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PRECAUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO

Mantenha este manual em lugar seguro e à mão para referências futuras.

 ADVERTÊNCIAS
• Este adaptador CA foi projetado para uso exclusivo com instrumentos eletrônicos 

Yamaha. Não o use com nenhuma outra finalidade.
• Somente para uso em ambientes fechados. Não o use em ambientes úmidos.

 CUIDADO
• Durante a instalação, verifique se a tomada CA está facilmente acessível. Se houver 

algum problema ou mau funcionamento, desligue imediatamente a chave Liga/
Desliga do instrumento e desconecte o adaptador CA da tomada. Quando 
o adaptador CA estiver conectado à tomada CA, lembre-se de que a eletricidade 
está passando no nível mínimo, mesmo que a chave Liga/Desliga esteja desligada. 
Se não for utilizar o instrumento por um longo período, desconecte o cabo de 
alimentação da tomada CA.

 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:

• Não coloque o cabo de força próximo a fontes de calor, como aquecedores ou 
radiadores. Também não o dobre excessivamente ou poderá danificá-lo, nem 
coloque objetos pesados sobre ele.

• Utilize apenas a tensão especificada como correta para o instrumento. A tensão 
correta está impressa na placa de identificação do instrumento.

• Use somente o adaptador especificado (página 63). A utilização do adaptador 
incorreto poderá danificar o instrumento ou causar superaquecimento.

• Verifique o plugue elétrico periodicamente e remova a sujeira 
e o pó acumulados nele.

• Este instrumento não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. 
Não abra o instrumento nem tente desmontar ou modificar os componentes 
internos em hipótese alguma. Caso o instrumento não esteja funcionando de forma 
correta, pare de utilizá-lo imediatamente e leve-o a uma assistência técnica 
autorizada Yamaha.

• Não exponha o instrumento 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 possam ser derramados em suas aberturas. Se algum líquido, como 
água, penetrar no instrumento, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo de 
alimentação da tomada CA. Em seguida, leve o instrumento a uma assistência 
técnica autorizada Yamaha.

• Nunca conecte nem desconecte o plugue elétrico com as mãos molhadas.

• Não coloque objetos incandescentes, como velas, sobre a unidade. 
Um objeto incandescente pode cair e causar incêndio.

• Quando ocorrer um dos seguintes problemas, desligue o aparelho imediatamente 
e desconecte o plugue elétrico da tomada. Em seguida, leve o dispositivo a uma 
assistência técnica autorizada Yamaha.
- O cabo de alimentação ou o plugue ficar desgastado ou danificado.
- Ele emitir fumaça ou odores anormais.
- Algum objeto tiver caído dentro do instrumento.
- Houver uma perda súbita de som durante o uso do instrumento.

Para o adaptador CA

Para o EAD10

Fonte de alimentação/Adaptador CA

Não abra

Advertência: água

Advertência: incêndio

Se você observar qualquer anormalidade
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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 instrumento ou em outros objetos. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

• Não conecte o instrumento a uma tomada elétrica utilizando um benjamim. Isso 
poderá prejudicar a qualidade do som ou causar o superaquecimento da tomada.

• Ao desconectar o plugue elétrico do instrumento ou da tomada, segure sempre 
o próprio plugue, nunca o cabo. Se você puxar o cabo, ele poderá ser danificado.

• Remova o plugue elétrico da tomada quando o instrumento não for utilizado por 
um longo período ou durante tempestades elétricas.

• Leia atentamente a documentação fornecida que explica o processo de montagem. 
Se o instrumento não for montado na sequência correta, ele poderá ser danificado 
ou até mesmo causar ferimentos. 

• Não deixe o instrumento em posições instáveis de onde ele pode sofrer quedas 
acidentais.

• Antes de mover o instrumento, remova todos os cabos conectados para evitar 
danos aos cabos ou ferimentos em pessoas que possam tropeçar neles.

• Ao configurar o produto, 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 
o aparelho está desligado, a eletricidade continua fluindo para o produto em um 
nível mínimo. Se não for utilizar o produto por um longo período, desconecte 
o cabo de alimentação da tomada de corrente alternada (CA).

• Use o suporte do módulo incluído se você estiver instalando o EAD10 no suporte 
de chimbal. Além disso, certifique-se de usar as porcas borboleta incluídas com 
o suporte do módulo. Se você não fizer isso, poderá causar danos aos 
componentes internos ou provocar a queda do instrumento.

• Não se esqueça de apertar bem o parafuso da garra e as porcas borboletas de 
suporte do módulo ao instalar o EAD10. Além disso, não solte os parafusos da 
garra nem as porcas borboletas do suporte do módulo rapidamente. Soltá-los 
rapidamente pode fazer com que as peças caiam da unidade principal, da unidade 
do sensor ou do suporte do módulo, causando ferimentos.

• Antes de conectar o instrumento a outros componentes eletrônicos, desligue todos 
os componentes. Antes de ligar ou desligar todos os componentes, ajuste 
o volume para o nível mínimo.

• Ajuste o volume de todos os componentes para o nível mínimo e aumente 
gradualmente os controles de volume enquanto toca o instrumento para definir 
o nível de audição desejado.

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

• Não utilize o instrumento/dispositivo ou os fones de ouvido por um longo período 
com volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a perda permanente da 
audição. Se você apresentar algum problema de audição ou zumbido no ouvido, 
procure um médico.

Desligue sempre o instrumento quando ele não estiver sendo utilizado. 

Mesmo quando a chave [ ] (Standby/On) está em status de standby (visor desligado), a eletricidade ainda está fluindo para o instrumento em nível mínimo.
Se não for utilizar o instrumento por um longo período, desconecte o cabo de força da tomada de corrente alternada.

Fonte de alimentação/Adaptador CA

Montagem

Localização

Conexões

Aviso: manuseio

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

 Manuseio
• Não use o instrumento próximo a aparelhos elétricos, como 

televisores, rádios, equipamentos estéreo e telefones celulares, 
entre outros. Caso contrário, o instrumento, o televisor ou o rádio 
poderão gerar ruído. Quando você usar o instrumento com um 
aplicativo no seu iPad, iPhone ou iPod Touch, convém definir 
o "Modo Avião" como "ATIVADO" nesse dispositivo para evitar 
o ruído causado pela comunicação. 

• Não exponha o instrumento a poeira excessiva, 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 a possibilidade de deformações no painel, danos 
nos componentes internos ou operação instável.

• Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre 
o instrumento, pois isso pode alterar a coloração do painel ou 
do teclado.

 Manutenção
• Para limpar o instrumento, utilize um pano macio e seco ou 

ligeiramente úmido. Não use tíner, solventes, álcool, soluções de 
limpeza nem panos de limpeza impregnados com produtos 
químicos.

 Salvamento de dados
• As configurações do sistema (Manual de Referência (Avançado) 

(PDF)) são armazenadas automaticamente e não serão perdidas 
se a alimentação for desligada. No entanto, as configurações 
podem ser perdidas em decorrência de defeitos ou de operação 
incorreta. Salve os dados importantes em um dispositivo externo, 
como uma unidade flash USB ou um computador (páginas 25 
e 30). Leia a página 30 antes de usar uma unidade flash USB.

• As edições nas cenas, etc., serão perdidas se não forem salvas 
antes de a alimentação ser desligada. Da mesma forma, 
as edições serão perdidas quando a função de desligamento 
automático desligar a energia (página 29). Salve os dados que 
você deseja manter na unidade principal ou em um dispositivo 
externo, como um computador ou unidade flash USB (páginas 25 
e 30). No entanto, os dados armazenados na unidade principal 
podem ser perder em decorrência de defeitos ou de operação 
incorreta. Salve os dados importantes em um dispositivo externo, 
como uma unidade flash USB ou um computador (páginas 25 
e 30). Leia a página 30 antes de usar uma unidade flash USB.

• Para proteger-se contra perda de dados decorrente de danos na 
unidade flash USB, é recomendável salvar os dados importantes 
em uma segunda unidade flash USB ou em um dispositivo externo 
(um computador, por exemplo) como dados de backup.

Informações
 Sobre direitos autorais

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

• Este produto reúne e inclui conteúdo cujos direitos autorais são de 
propriedade da Yamaha ou cuja licença para uso de direitos 
autorais de terceiros foi concedida à Yamaha. De acordo com as 
leis de direitos autorais e outras leis relevantes, você NÃO pode 
distribuir itens de mídia nos quais esse conteúdo tenha sido salvo 
ou gravado em estado praticamente idêntico ou muito semelhante 
ao conteúdo no produto.

* O conteúdo descrito acima inclui um programa de computador, dados de 
estilo de acompanhamento, dados MIDI, dados WAV, dados de gravação 
de voz, uma partitura, dados de partitura, etc.

* Você tem autorização para distribuir itens de mídia nos quais as suas 
apresentações ou produções musicais usando esse conteúdo tenham sido 
gravadas e, nesses casos, a permissão da Yamaha Corporation não 
é necessária.

 Sobre este manual
• As ilustrações e os visores LCD mostrados neste manual têm 

apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em 
relação às exibidas no instrumento.

• Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft® 
Corporation nos EUA e em outros países.

• MacOS, iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., 
registradas nos Estados Unidos e em outros países.

• Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as 
marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas 
respectivas empresas.

• Os nomes de botões, terminais e semelhantes dos painéis frontal, 
traseiro e superior do EAD10 estão entre [ ] (colchetes).

 Versão de firmware mais recente
De tempos em tempos, a Yamaha pode atualizar o firmware do 
produto sem prévio aviso.
Por isso, recomendamos que você verifique nosso site (abaixo) 
a versão mais atualizada e mantenha o firmware do EAD10 
atualizado.

http://download.yamaha.com/

O conteúdo deste Manual do Proprietário se aplica à versão mais 
recente do firmware no momento da impressão. Detalhes sobre 
quaisquer funções adicionadas às versões posteriores também 
serão disponibilizados pelo site acima.

  Sobre os pads
Dentro deste Manual do Proprietário, os pads externos opcionais que 
podem ser conectados ao EAD10 são chamados pelo nome do 
modelo. Observe que os nomes desses modelos estavam 
atualizados na data de impressão deste manual.
Detalhes sobre quaisquer modelos lançados depois serão 
disponibilizados pelo site a seguir.

http://download.yamaha.com/

* A Yamaha Corporation reserva-se o direito de modificar esse URL 
a qualquer momento, sem notificação prévia.
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(bottom_pt_01a)

(standby)

(weee_eu_pt_02a)

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, etc. podem ser encontrados 
na placa de nome, que está na parte traseira 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

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.

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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Guia rápido

Ajuste do volume e do balanço do som (página 13)

1. Gire o botão giratório [MASTER VOLUME] 
ou [AUDIO/CLICK VOLUME].

Bata em todos os tambores e pratos no conjunto 
de bateria para ter certeza de que o EAD10 está 
captando o som.

Alteração de sons (página 33)

1. Gire o botão giratório [SCENE] para selecionar 
sons diferentes (Cenas).

2. Ajuste os níveis com os botões giratórios 
[REVERB], [EFFECT] e [TRIGGER].

Como praticar com o metrônomo (clique) (página 39)

1. Pressione o botão [ ] (Clique).

2. Pressione o botão " " abaixo para iniciar 
o metrônomo.

3. Use os botões [+] ou [–] para ajustar o tempo.

4. Pressione o botão " " novamente para parar 
o Metrônomo.

1

Volume geral Controle de volume para AUX IN 
(entrada auxiliar) e o Metrônomo 
(clique) — sons que não sejam 

os que você toca

2

1

Ajusta 
a profundidade de 

reverberação

Ajusta o volume do Som 
do trigger (com 

a configuração padrão, 
o som do trigger 

é adicionado do bumbo)

Ajusta 
a intensidade 

do efeito

132, 4
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Guia rápido

Como tocar junto com uma música favorita (página 24)

1. Conecte um reprodutor de música portátil 
ao conector [AUX IN].

2. Inicie a reprodução da música no reprodutor 
portátil.

3. Toque a bateria enquanto ouve com fones 
de ouvido.

Gravação da apresentação (página 41)

1. Pressione o botão [RECORDER].

2. Pressione o botão "" para iniciar 
a gravação.

3. Toque a bateria.

4. Pressione o botão " " abaixo para 
interromper a gravação.

2

1

3

12, 4

3
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Boas-vindas

Obrigado por adquirir este produto Yamaha.

Para aproveitar ao máximo seu EAD10, não deixe de ler este 

Manual do Proprietário com atenção.

E, depois de ler este manual inteiro, não se esqueça de guardá-lo em um local 

seguro para que você possa consultá-lo novamente, conforme necessário.

Acessórios incluídos

Manual do Proprietário (este livro)

Adaptador CA

Suporte do módulo

Porcas borboletas do suporte do módulo (× 2)

Cabos do conector (1 par)

Abraçadeiras plásticas (x 3)

Almofadas adesivas (× 2)
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Recursos especiais do EAD10

O EAD10 permite que você altere facilmente o som de sua bateria acústica para o som de sua preferência.
Conecte um smartphone ao EAD10 e divirta-se tocando bateria junto com suas músicas favoritas.
Além disso, ele pode ser usado em uma grande variedade de aplicações desde à prática de gravação 
até situações ao vivo.

• A unidade de sensor montada no bumbo simplifica configuração simples
• O microfone estéreo configurado XY embutido fornece monitoração de alta qualidade do conjunto 

de bateria com balanço natural e orientação estéreo
• As baterias altas podem ser monitoradas com volume apropriado usando fones de ouvido

• Altere as configurações de efeito com um único botão giratório e salve e recupere facilmente as 
configurações

• O gerador de tons PCM facilita a alteração do som do bumbo com o uso de um som acionado — 
mesmo no meio de uma apresentação

• Reproduza uma ampla gama de gêneros musicais desde o contemporâneo até usando os efeitos, 
suas próprias amostras ou sons internos acionados

• Gravação e reprodução por meio de uma unidade flash USB ou de áudio USB
• Saídas esquerda e direita permitem que você conecte facilmente um PA

Unidade principal Unidade do sensor

A fácil configuração permite a monitoração conveniente do som da bateria durante 
a reprodução

Transforma o som de sua bateria em um som de sua preferência

Use para as situações de gravação ou ao vivo
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 Como o EAD10 reproduz o som

A Unidade do sensor envia dois tipos de sinais à Unidade principal; um sinal de áudio capturado 
com o sensor de microfone e um sinal do trigger capturado com o sensor do trigger.
O sinal de áudio pode ser processado com Efeitos, enquanto o sensor do trigger pode ser 
usado para reproduzir os Sons de trigger dependendo de como você toca a bateria.

Para obter mais informações sobre os Sons do trigger, Efeitos e Reverberação, consulte "O que 
é uma cena?" (página 32).

Sensor de microfone
Sensor do trigger

Sinal de áudio do 
conjunto de bateria

Sinal do trigger 
do bumbo

(Som de microfone &) 
Efeitos

Som do trigger 
(vozes internas)

Reverberação

Unidade do sensor

Unidade principal
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Sobre os manuais

Os manuais a seguir são fornecidos para usar o EAD10. Esses manuais são direcionadas para 
os usuários do EAD10.

Manual do Proprietário  (este livro)

Guia de Configuração
Explica como conectar e configurar o EAD10 para produzir o som.

Guia básico
Descreve os conceitos básicos necessários para operar o EAD10.

Guia do aplicativo
Descreve as configurações de parâmetro e outros usos mais avançados.

Referência
Descreve técnicas de solução de problemas e contém outros materiais de referência.

Manual de Referência (Avançado)

O Manual de Referência fornece uma descrição de todas as funções que podem ser acessadas pressionando o botão [MENU].

 Lista de dados

Isso oferece listas dos nomes de Cena e Efeito no EAD10 e informações relacionadas a MIDI.

 Manual de conexão do iPhone/iPad

Descreve como se conectar a dispositivos inteligentes, como um iPhone e iPad.

Manual impresso

Manual digital (PDF)

Os manuais em formato digital listados acima podem ser obtidos na página da Web de downloads 
da Yamaha. Para isso, acesse a página da Web usando o URL abaixo, digite "EAD10" no campo 
"Nome do modelo" e clique em "Pesquisar".

Downloads da Yamaha: http://download.yamaha.com/
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Controles de painel e funções

Unidade principal

Painel superior

Botão giratório [AUDIO/
CLICK VOLUME]
Ajusta o volume de AUX IN (entrada 
auxiliar) e as funções dos Cliques — 
qualquer som ou áudio que você 
reproduz junto.

Botões de função 1–3 
(página 33) ([F1], [F2], [F3])
Seleciona as funções que 
aparecem na parte inferior 
de cada tela.

Exibição (página 33)
Exibe uma variedade de 
informações.

Botão giratório [SCENE] 
(página 33)
Alterna entre os diferentes 
conjuntos de som.
Ou volta para a tela de 
Cena de outras telas.

OBSERVAÇÃO
O botão giratório pode ser usado da mesma 
maneira que os botões [–] e [+]. Para obter mais 
informações, consulte o Manual de Referência 
(Avançado) (PDF) (MENU/Utility/General).

[ ] Chave (Em espera/Ligado) (página 25)
Alterna entre em espera (desligado) e ligado.

Botão [MENU]
Acessa a tela de configurações 
avançadas. Para obter mais informações 
detalhadas, consulte o Manual de 
Referência (Avançado) (PDF).

Botão giratório [REVERB] 
(página 33)
Ajusta o nível de reverberação.

Botão giratório [EFFECT] (página 33)
Ajusta a quantidade de Efeito aplicado ao 
sinal de áudio do sensor do microfone.

Botão giratório [TRIGGER] (página 33)
Ajusta o volume do Som do trigger.

Botão [STORE] (página 37)
Abre a tela de Armazenamento. 
Armazena as Cenas criadas.

Botão [–], 
Botão [+]
Aumenta ou 
diminui o valor 
em um (1).

