimentação

• Utilize a tensão especificada para este produto.
O uso de uma tensão incorreta pode resultar em 
incêndio, choque elétrico ou danos ao produto.

Não desmonte

• Não modifique nem desmonte este produto.
Caso contrário, poderão ocorrer incêndios, choques 
elétricos, ferimentos ou danos ao produto.

Advertência: água

• Não utilize este produto em condições úmidas ou 
molhadas, como banheiros ou locais externos com 
chuva. 
Se houver derramamento de líquido, poderão ocorrer 
incêndios, choques elétricos ou danos ao produto.

Advertência: incêndio

• Não coloque chamas abertas próximas ao produto.
Caso contrário, poderá ocorrer fogo.

Perda da audição

• Se você deseja conectar este produto a outros 
dispositivos, primeiro desligue todos os dispositivos.
Caso contrário, poderão ocorrer perda de audição, 
choques elétricos ou danos ao produto.

• Antes de ligar ou usar o produto, ajuste o volume para 
o nível mínimo. Antes de desligar o produto, ajuste o 
volume deste produto e de todos os dispositivos 
conectados para o nível mínimo.
Caso contrário, poderão ocorrer perda de audição ou 
danos ao produto.

• Não use fones de ouvido em um volume alto ou 
desconfortável por longos períodos.
Caso contrário, poderá ocorrer perda de audição. Se 
você tiver algum problema auditivo, procure um 
médico.

Estas precauções alertam sobre a 
possibilidade de que você ou outras pessoas 
sofram ferimentos físicos.

Instalação

• Não coloque este produto em posições instáveis ou 
em local sujeito a vibrações.
Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar, 
causando ferimentos ou danos.

• Não obstrua a dissipação do calor deste produto ao 
instalá-lo.
- Não cubra o produto com pano ou toalha de mesa.
- Não instale o produto sobre um tapete ou capacho.
- Certifique-se de manter a superfície superior 

voltada para cima. Não instale o produto de lado ou 
de cabeça para baixo.

- Não use o produto em um local confinado ou com 
pouca ventilação.

Uma ventilação inadequada pode resultar em 
superaquecimento no interior do produto, podendo 
causar danos e incêndio ou mau funcionamento.
Certifique-se de manter um espaço adequado ao 
redor do produto de pelo menos 5 cm acima, 1 cm nas 
laterais e 5 cm atrás. 

• Entre em contato com a central de clientes (veja 
abaixo) para fazer inspeções ou reparos.
- A loja na qual você adquiriu o produto
- Revendedor Yamaha

• Este produto é para ser usado como dispositivo 
doméstico geral. Não o use em campos ou 
atividades que exijam alto grau de confiabilidade 
em relação à vida humana ou a bens valiosos.

• E atenção: a Yamaha não se responsabiliza por 
perdas resultantes de uso indevido ou de 
modificação não autorizada do produto.

ADVERTÊNCIAS

CUIDADO
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• Antes de mudar este produto de local, certifique-se de 
remover todos os cabos conectados.
De outra forma, os cabos poderão enroscar nos pés 
ou na mão e provocar a queda ou tombamento do 
produto, resultando em ferimentos ou danos.

Conexões

• Se você deseja conectar dispositivos externos, leia 
primeiro o Manual do Proprietário de cada dispositivo 
e conecte-os de acordo com as instruções.
Se você não seguir as instruções corretamente, 
poderão ocorrer ferimentos ou danos ao produto.

Manuseio

• Não aplique muita força no produto, por exemplo:
- Apoiar seu peso no produto
- Colocar objetos pesados em cima do produto
- Aplicar muita força nos botões, chaves ou 

conectores de E/S
Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou danos 
ao produto.

• Não puxe os cabos conectados.
Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar, 
causando ferimentos ou danos.

Precauções de uso

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar mau funcionamento 
e danos a este produto, bem como a perda de dados.

Fonte de alimentação

• Se você planeja não usar o produto por um longo 
período, desconecte o cabo USB dele. Mesmo quando 
a chave [P] (Standby/On) está desligada, uma 
pequena quantidade de corrente ainda flui pelo 
produto.

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

Instalação

• Dependendo do ambiente em que o produto é usado, 
telefones, rádios ou TVs podem gerar ruído. Nesse 
caso, mude o produto de local, a direção dele ou o 
ambiente ao redor.

