
CONTROLE REMOTO PARA LS9 e M7CL VIA NOTEBOOK

Para controlar a LS9 / M7CL via notebook, você precisa acessar o site 
da Yamaha: (http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html) 
clicar em downloads, Firmware & Softwares e fazer o download dos seguintes 
itens:

• Software Studio Manager Host

• Network Driver

• Software LS9/M7CL  Editor

• Após instalação de todos os itens acima, você precisa configurar o 
adaptador de rede do notebook.

• Acesse as configurações de rede do seu notebook:

Iniciar           Painel de Controle               Rede e Internet

Central de Rede e Compartilhamento           Alterar as configurações do Adaptador  

Clique com o botão direito em conexão local e selecione propriedades.

                                  

http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html


Selecione a opção protocolo TCP/IP Versão 4 e clique em propriedades.

Selecione “Usar o seguinte endereço de IP” 
e digite:

Endereço IP: 192.168.000.127

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 

Gateway padrão: 192.168.000.001

       Clique em OK!



Conecte o computador na porta de rede da mesa, utilizando um cabo crossover ou um 
cabo de rede ponto a ponto.

No painel de controle, abra o software DME-N Network Driver

 

Clique	  em	  Advanced	  Se*ngs.	  	  Na	  opção	  Auto	  Detect	  	  digite	  o	  endereço	  de	  IP	  
para	  que	  sua	  mesa	  seja	  localizada.	  O	  IP	  que	  está	  na	  opção	  SETUP	  –	  MISC	  SETUP	  	  
deve	  estar	  entre	  Detect	  	  from	  e	  Detect	  to.

Ex:	  Se	  o	  endereço	  de	  IP	  da	  sua	  mesa	  está	  como	  192.168.0.128	  digite	  na	  opção	  “detect	  
from”	  o	  final	  127,	  e	  na	  opção	  “detect	  to”	  o	  final	  128.

Clique	  em	  START	  e	  após	  
selecionar	  o	  IP	  
encontrado	  clique	  em	  
Add	  to	  Device	  List



•Configurações	  no	   STUDIO MANAGER

Após	  digitar	  o	  nome	  de	  sua	  preferência,	  clique	  em	  Apply	  e	  
logo	  após	  em	  Save	  and	  Close.

Clique	  no	  editor	  da	  LS9	  ,	  em	  Add	  para	  adicionar	  a	  mesa	  no	  workspace.	  Na	  Aba	  MIDI	  Se*ngs	  selecione	  o	  nome	  
colocado	  por	  você	  no	  passo	  anterior.	  Após	  isso	  clique	  em	  Apply.



Clique duas vezes no ícone da LS9/M7CL. Feito isso, 
clique na opção File – System Setup.

Nas opções Input port e Output port selecione a opção LS9.

Clique em ok e verifique que na janela master  do seu editor 
aparecerá  ON LINE.



 Não há necessidade de configurar o seu roteador. Ligue o cabo de Ethernet 
CAT5 da mesa na porta LAN (1, 2, 3 ou 4). Conecte via wireless seu notebook nesta 
rede. (Painel de Controle – Rede e Internet -  Conectar a uma rede.

Obs: NÃO CONECTE NA PORTA WAN!

• Acesse as configurações de rede do seu notebook:

Iniciar        -   Painel de Controle     -          Rede e Internet

Central de Rede e Compartilhamento      -     Alterar as configurações do Adaptador  

Clique com o botão direito em conexão de rede sem fio e selecione propriedades.



Selecione “ Usar o seguinte endereço de 
IP” e digite:

Endereço IP: 192.168.000.127

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 

Gateway padrão: 192.168.000.001

Para a configuração do DME-N Network Driver e do STUDIO MANAGER, siga 
os mesmos procedimento descritos anteriormente para a conexão com fio.

Clique	  em	  OK!