Botão [ ] (Clique) (página 39)
Acessa a tela de Clique 
(Metrônomo). O botão piscará 
em sincronia com o tempo 
do Clique.

Botão [RECORDER] (página 41)
Acessa a tela do Gravador (gravação/
reprodução). As luzes do botão durante 
a gravação ou durante a reprodução.

Botão [EXIT]
Cancela a ação ou retorna para a tela em um nível mais alto. 
Pressione várias vezes para voltar para a tela de Cena.

OBSERVAÇÃO
Na tela de Cena, esse botão também pode ser usado como 
um botão de Alarme para interromper todos os sons.

[ ] Botão (Unidade do sensor) 
(página 27)
Acessa a tela da Unidade do 
sensor. Defina o nível do sensor 
do microfone para que o botão 
pisque ocasionalmente ao tocar 
a bateria com mais força.

Botão giratório [MASTER VOLUME]
Ajusta o volume geral.
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Controles de painel e funções

Painel traseiro

Conector [FOOT SW] (página 48)
Conecta um pedal ou uma pedaleira 
(vendidos separadamente).

FC5 HH65
etc.

FC7

Conector TO SENSOR UNIT 
[A] (página 17)
Conecte ao conector [A] na 
Unidade do sensor usando 
o cabo do conector (incluído).

Conector TO SENSOR UNIT [B]
Conecte ao conector [B] 
na Unidade do sensor. 

Para obter mais informações sobre os 
conectores [qKICK/w] a [y], consulte 
"Sobre os conectores de entrada do 
trigger" (página 16).

Unidade do sensor

Plugue para fones padrão 
(6,3 mm)

Miniplugue estéreo 
(3,5 mm)

Conector DC IN 
(página 17)
Use o adaptador CA 
fornecido com o EAD10.

Cabo USB

Terminal [USB TO 
DEVICE] (página 30)
Conecta uma unidade 
flash USB.
Não pode ser usado com 
outros dispositivos USB.

Terminal [USB TO HOST] (página 25)
Conecte um computador ou dispositivo 
inteligente, como um iPhone ou iPad, 
para enviar e receber sinais digitais 
(áudio e MIDI).
Peças adicionais são necessárias para 
conectar um iPhone ou iPad. Para obter 
mais informações, consulte o "Manual de 
Conexão de iPhone/iPad" (PDF).

Gancho para o cabo 
(página 17)
Enrole o cabo do adaptador 
CA em volta desse gancho 
para evitar uma 
desconexão acidental 
durante o uso.

Gancho para 
o cabo

Cabo do adaptador CA

Conector [AUX IN] 
(entrada auxiliar) 
(página 17)
Conecte o conector 
do fone de ouvido 
a um smartphone 
ou reprodutor de 
música portátil.

Conectores OUTPUT [R]/
[L/MONO] (página 17)
Conecte a alto-falantes 
amplificados ou a outros, 
como um sistema de PA. 
Esses plugues são 
conectores de saída tipo fone 
padrão.
Se for necessária saída 
monofônica, use somente 
o conector [L/MONO].
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Controles de painel e funções

Painel frontal

Unidade do sensor

AVISO
Não bata na Unidade de Sensor com as baquetas. Isso pode danificar o sensor do microfone, resultando 
em desempenho inferior.

Plugue estéreo padrão (6,3 mm)

Conector [PHONES]
Conecta os fones de ouvido. Esse conector de saída 
é um plugue estéreo padrão (6,3 mm). Use um 
adaptador estéreo mini de 3,5 mm para (6,3 mm) 
adaptador estéreo para conectar fones de ouvido com 
miniplugue estéreo (3,5 mm) ao conector [PHONES].

CUIDADO
Não use fones de ouvido em um volume alto por 
longos períodos. Fazer isso pode causar a perda 
de audição.

Sensor de microfone
Capte o som acústico do conjunto 
de bateria inteiro, convertendo-o 
em um sinal de áudio.

Conector [A]
Conecte ao conector TO 
SENSOR UNIT [A] no painel 
traseiro usando o cabo do 
conector (incluído). Envia 
o sinal do sensor do trigger.

Conector [B]
Conecte ao conector TO 
SENSOR UNIT [B] no painel 
traseiro usando o cabo do 
conector (incluído). Envia 
o sinal do sensor do microfone.

Parafuso da garra 
(página 17)
Prende a Unidade do sensor 
ao aro de bumbo.

Sensor do trigger
Converte vibrações 
produzidas quando o bumbo 
é atingido em um sinal 
do trigger.
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Controles de painel e funções

Os sinais do trigger são recebidos por meio de conectores de entrada do trigger. Eles são usados para conectar acessórios 
vendidos separadamente ao EAD10. Você pode conectar até seis pads ou triggers de bateria.
Os conectores [qKICK/w] a [y] estão localizados no painel traseiro da Unidade principal.

Visite a página da web abaixo para obter mais informações sobre acessórios vendidos separadamente que podem 
ser conectados a cada conector de entrada do trigger.
Para obter mais informações sobre conexões de acessórios vendidos separadamente, consulte "Aprimorar seu conjunto de 
bateria com complementos vendidos separadamente" (página 48).

Downloads da Yamaha: http://download.yamaha.com/

* A Yamaha Corporation reserva-se o direito de modificar esse URL a qualquer momento, sem notificação prévia.

Sobre os conectores de entrada do trigger

Plugue estéreo padrão (6,3 mm)

Conectores de entrada do trigger

[qKICK/w]
O conector TO SENSOR UNIT [A] 
pode ser usado como o conector 
[qKICK/w] (página 48). Essa saída 
é formada por um par de entradas 
mono do trigger.

[eSNARE/r]
Essa saída é formada por um par de 
entradas mono do trigger. Conecta 
triggers da bateria, como o DT50S 
(vendido separadamente) 
(página 48).

DT50S

[t] e [y]
Conecta pads da série DTX, etc. 
(página 48).
Compatível com pads de três zonas.

TP70S

XP80

PCY135
Usando um cabo Y comercialmente 
disponível, você pode conectar dois pads 
monofônicos.
Por exemplo, você pode conectar uma 
Unidade de sensor e um pad de bumbo 
ao conector [qKICK/w].

Plugue de áudio estéreo
Conector mono

Conector mono Cabo y

KU100
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Guia de Configuração

Este guia fornece informações sobre a instalação e as configurações iniciais que devem ser feitas 
antes de tocar.

Isso conclui a configuração.

 Posicionamento do conjunto de bateria

O bumbo deve ser o ponto central no conjunto de bateria, com a caixa, tom-tom e pratos posicionados de forma equilibrada 
ao redor dele. Os instrumentos posicionados distantes da Unidade do sensor montados no bumbo podem soar mais baixo. 
Quando instrumentos como o prato suave forem posicionados muito perto da Unidade do sensor, o som será muito alto 
e sem equilíbrio.
Usar o sensor com um conjunto de bumbo duplo proporciona um som irregular e desequilibrado, portanto nós não 
recomendamos usá-lo nessa situação.

Fluxo de trabalho

Conexão da Unidade do sensor

Instalação da unidade principal

Conexão de cabos

Medidas contra ruídos

Conexão do adaptador CA

Instalação da Unidade do sensor

Instalação



18 Manual do Proprietário do EAD10

Instalação

Guia de Configuração

 Conexão da Unidade do sensor
Conecte a Unidade do sensor na parte superior do aro do bumbo na lateral 
da batida.

 Aro reto padrão

1. Deslize a Unidade do sensor na parte superior do aro do bumbo da lateral da batida para 
o mais distante possível.

2. Levante a Unidade do sensor e, depois de ter certeza que ambas as superfícies mostradas 
na figura abaixo estão em contato com o aro, gire o parafuso da garra.
Aperte o parafuso da garra com firmeza, certificando-se de que a Unidade de sensor está presa.

Outros tipos de aro   

1. Encaixe as almofadas adesivas 
incluídas, cada uma na parte superior 
das superfícies do aro interno e externo.

2. Encaixe o sensor usando o mesmo procedimento da bateria de aro padrão.

AVISO
Certifique-se que as superfícies irregulares foram 
preenchidas com almofadas adesivas para 
oferecer um acessório seguro para o sensor. 
A Unidade do sensor pode cair se as almofadas 
adesivas não forem usadas.

Aros de madeira

1 2

Vista lateral

Parte superior 
da lateral 
da batida

Aro
Certifique-se que essas 
duas superfícies estão em 
contato com o aro

Certifique-se que essa 
superfície está em 
contato com o aro

Parafuso
da garra

Almofada adesiva

(seção cruzada)

Tipo de perfil irregular

Aros de metal

(seção cruzada)
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Instalação

Guia de Configuração

 Instalação da unidade principal
Coloque a Unidade principal sobre uma mesa ou conecte a Unidade principal a um suporte de chimbal.

 Posicionamento sobre uma 
superfície plana

Coloque a Unidade principal em uma mesa 
ou superfície plana.