• Não instale este produto em local sujeito a:
- Luz solar direta
- Temperatura extremamente alta ou baixa
- Excesso de poeira
Caso contrário, poderá haver mau funcionamento ou 
danos ao produto.

• Não instale este produto em local onde possa haver 
formação de condensação devido a alterações rápidas 
e drásticas na temperatura ambiente. O uso do produto 
em condições nas quais haja condensação pode 
resultar em danos. Se houver razão para crer que 
ocorreu condensação sobre ou dentro do produto, 
deixe-o sem alimentação de energia por várias horas. 
Você poderá começar a usar o produto quando a 
condensação secar por completo.

Manuseio

• Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha em 
cima do produto. Caso contrário, o painel poderá 
descolorir ou ficar deteriorado.

• Não deixe este produto cair nem o submeta a fortes 
impactos.
Caso contrário, poderá haver danos ao produto.

• Não deixe cair objetos estranhos, como um pedaço de 
metal ou papel, nos vãos do produto.
Caso contrário, poderá haver danos ao produto.

Manutenção

• Para limpar o produto, use um pano macio e seco. 
Não use benzeno, solvente, detergente ou pano 
contendo produtos químicos para limpar a superfície 
do produto. Caso contrário, a superfície poderá 
descolorir ou ficar deteriorada.

 Terminais [USB] e [5V DC]
Ao conectar o computador ao conector [USB], observe 
os pontos a seguir. Deixar de fazer isso causa riscos de 
congelamento do computador e dano ou perda dos 
dados. Se o computador ou o mixer travarem, reinicie o 
software aplicativo ou o sistema operacional do 
computador, ou coloque a chave [P] (Standby/On) do 
mixer na posição standby. Em seguida, ligue 
novamente.

• Use o cabo USB fornecido.

• Antes de conectar o computador ao terminal [USB], 
saia de qualquer modo de economia de energia do 
computador (como suspensão, hibernação ou 
espera).

• Encerre os aplicativos abertos e coloque a chave [P] 
na posição standby antes de desconectar os cabos 
dos terminais [USB] e [5V DC].

• Aguarde seis segundos ou mais sempre que mudar a 
chave [P] do mixer da posição "standby" para 
"ligado", ou vice-versa.



Informações importantes  

Guia de Segurança do ZG01 5
PT

 Alimentação Phantom

• Deixe sempre esta chave desativada se não precisar 
de alimentação phantom.

• Ao ativar esta chave, siga as precauções importantes 
abaixo para evitar ruídos e possíveis danos a 
dispositivos externos e ao mixer.
- Deixe essa chave desligada quando você ligar um 

dispositivo sem suporte para alimentação phantom 
no conector [MIC IN].

- Deixe essa chave desligada quando conectar/
desconectar um cabo ao/do conector [MIC IN].

- Reduza o volume no botão giratório MIC LEVEL [ ] 
e no botão MIC LEVEL (atenuador) antes de ligar/
desligar a chave.

Informações 
importantes

OBSERVAÇÃO

Esta seção descreve as precauções a serem seguidas 
durante o uso, restrições funcionais e informações 
complementares que podem ser úteis. 

Características do produto

• A Yamaha sempre faz melhorias e atualizações no 
software deste produto. Você pode baixar o software 
mais recente pelo site da Yamaha.

Identificação do produto

(1003-M06 plate bottom pt 01)

Marcas comerciais

• Microsoft e Windows são marcas comerciais 
registradas da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e em outros países.

• Mac é marca comercial da Apple Inc., registrada nos 
Estados Unidos e em outros países. 

• O manual de instruções deste produto é o seguinte.
- Guia de Início do ZG01 (fornecido com o produto)
- Guia de Segurança do ZG01 (este documento)
- Guia do Usuário do ZG01 (HTML)

Conteúdo deste documento

• É proibida a cópia não autorizada deste documento 
em parte ou em sua totalidade.

Descarte ou transferência

• Se você planeja transferir a propriedade deste 
produto, inclua este documento e os acessórios 
fornecidos com o produto.

• Siga as regras da autoridade local para descartar este 
produto e seus acessórios.

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
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Proteção do meio-ambiente

(58-M02 WEEE pt 01)

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.
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