
CONTROLE REMOTO PARA LS9 e M7CL VIA NOTEBOOK PARA MAC

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 para MAC

• Network Driver para MAC

• Software LS9/M7CL  Editor

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

1) Acesse as configurações de rede do seu notebook:

Conecte o cabo de Rede na Console.

 Acesse as Preferências de Sistema - Rede

Em configurar IPv4 
escolha a opção [Manualmente]
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2) Digite o seguinte endereço de IP:

           

Endereço IP: 192.168.000.127

Máscara de sub-rede: 
255.255.255.0 

obs: O endereço de IP da mesa deverá ter 
o três últimos digitos diferentes. 

3) Abra o Network MIDI Driver em Preferências de Sistema.

Clique em Avançado

Digite em [ Detect From] o final 127 e 
em Detect to o final 128. Em seguida 
clique em Start.

Aparecerá o endereço de IP da sua 
console como mostra a figura ao lado. 
Selecione a opção Add e em seguida 
clique em Add to Device List.



Observe que o MAC Address da sua console automaticamente aparecerá nesta 
janela, como mostra a figura abaixo.

4)  Configurando o Studio Manager

Após abrir o software, selecione a porta anteriormente configurada. Clique em SM2 - 
[Preferences] e [MIDI Settings]. Feito isso clique em apply.

Em Modify Workspace adicione a console que será controlada pelo studio manager. 
Neste exemplos controlaremos a M7CL-ES. 

Obs: Os mesmos procedimentos devem ser seguidos para M7CL V3 e LS9.



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

Escolha a porta configurada anteriormente no Input e no Output.

Após clicar em OK, verifique que o 
studio manager fica em ON LINE.



 Para sincronizar a sua console com o Studio Manager, basta selecionar a 
opção [Synchronization] e [Re-Synchronize].

 Em Seguida escolha a opção de sincronismo da console para o seu 
computador ou do seu computador para a console.

Obs: Caso não necessite apagar todas as informações da mesa e deseja tranferir 
apenas uma cena do seu computador, desmarque a opção All Libraries.



CONFIGURANDO O STUDIO MANAGER PELO ROTEADOR WIRELESS (SEM FIO)

 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. 

Obs: NÃO CONECTE NA PORTA WAN. PARA MAIOR SEGURANÇA UTILIZE UMA SENHA 
PARA SUA REDE SEM FIO.

Em preferências de sistema selecione a opção rede e com Airport selecionado clique 
em  Avançado.

Selecione a opção TCP/IP e 
escolha em IPv4 = Manualmente. 
Feito isso, digite o endereço de 
IP como mostra a figura abaixo.

Endereço IP: 192.168.0.127

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0



Em preferências de Sistema, acesse o Network MIDI Driver e repita todo o 
procedimento citado anteriormente nos passos 3 e 4.