Montagem em um suporte de chimbal

1. Combine o suporte do módulo incluído com um acessório do suporte do prato vendido 
separadamente (CSAT924A) e monte no suporte de pratos.
Aperte as porcas borboletas do suporte do módulo para apertar bem a Unidade principal e o suporte do módulo.
É recomendável conectar a Unidade principal em uma posição na qual ela não possa ser atingida pelos joelhos.

Acessório de suporte 
de pratos

Visão expandida
Unidade principal

Suporte do módulo

Porcas borboletas do 
suporte do módulo

Acessório de suporte 
de pratos
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Instalação

Guia de Configuração

2. É recomendável posicionar a Unidade 
principal para que ela fique na borda externa 
do prato quando vista de cima para evitar 
bater a Unidade principal.
Use uma chave de afinação (vendida separadamente) 
no ajuste de ângulo da Unidade principal.

 Conexão de cabos
Conecte o plugue reto à Unidade principal e o plugue em 
forma de L à Unidade do sensor.

Cabos do conector incluídos

Conector [A] no painel traseiro 
da Unidade principal

Conector [A] na Unidade do sensor

Conector [B] da Unidade principal

Conector [B] na Unidade do sensor

CUIDADO
Não conecte nem desconecte cabos enquanto 
a alimentação estiver LIGADA.

Sobre o suporte do módulo
O suporte do módulo tem três conjuntos de orifícios. Use o conjunto central dos furos para montar em uma 
posição padrão. Use o conjunto traseiro dos furos se quiser que a unidade seja posicionada para frente e use 
o conjunto frontal dos furos para posicionar a unidade para a parte traseira.

Unidade principal

Lateral do painel frontal

Lateral do painel traseiro

Suporte do módulo

Unidade principal

Parafuso da chave de ajuste de ângulo

Suporte do módulo

Posição da parte traseira

Posição padrão

Posição para frente

OBSERVAÇÃO
O suporte do módulo tem 22,2 mm (7/8") de diâmetro.

Prato

Caixa

(EAD10)

Unidade principal

Unidade do 
sensor
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Instalação

Guia de Configuração

 Medidas contra ruídos
Para eliminar a causa do ruído, ajuste as posições antecipadamente para que o tom-tom não toque a Unidade do sensor 
ou que os Cabos do conector não se movam ao redor da Unidade do sensor durante sua apresentação.

 Verifique o local da Unidade do sensor

Certifique-se de que a Unidade do sensor não toque o tom-tom 
ou outros instrumentos.

 Proteção dos cabos

Posicione os plugues em forma de L conectados à Unidade do 
sensor nas laterais. Isso dá uma posição mais estável ao cabo.

Use a abraçadeira plástica para prender os Cabos do conector 
perto da Unidade do sensor.

Ao montar a Unidade principal em um suporte de chimbal, 
use a abraçadeira plástica para evitar que os cabos interfiram 
no pedal.

Exemplo de um mau posicionamento

Vista de cima
Vista da lateral do 

conector da Unidade 
do sensor

Aro

Vista de cima

Abraçadeira 
plástica

Abraçadeira 
plástica
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Instalação

Guia de Configuração

 Conexão do adaptador CA

1. Certifique-se de que a alimentação esteja 
desligada (todas as luzes do painel e a luz 
de fundo da tela estão apagadas).

2. Somente para adaptadores CA do tipo 
de plugue removível:
Certifique-se de que o plugue não esteja 
desconectado.

3. Conecte o adaptador CA.

ADVERTÊNCIA
Use apenas o adaptador CA especificado (página 63). Usar um adaptador CA diferente pode causar mau 
funcionamento, superaquecimento, incêndio e outros problemas. Isso pode anular a garantia, portanto tome cuidado.

CUIDADO
Posicione a Unidade principal próxima de tomada CA. Se você observar qualquer anormalidade durante a operação, 
desligue imediatamente e desconecte o adaptador CA.

ADVERTÊNCIA
• Para adaptadores CA com um plugue removível, 

use somente o CA com o plugue conectado 
e mantenha-o. Conectar apenas o plugue à tomada 
de alimentação pode causar choque elétrico ou 
incêndio.

• Se o plugue removível sair do adaptador CA, evite 
tocar as partes de metal do plugue e deslize 
o adaptador CA no plugue até você ouvir que ele 
travou no adaptador com um clique. Além disso, 
certifique-se de manter qualquer objeto estranho 
longe do plugue. Isso pode causar choque elétrico, 
curto-circuito ou falha.

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de usar o adaptador CA especificado.

Nenhuma luz de fundo da tela

Tudo desligado

Deslize na direção
indicada na seta.

Plugue

Conector DC IN
(página 63)
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Instalação

Guia de Configuração

4. Prenda o cabo do adaptador CA no gancho 
para o cabo para fixá-lo no lugar.

5. Conecte o plugue CA do adaptador CA 
a uma tomada de alimentação de uso 
doméstico.

 Conexão dos fones de ouvido
Conecte os fones de ouvido ao conector [PHONES].

CUIDADO
Dobrar o cabo do adaptador CA excessivamente 
pode danificá-lo e criar um risco de incêndio. Portanto, 
verifique se o cabo de alimentação não está curvado 
em um ângulo extremo ao enrolá-lo no gancho.

CUIDADO
Mesmo quando a chave [ ] (Em espera/ligado) esteja 
no status em espera (a lâmpada de alimentação está 
apagada/o visor está desligado), a eletricidade 
continua fluindo para o instrumento no nível mínimo.
Se não for utilizar o EAD10 por um longo período, 
desconecte o adaptador CA da tomada CA.

OBSERVAÇÃO
Ao desconectar o adaptador CA, desligue o instrumento e realize este procedimento na ordem inversa.

CUIDADO
Não use fones de ouvido em um volume alto por longos 
períodos. Fazer isso pode causar a perda de audição.

OBSERVAÇÃO
Observe o seguinte ao usar fones de ouvido abertos 
ou semiabertos.

- O volume tende a soar mais alto por causa do som da 
bateria vazando para os fones de ouvido ao tocar.

- Ao gravar ou quando se está conectado a um PA, o som do 
Clique dos fones de ouvido poderá se misturar à gravação 
ou ao sistema de PA.

Gancho para o cabo

Cabo do adaptador CA

Tomada de
alimentação

Adaptador CA

Lateral do painel frontal
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Conecte-se com outros dispositivos e aumente a diversão

Guia de Configuração

Esta seção descreve como conectar um reprodutor de música portátil e um sistema de PA.

 Conexão a um reprodutor de música portátil
Você pode tocar junto com a reprodução de áudio de um 
smartphone ou de reprodutor de música portátil.

Conecte o smartphone ou o reprodutor de música portátil 
ao conector [AUX IN].

 Conexão a um sistema de PA
Conecte aos conectores OUTPUT [R]/[L/MONO] ao sistema 
de PA.

Conecte-se com outros dispositivos e aumente a diversão

AVISO
Antes de fazer qualquer conexão, certifique-se de que 
os níveis de volume em todos os dispositivos estejam 
definidos ao mínimo.

CUIDADO
• A realimentação acústica (um grito ou berro alto) pode 

ocorrer dependendo da posição do microfone e da 
proximidade e da direção dos alto-falantes.

• Observe que as Cenas que usam efeitos de ganho agudo 
como distorção ou compressão serão mais propensas de 
causar realimentação se os alto-falantes estiverem muito 
próximos ou voltados para o conjunto de bateria.

AVISO
• Sempre que conectar outros dispositivos, certifique-se de 

que os plugues nos cabos que você está usando 
correspondem aos conectores em cada dispositivo.

• Certifique-se de que os níveis de volume em todos os 
dispositivos externos estejam definidos ao mínimo.

• Ao usar a Unidade principal com um dispositivo externo 
para saída de som, ligue primeiro a alimentação da 
Unidade principal e depois a alimentação do dispositivo 
externo. Ao desligar a alimentação, faça isso na ordem 
inversa. Não seguir a ordem correta pode danificar 
o equipamento.

Miniplugue estéreo 
(3,5 mm)

Plugue para fones
padrão (6,3 mm)
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Como ligar ou desligar

Guia de Configuração

 Conexão com um computador
Se você tiver um computador e o software de DAW, conecte a Unidade principal ao computador e poderá 
gravar sua apresentação e ouvir a reprodução a partir do computador. Para obter mais informações, consulte 
o Manual de Referência (Avançado) (PDF).

 Como ligar

1. Gire o botão giratório [MASTER VOLUME] no 
sentido anti-horário para diminuir o volume 
da Unidade principal ao mínimo.

2. Pressione a chave [ ] (Em espera/ligado).
A tela de inicialização é exibida no LCD.

Como ligar ou desligar

CUIDADO
Não reconecte os cabos entre a Unidade principal e a Unidade do sensor depois de ligar a alimentação. Fazer 
isso causará ruído.

Precauções ao usar o terminal [USB TO HOST]
Ao conectar o computador ao terminal [USB TO HOST], verifique os pontos a seguir. Deixar de fazer isso causa 
riscos de congelamento do computador e dano ou perda dos dados.
Caso o computador ou o instrumento congele, reinicie o software aplicativo ou o sistema operacional do computador 
ou desligue o EAD10 e religue.

AVISO
• Use um cabo USB do tipo AB com menos de 3 metros. Cabos USB 3.0 não podem ser usados.

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

• Execute o procedimento a seguir antes de ligar/desligar o instrumento ou conectar/desconectar o cabo USB 
ao/do terminal [USB TO HOST].
- Saia de todos os software aplicativos abertos no computador.

• Enquanto o computador estiver conectado ao EAD10, aguarde seis segundos ou mais entre estas operações: 
(1) ao desligar e ligar o EAD10 ou (2) ao conectar/desconectar alternadamente o cabo USB.

Podem ser diferentes das 
especificações reais.
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Como ligar ou desligar

Guia de Configuração

3. Se você estiver conectado a um sistema 
de PA: 
Ligue os alto-falantes externos.

 Como desligar

1. Se você estiver conectado a um sistema 
de PA: 
Desligue os alto-falantes externos.

2. Gire o botão giratório [MASTER VOLUME] no 
sentido anti-horário para diminuir o volume 
ao mínimo.

3. Mantenha pressionado a chave [ ] 
(Em espera/Ligado).
O EAD10 está Em espera e o visor e as luzes estão 
desligados.

AVISO
• A Unidade principal armazena automaticamente as configurações quando o instrumento é desligado, portanto 

não desconecte o adaptador CA até que a tela de LCD esteja completamente desligada.

• Os dados de Cena não salvos serão perdidos, portanto, sempre salve os dados (Armazenar) antes de desligar 
a alimentação.

Ligar

Para desligar

Mantenha pressionado

Tudo desligado
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Instalação da Unidade do sensor

Guia de Configuração

 Sobre as configurações da Unidade do sensor
Ajuste as configurações de ganho e sensibilidade para o sensor de microfone e o sensor do trigger embutidos na Unidade do 
sensor. Quando for necessário ajustar o ganho, você também poderá usar o recurso Configuração automática.

 Definição automática do ganho do sensor
1. Pressione o botão [ ] (Unidade do sensor).

A tela SENSOR UNIT é exibida.

Instalação da Unidade do sensor

Configuração Exibição na tela Condição ideal

MIC 
(Ganho de microfone)

O nível deve ocasionalmente alcançar a direita e o botão 
[ ] (Unidade do sensor) acenderá ao tocar todos os 
instrumentos no conjunto de bateria.

TRG 
(Ganho do trigger)

O nível deve atingir a direita quando o bumbo for atingido 
ruidosamente

Ganho de microfone
Ganho do trigger

Pressione o botão 
[EXIT] para retornar 
à tela de Cena.

Configuração automática

2. Pressione o botão "AUTO" ([F3]) abaixo.

3. Toque cada um dos instrumentos no conjunto 
de bateria com um ritmo de 8 batidas.
A configuração estará concluída cerca de 10 segundos depois 
de tocar a bateria.

Se você quiser interromper a Configuração automática antes da conclusão, pressione "STOP".

OBSERVAÇÃO
A detecção poderá falhar em alguns casos, especialmente se houver ruído em segundo plano. Quando a detecção falhar, 
repita a Configuração automática várias vezes. Ajustes finos devem ser feitos manualmente. Se a Configuração automática 
não for bem-sucedida depois de várias tentativas, ajuste manualmente.

A configuração estará concluída 
quando "AUTO" reaparecer.
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Instalação da Unidade do sensor
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 Ajuste manual das configurações da Unidade do sensor
1. Pressione o botão [ ] (Unidade do sensor).

A tela SENSOR UNIT é exibida.

2. Use os botões abaixo " " ou " " ([F1] 
ou [F2]) para mover o cursor.

3. Use os botões [–] ou [+] para ajustar o valor.

 Configuração de ajustes mais finos

1. Com a tela SENSOR UNIT exibida, pressione o botão 
abaixo " " ([F2]).
A tela SENSOR UNIT (ajuste fino) é aberta.

Pressione o botão [EXIT] para 
retornar à tela de Cena.

TRG SENS 
(Sensibilidade 
do trigger)

Sensibilidade 
para batidas 
leves

Quanto maior for o valor, mais alto 
o som produzido quando levemente 
tocado.

[L] Ganho do 
microfone 
esquerdo

Ajuste as configurações L e R 
quando o equilíbrio de volume entre 
os microfones esquerdo e direito 
estiver ruim.

[R] Ganho de 
microfone 
direito

Ganho de microfone

Ganho do trigger

Baixo Alto

Tela SENSOR UNIT

Tela SENSOR UNIT (ajuste fino)

OBSERVAÇÃO
• Se isso estiver definido muito baixo, 

o som do Trigger não poderá 
ser reproduzido.

• Se ele estiver muito alto, a caixa ou 
o tom-tom poderá acionar o Som do 
trigger do bumbo quando tocado.

OBSERVAÇÃO
O mesmo valor é exibido na 
configuração [L] na tela SENSOR UNIT 
(ajuste fino) e na configuração "MIC" 
na tela SENSOR UNIT.
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Alteração das configurações gerais

Guia de Configuração

2. Use os botões abaixo " " ou " " ([F1] 
ou [F2]) para mover o cursor.

3. Use os botões [–] ou [+] para ajustar o valor.

 Desligamento automático
A função Desligamento automático desliga automaticamente a Unidade principal depois de um determinado período 
de inatividade. O padrão de fábrica é definido em 30 minutos.

 Cancelamento rápido do Desligamento automático

Enquanto mantém pressionado o botão [STORE], pressione 
o botão [ ] (Em espera/ligado) para cancelar o Desligamento 
automático. A função permanecerá desligada até que você 
defina um novo tempo de Desligamento automático.

Alteração das configurações gerais

AVISO
• Dados não salvos serão perdidos quando a Unidade principal for desligada com a função Desligamento automático. 

Sempre armazene os dados antes de desligar.

• Em determinados modos de operação, a função Desligamento automático não desligará a Unidade principal quando 
o tempo definido tiver passado. Portanto, recomendamos que você sempre desligue a Unidade principal manualmente 
quando terminar de usá-la.

• Se você espera que a Unidade principal fique inativa por um determinado período enquanto estiver conectado 
a um equipamento de áudio externo ou PA, é recomendável baixar totalmente o volume do equipamento externo. 
Opcionalmente, você pode desativar a função Desligamento automático para garantir que a Unidade principal 
permaneça ligada.

OBSERVAÇÃO
Para definir o Desligamento automático para um tempo diferente de 30 minutos, acesse a configuração do botão [MENU]. (MENU/
Utility/General)

Baixo Alto
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Uso de uma unidade flash USB

Guia de Configuração

 Redefinição das configurações da unidade principal para 
os padrões de fábrica (Redefinição de fábrica)

Use a função Redefinição de fábrica para restaurar as configurações da Unidade principal para os padrões de fábrica, 
mesmo se você tiver sobregravado acidentalmente.

 Redefinição de fábrica

Enquanto mantém pressionado os botões [–] e [+], pressione 
o botão [ ] (Em espera/ligado) para realizar a redefinição 
de fábrica.

Conecte uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE] no painel traseiro da Unidade principal e grave sua 
apresentação diretamente nela. Além disso, você pode salvar as configurações da Unidade principal e carregar 
as configurações de uma unidade flash USB.

 Conexão de uma unidade flash USB a uma Unidade principal

Precauções ao usar o terminal [USB TO DEVICE]
Ao conectar um dispositivo USB ao terminal, siga as precauções importantes abaixo.

AVISO
Uma redefinição de fábrica substitui todas as configurações feitas com os padrões de fábrica correspondentes. Salve 
os dados importantes definidos pelo usuário em uma unidade flash USB antes de realizar uma redefinição de fábrica. 
Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência (Avançado) (PDF). (MENU/File)

OBSERVAÇÃO
Você também pode acessar a redefinição de fábrica com 
o botão [MENU].

Uso de uma unidade flash USB

OBSERVAÇÃO
Para obter mais informações sobre o controle das unidades flash USB, consulte o manual do proprietário da unidade flash USB.
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Uso de uma unidade flash USB

Guia de Configuração

 Dispositivos USB compatíveis

Apenas as unidades flash USB
Verifique o URL exibido abaixo para obter uma lista de unidades flash USB compatíveis.

http://download.yamaha.com/

 Conexão de uma unidade flash USB

Ao conectar um dispositivo USB ao terminal [USB TO DEVICE], certifique-se de que o conector no EAD10 seja 
apropriado e se ele está conectado ao dispositivo na direção correta. O EAD10 está em conformidade com a especificação 
do USB 1.1. As unidades flash USB 2.0 e USB 3.0 também podem ser usadas. No entanto, a velocidade de transferência 
é equivalente à especificação do USB 1.1.

 Formatação de uma unidade flash USB

Algumas unidades flash USB devem ser formatadas com este instrumento antes de serem usadas. Para obter informações 
sobre como formatar a unidade flash USB, consulte o Manual de Referência (Avançado) (PDF). (MENU/File/Format)

 Para proteger os dados (Proteção contra gravação)

Para impedir que dados importantes sejam apagados acidentalmente, proteja contra gravação a unidade flash USB. 
Quando você está salvando dados na unidade flash USB, desative primeiro a proteção contra gravação.

OBSERVAÇÃO
• Outros dispositivos USB como hub USB, mouse, teclado de computador não podem ser usados.

• Um cabo USB não pode ser usado para conectar um dispositivo USB ao terminal [USB TO DEVICE].

AVISO
A tensão do terminal [USB TO DEVICE] é, no máximo, de 5 V/500 mA. Não conecte dispositivos USB com uma 
classificação superior a essa, pois isso pode danificar o instrumento.

AVISO
• Evite conectar ou desconectar o dispositivo USB durante a reprodução/gravação e operações de gerenciamento de 

arquivos (como salvar, copiar, excluir e formatar) ou no acesso ao dispositivo USB. Deixar de fazer isso pode causar 
o "congelamento" da operação do instrumento ou danos ao dispositivo USB e aos dados.

• Ao conectar e desconectar o dispositivo USB (e vice-versa), aguarde alguns segundos entre as duas operações.

AVISO
A operação de formatação apaga todos os dados já existentes. Verifique se a unidade Flash USB que está sendo 
formatada não contém dados importantes.
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Guia básico

 O que é uma cena?
Uma cena é formada por um grupo de configurações atribuídas para a Sons de reverberação, efeitos e acionamento. 
A Unidade principal inclui Cenas predefinidas que você pode selecionar para alterar o som geral.

Além disso, você pode salvar as Configurações de cena como Cenas de usuário e selecionar Cenas de usuário girando o 
botão giratório [SCENE]. (página 35)

Para o uso ao vivo, você pode classificar e salvar as Cenas em qualquer ordem e selecioná-las girando o botão giratório 
[SCENE] ou tocando em um pad. Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência (Avançado) (PDF). 
(MENU/Job/Scene, MENU/Utility/PadFunction)

Execução de vários tipos de cenas

DISTORTION DELAY

WAH COMPRESSOR

FLANGERPHASER

Cena

Reverberação Som do triggerEfeitos

Estúdio

Sala de 
concertos

Estágio

Distorção

Phaser

Wah

Atraso

Flanger

Compressor

Bumbo

Prato

Cowbell

Caixa

Outros 
instrumentos

Tamborim

Simula as características 
acústicas de um local ou 
estúdio. Por exemplo, você 
pode recriar o ambiente 
de um local ao vivo no 
conforto da sua própria 
casa.

O som capturado com o Sensor de 
microfone é processado com retardo, 
distorção ou outros Efeitos variados 
de som.

Use o Som do trigger para enfatizar ou 
melhorar o som de sua bateria.
Adicione alguns pads da Série DTX 
e toque outros sons, como bateria 
eletrônica.
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Execução de vários tipos de cenas

Guia básico

 Operação de cena básica

 Como ler a tela de cena

AVISO
Sobre a marca " ":
A marca  é exibida no canto superior esquerdo da tela quando as 
configurações de uma Cena foram alteradas. Isso é para lembrá-lo de que 
as Configurações de cena foram alteradas, mas ainda não foram salvas 
(Armazenamento). A marca desaparece quando você armazena as 
configurações (página 37). Se você selecionar outra Cena sem antes 
armazenar as configurações, as alterações serão perdidas.

Alterna o tipo de Cena.
Leva você de volta para a Tela 
de cena de outras telas.

Ajusta o volume do Som de 
reverberação, efeito ou do trigger

Altera o tipo de Som de 
reverberação, efeito ou do trigger

OBSERVAÇÃO
Quando estiver nas telas listadas abaixo, o botão giratório poderá ser usado 
como os botões [–] e [+], sem retornar para a Tela de cena.
• Telas como Armazenamento, nas quais ele é usado para selecionar 

um Número de cena
• Tela para digitar um nome

Número da cena

Nome da cena

Abre a tela de 
configurações de 
REVERB TYPE

Abre a tela de 
configurações de 
EFFECT TYPE

Abre a tela 
TRIGGER INST

Se a Cena estiver sincronizada com 
o tempo, será exibida a configuração 
de tempo.

Exibe o status da Unidade do sensor.

M: volume do microfone
T: intensidade de sinal do trigger

Pressione o botão 
[EXIT] para retornar 
à tela de Cena de 
cada tela de 
configurações.
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Execução de vários tipos de cenas

Guia básico

 Seleção de uma cena

1. Gire o botão giratório [SCENE].

 Ajuste de cenas

 Ajuste dos níveis de Reverberação e Efeito e do volume do som do trigger

Após editar uma Cena, as edições serão perdidas se você selecionar outra Cena antes de salvar (Armazenar) as edições.

Número da cena

Nome da cena

O número de cena e o nome da cena 
são exibidos na tela.

P***: cena predefinida (predefinições que 
já estão armazenadas no EAD10)

U***: cena de usuário (a cena que 
você criou)

OBSERVAÇÃO
Quando você selecionar outra Cena antes de 
armazenar a Cena que está sendo editada, 
você poderá usar a função de recuperação para 
recuperar o conteúdo editado. Para obter mais 
informações, consulte o Manual de Referência 
(Avançado) (PDF) (MENU/Job/Scene/Recall).

Botão giratório 
[REVERB]
Ajusta a quantidade 
de Reverberação

Botão giratório 
[EFFECT]
Ajusta a quantidade 
de Efeito aplicado 
ao som do conjunto 
de bateria acústica

Botão giratório 
[TRIGGER]
Controle de volume para 
o Som do trigger 
atribuído a cada entrada 
do trigger (nível do sinal 
do trigger)

Máximo: todos 
acesos

Mínimo: todos 
apagados
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Criação da sua própria cena

Guia básico

Você pode personalizar as Cenas predefinidas para criar sua própria Cena.

Criação da sua própria cena

Alteração do tipo 
de reverberação

1. Pressione o botão 
"REV" ([F1]) abaixo.

A tela REVERB TYPE é aberta.

2. Use os botões [–] ou 
[+] para selecionar 
o Tipo de 
reverberação que 
você deseja usar.

Alteração do tipo 
de efeito

1. Pressione o botão 
"EFF" ([F2]) abaixo.

A tela EFFECT TYPE é aberta.

2. Use os botões [–] ou 
[+] para selecionar 
o Tipo de efeito que 
você deseja usar.

Use os botões " " ([F1]) 
e " " ([F2]) para alterar 
o tempo para Efeitos 
sincronizados com o tempo.

Alteração do som 
do trigger

 Alteração do som do 
trigger no bumbo (definido 
como padrão de fábrica)

1. Pressione o botão "TRG" 
([F3]) abaixo.

A tela TRIGGER INST é aberta.

2. Use os botões [–] ou [+] 
para selecionar o número 
para o Som do trigger 
que você deseja usar.

Nome do som do trigger

Número do som do trigger

Sobre a função "BYPASS"
Em cada tela, selecionar "BYPASS" ([F3]) faz com que as lâmpadas do botão giratório 
correspondentes pisquem levemente e o Efeito não seja aplicado. Cada pressionamento 
do botão [F3] ativa ou desativa a configuração de bypass. Se você selecionar "BYPASS" 
enquanto o botão giratório está totalmente na posição mínima, as duas lâmpadas abaixo 
do botão giratório piscarão levemente.

OBSERVAÇÃO
Para verificar o Som do trigger, gire 
o botão giratório [TRIGGER] 
no sentido horário para aumentar 
o volume.
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Criação da sua própria cena

Guia básico

 Configurações avançadas de som do trigger
Quando você anexar um Trigger de bateria na caixa ou adicionar um pad da série DTX, você precisará atribuir um Som de 
trigger para cada dispositivo para reproduzir sons do trigger. Esta seção descreve como alterar as categorias de instrumentos 
para atribuir Sons do trigger diferentes, como ouvir os Sons do trigger e como desativar o Som do trigger mudando a 
configuração de "BYPASS".

Se você quiser fazer alterações mais precisas nas configurações, pressione o botão [MENU] para definir as configurações 
detalhadas. Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência (Avançado) (PDF). (MENU/Scene Edit/Inst 
or MENU/Scene Edit/Voice) 

1. Pressione o botão 
"TRG" ([F3]) abaixo.

Nome da categoria do 
instrumento

Número do som do trigger

Nome do pad

Nome do som do trigger

A tela TRIGGER INST é aberta.

Como alternar a categoria 
do instrumento

2. Pressione o botão abaixo " " ([F1]) 
para mover o cursor para "Category" 
(nome da categoria de instrumento).

3. Use os botões [–] ou [+] para 
selecionar a categoria do instrumento 
que você deseja usar.

Em seguida, mova o cursor até o número do Som do 
trigger usando o mesmo procedimento descrito na 
etapa 2 e, em seguida, selecione um Som de trigger 
usando o mesmo procedimento da etapa 3.

Como ouvir os sons

2. Pressione o botão " " ([F2]) abaixo.
É possível ouvir o Som do trigger.

Como alternar o pad

Toque no pad complementar 
vendido separadamente para 
selecionar o pad cujo som 
você deseja alterar.
Certifique-se de que o nome do pad 
no canto superior direito da tela 
foi alterado.
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Criação da sua própria cena

Guia básico

 Uso de sons importados (.wav)
Você pode importar arquivos de áudio (.wav) para o EAD10 para usar como Sons de trigger.

Para obter mais informações sobre a importação de arquivos de áudio e configurações, consulte o Manual de Referência 
(Avançado) (PDF). (MENU/Job/Wave)
Para obter mais informações sobre o uso de uma unidade flash USB, consulte "Uso de uma unidade flash USB" (página 30).

 Como salvar uma cena com um novo nome
1. Pressione o botão [STORE].

A tela STORE é aberta.

2. Pressione o botão "NAME" ([F2)] 
abaixo para abrir a tela NAME.

3. Use os botões abaixo "<" ou ">" ([F1] ou 
[F3]) para selecionar a posição de caractere, 
em seguida, use os botões [–] ou [+] para 
selecionar uma letra.
Um nome de até 10 caracteres pode ser definido para 
a Cena.

OBSERVAÇÃO
É possível também usar o botão giratório [SCENE] 
para selecionar caracteres.

Número de cena do usuário 
e o nome da cena de 
usuário da Cena que 
você estiver editando.

Número de cena do 
usuário e o nome da cena 
de usuário de destino do 
armazenamento

Posição de caractere (cursor)

Caractere que
deseja inserir
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Criação da sua própria cena

Guia básico

4. Depois de inserir todos os caracteres, 
pressione o botão "OK" ([F2]) abaixo 
e retorne à tela STORE.

5. Use os botões [–] ou [+] para selecionar um 
Número de cena de usuário no qual 
armazenar a Cena.

6. Após confirmar o novo Número de cena 
e o Nome da cena, pressione o botão 
abaixo "STORE" ([F3]).

Quando a operação de Armazenamento for concluída, o visor retornará para a tela de Cena.

OBSERVAÇÃO
É possível também usar o botão giratório [SCENE] para 
fazer alterações.

OBSERVAÇÃO
Você não pode salvar uma Cena editada em uma 
Cena predefinida.

AVISO
Ao substituir uma Cena, as configurações atuais da 
Cena serão substituídas pelas novas configurações. 
Antes de sobrescrever uma Cena, certifique-se de 
que ela não contenha configurações insubstituíveis.

"Overwrite?" é exibido quando o Número da cena selecionada já 
contém uma Cena.
Se você quiser substituir para salvar a Cena, pressione o botão "YES" 
([F1]) abaixo.
Se você não quiser substituir, pressione o botão "NO" ([F3]) abaixo 
e retorne à tela anterior, na qual você pode selecionar outro número 
de Cena.
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Uso do Clique (Metrônomo)

Guia básico

Defina o tempo, volume, tipo de som, etc. do Clique (Metrônomo).

1. Pressione o botão [ [ (Clique).

Uso do Clique (Metrônomo)

Pressione o botão 
[EXIT] para retornar 
à tela anterior ou 
à tela de Cena.

A tela CLICK 
é aberta.

Como iniciar 
e parar o Clique

2. Pressione o botão 
" " ([F1) abaixo 
para iniciar o Clique.

O botão [CLICK] pisca em 
sincronia com o tempo 
enquanto se ouve os sons de 
clique.

3. Pressione o botão 
" " ([F1]) abaixo 
para parar o Clique.

OBSERVAÇÃO
Você também pode 
pressionar o botão [ ] 
(Clique) para iniciar o Clique 
e para parar o Clique.

Configuração dos 
volumes de batidas do 

clique e dos tipos de sons

2. Pressione o botão 
"VOL/BEAT" ([F2]) 
abaixo.

A tela VOLUME/BEAT é aberta.

Toque no botão no tempo desejado 
para defini-lo.

2. Pressione o botão "TAP" 
([F3]) abaixo.

A tela TAP é aberta.

3. Toque o botão abaixo "  
TAP" ([F3]) pelo menos 
3 vezes.

O tempo marcado é detectado e é exibido 
na tela.

OBSERVAÇÃO
Você também pode definir o tempo tocando 
o bumbo ou um pad conectado aos 
conectores de entrada do trigger.

Definição do tempo 
tocando no botão 
(Tempo da batida)

Alteração 
do tempo

Mais lento Mais rápido

(continua na próxima página)
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Uso do Clique (Metrônomo)

Guia básico

(continuação da página anterior)

Tela BEAT/VOLUME

As batidas 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 15/8 têm apenas as configurações de Acc, semínima pontuada, 
colcheias e semicolcheias.

Defina o volume
Defina a fórmula de 

compasso

Timbres Semínimas Colcheias Semicol-
cheias

Tercetos de 
colcheia

Batidas 
(1/4–16/4, 1/8–16/8, 
1/16–16/16)

Configuração dos volumes 
individuais de batidas do clique

3. Use os botões abaixo "<" ou ">" ([F1] 
ou [F2]) para mover o cursor.

4. Use os botões [–] ou [+] para ajustar 
o volume.

Alteração dos sons de clique

3. Pressione o botão "VOICE" ([F3]) 
abaixo.

A tela CLICK VOICE é aberta.

4. Use os botões [–] ou [+] para alterar 
o som do clique.
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Gravação da sua apresentação

Guia básico

Use o EAD10 para gravar sua apresentação. Quando uma unidade flash USB está conectada à unidade, o áudio é gravado 
na unidade flash USB.

 Gravação da unidade principal (quando não há unidade flash 
USB conectada ao terminal)

1. Pressione o botão [RECORDER].

Gravação da sua apresentação

A tela RECORDER é aberta.

Tempo de reprodução decorrido 
e de destino (min: seg)

As luzes do botão [RECORDER] durante a gravação 
ou durante a reprodução.

Como alternar para 
gravação de AUX IN

Altere a configuração ao gravar 
o áudio do conector [AUX IN].
Para obter mais informações, consulte 
"Como alternar para gravação de 
AUX IN" em página 43.

2. Pressione o botão 
"" ([F1]) para iniciar 
a gravação.

Durante a gravação "Now 
recording... (tempo de gravação 
decorrido (min:seg))" é exibida.

3. Toque a bateria. 

4. Quando terminar de 
tocar, pressione 
o botão " " ([F1]) 
para parar a gravação.

Gravação

Reprodução

2. Pressione o botão 
">" ([F2]) para iniciar 
a reprodução.

3. Para interromper 
a reprodução, 
pressione o botão 
"" ([F2]).

OBSERVAÇÃO
Isso não será exibido quando não 
houver nenhuma música gravada.

AVISO
• Quando sua apresentação já tiver 

sido gravada na Unidade principal, 
gravar novamente na Unidade 
principal apagará a gravação anterior.

• Qualquer apresentação gravada na 
Unidade principal do EAD10 será 
perdida quando a alimentação for 
desligada. Exporte todos os dados 
da apresentação gravada que você 
deseja salvar.

OBSERVAÇÃO
• O tempo de gravação na Unidade 

principal é de cerca de 1 minuto 
e 30 segundos.

• Pressione o botão [MENU] para abrir 
a tela de Tarefa da qual você pode 
exportar sua gravação como um arquivo 
de áudio. Para obter mais informações, 
consulte o Manual de Referência 
(Avançado) (PDF). (MENU/Job/
Recorder/Export Audio)

Pressione o botão 
[EXIT] para retornar 
à tela de Cena.
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Gravação da sua apresentação
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 Gravação em uma unidade flash USB
1. Conecte uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE] 

no painel traseiro.

Quando uma unidade flash USB está conectada

• Você pode gravar até 30 minutos por vez.
• Um novo arquivo é criado cada vez que você grava.
• Pressione simultaneamente a Reprodução e Gravar para dublar sua apresentação 

na música que está sendo reproduzida no momento.

Pressione o botão [EXIT] para 
retornar à tela de Cena.

A tela RECORDER 
(USB) é aberta.

Número da canção 
e tempo de reprodução 

decorrido (min:seg)

3. Pressione o botão 
"" ([F1]) para iniciar 
a gravação.

Durante a gravação "Now 
recording... (tempo de gravação 
decorrido (min:seg))" é exibida.

4. Toque a bateria.

5. Quando terminar de 
tocar, pressione 
o botão " " ([F1]) 
para parar a gravação.

A tela RECORDER SAVE 
é aberta.

6. Pressione o botão 
"SAVE" ([F3]) abaixo 
para salvar o arquivo.

Pressione o botão "CANCEL" 
([F2]) abaixo se não quiser 
salvar o arquivo.

OBSERVAÇÃO
Se você quiser alterar o nome do 
arquivo, pressione o botão "NAME" 
([F1]) abaixo e insira um novo 
nome. (página 37)

Gravação

Nome do arquivo

Como alternar para gravação 
de AUX IN

Altere a configuração ao gravar o áudio do 
conector [AUX IN].
Para obter mais informações, consulte 
"Como alternar para gravação de AUX IN" 
em página 43.

Reprodução

3. Use os botões [–] ou [+] para 
selecionar uma música para 
ser reproduzida.

4. Pressione o botão ">" 
([F2]) abaixo para iniciar 
a reprodução.

5. Pressione o botão "" 
([F2]) abaixo para 
interromper a reprodução.

OBSERVAÇÃO
Isso não será exibido quando não houver 
nenhuma música gravada.

OBSERVAÇÃO
Até 100 músicas são reconhecidas.

2. Pressione o botão [RECORDER].
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 Como alternar para gravação de AUX IN
A Fonte de entrada deve ser alterada para gravar a partir do conector [AUX IN].

1. Pressione o botão [RECORDER].

2. Pressione o botão "SOURCE" ([F3]) abaixo.

3. Pressione o botão "YES" ([F1]) abaixo.
A configuração é alterada para a gravação AUX IN.

Após o término da gravação, o EAD10 retorna para as configurações normais de gravação.

OBSERVAÇÃO
Sua apresentação não emite som e não é gravada 
na gravação AUX IN.

Ao gravar na Unidade principal Ao gravar em uma unidade flash USB

Uma mensagem de confirmação é exibida.
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 Gravação superposta de sua apresentação em uma música 
de acompanhamento

Você pode fazer uma dublagem da sua apresentação em uma música de acompanhamento que você importou em uma 
unidade flash USB e salvar a sua apresentação combinada com a música de acompanhamento, como um único arquivo 
de áudio.

 Preparação de uma música de acompanhamento (arquivo de áudio)

• Importação de um computador
Salve o arquivo de áudio (arquivo .wav) a partir do computador para o diretório raiz em uma unidade flash USB.

• Importação do conector [AUX IN]
Conecte um reprodutor de música portátil ou outro dispositivo ao conector [AUX IN] no painel traseiro e deixe 
a música preparada para ser reproduzida.

Gravação da música de acompanhamento 

1. Conecte a unidade flash USB ao terminal 
[USB TO DEVICE] no painel traseiro e, 
em seguida, conecte um reprodutor de 
música portátil ao conector [AUX IN].

2. Pressione o botão [RECORDER].
A tela RECORDER (USB) é aberta.

OBSERVAÇÃO
Se você tocar junto com uma faixa vindo de uma Entrada auxiliar, somente sua apresentação será gravada.

Requisitos do arquivo de áudio: 16 bits, 44,1 kHz, estéreo, 
formato .wav

OBSERVAÇÃO
• Alguns arquivos de áudio não podem ser reproduzidos mesmo quando os requisitos acima são atendidos.

• O EAD10 não reconhecerá o arquivo de áudio se ele estiver em uma pasta.
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3. Pressione o botão "SOURCE" ([F3]) abaixo.
A tela de confirmação "Switch to AUX IN recording?" 
é exibida.

4. Pressione o botão "YES" ([F1]) abaixo para 
alternar para a gravação AUX IN. 

5. Pressione o botão "" ([F1]) abaixo no 
EAD10 para iniciar a gravação e, em 
seguida, pressione simultaneamente 
a reprodução no reprodutor de música 
portátil para iniciar a reprodução da 
música de acompanhamento.

6. Quando a reprodução da música terminar, 
pressione o botão " " ([F1]) abaixo para 
parar a gravação.
A tela RECORDER SAVE é aberta.

7. Pressione o botão "SAVE" ([F3]) abaixo 
para salvar o arquivo.
Pressione o botão "CANCEL" ([F2]) abaixo 
se não quiser salvar o arquivo.

Ao fazer isso, a música externa que você acabou de gravar estará na unidade flash USB, 
pronta para uso.

OBSERVAÇÃO
Se você quiser alterar o nome do arquivo, pressione 
o botão "NAME" ([F1]) abaixo e insira um novo nome. 
(página 37)
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 Como gravar você mesmo tocando junto com a música de acompanhamento

1. Use os botões [–] ou [+] para selecionar 
o acompanhamento que você preparou.

2. Pressione o botão "" ([F1]) abaixo 
e o botão ">" ([F2]) abaixo para iniciar 
a gravação e reprodução.

3. Toque a bateria.

4. Quando terminar de tocar, pressione o botão 
" " ([F1]) para parar a gravação.

Você acabou de gravar você mesmo sobre a música na unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO
Pressionar o botão "" ([F2]) abaixo interrompe a reprodução 
de acompanhamento, mas a gravação continua.



47Manual do Proprietário do EAD10

Gravação da sua apresentação

Guia básico

 Gravação com aplicativos de dispositivo inteligente

Usar aplicativos compatíveis com o EAD10 oferece mais conveniência e uma experiência de usuário mais agradável.
Para obter mais informações sobre como conectar, consulte o "Manual de Conexão do iPhone/iPad" (PDF) disponível 
no site da Yamaha.
Para obter detalhes sobre os dispositivos inteligentes e os aplicativos, consulte a página da web abaixo.

http://download.yamaha.com/

 Gravação em um computador
Você pode se conectar a um computador e usar o software de DAW para gravar sua apresentação.

Para obter mais informações sobre como se conectar um computador, consulte o Manual de Referência (Avançado) (PDF). 
Para obter mais informações sobre como usar o software de DAW, consulte o Manual do Proprietário do software de DAW.

OBSERVAÇÃO
Para eliminar o risco de interferência devido a ruídos por seu iPhone ou iPad quando usado junto com o EAD10, ative 
o Modo avião e ligue o Wi-Fi.

AVISO
Não se esqueça de colocar o iPhone ou iPad sobre uma superfície estável para evitar que ele caia e seja danificado.

O que é um software de DAW?

DAW é abreviatura de Digital Audio Workstation e se refere a aplicativos, como Cubase, que permitem gravar, editar 
e mixar áudio em um computador.
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Você pode conectar complementos (vendidos separadamente) aos conectores de entrada da Unidade principal 
ou ao conector do Pedal e tocar Sons de trigger ou alternar as funções.
Apresentamos aqui algumas das coisas que você pode fazer com os complementos vendidos separadamente.

Conexão com saídas [qKICK /w] – [y]

(*1) Sobre os pads
Neste Manual do Proprietário, os pads externos vendidos separadamente que podem ser conectados ao EAD10 
são chamados pelo nome do modelo. Observe que os nomes desses modelos estavam atualizados na data de impressão 
deste manual. Detalhes sobre quaisquer modelos lançados depois serão disponibilizados pelo site a seguir.

http://download.yamaha.com/

* A Yamaha Corporation reserva-se o direito de modificar esse URL a qualquer momento, sem notificação prévia.

Aprimorar seu conjunto de bateria com complementos 
vendidos separadamente

  Complementos vendidos separadamente Aplicativos principais

Trigger de bateria

 página 50

 Conecte um trigger de bateria a uma bateria acústica e 
acione um som a partir do EAD10 (incluindo suas próprias 
amostras) sempre que a bateria for tocada. O EAD10 
mudará o volume do som dependendo do nível de 
intensidade que você tocar.

Pad (*1)

 página 52

 Toque o EAD10 como um módulo de bateria eletrônica.

 Os pads também podem ser usados para se apresentar 
de outras formas, como alternar o conjunto, ativar 
e desativar funções e muitos outras.
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Conexão ao conector [FOOT SW]

* Podem não estar disponíveis, dependendo da sua região. Consulte seu fornecedor Yamaha.

  Complementos vendidos separadamente Aplicativos principais

Pedal

 página 54

 Alternar funções

 Reproduzir sons de trigger

Escolha o pedal mais adequado às suas necessidades.

OBSERVAÇÃO
• Neste manual, o termo "FC3" se refere ao FC3 e a todos os demais produtos equivalentes, como o FC3A.

• Neste manual, o termo "FC4" se refere ao FC4 e a todos os demais produtos equivalentes, como o FC4A.

• Ativar ou desativar 

• Ajustar o volume (mantém sua posição 
quando liberado)

• Ativar ou desativar

• Reproduzir sons de trigger

• Ativar ou desativar

• Ajustar o volume (os pedais retornam 
à posição quando são liberados)

• Reproduzir sons de trigger

FC5
FC4

FC7

HH65

FC3
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 Uso dos triggers de bateria para reproduzir sons de trigger com 
sua bateria acústica (com triggers de bateria)

Conecte um Trigger de bateria (vendido separadamente) à caixa ou ao tom-tom e conecte o Trigger da bateria à Unidade 
principal e você poderá reproduzir os Sons do trigger, de acordo com a duração e a intensidade de cada batida. Por exemplo, 
organize os sons internos de bateria para melhorar o som ou organize outros sons do instrumento como percussão ou efeitos 
sonoros.

Exemplos de conexão do trigger de bateria

 Procedimento:
Exemplo: conexão de um trigger de bateria DT50S

1. Desligue a Unidade principal.
Certifique-se de que a Unidade principal esteja 
desligada antes de conectar.

2. Conecte o DT50S entre as duas as hastes 
de tensão sobre a caixa.

Para obter mais informações, consulte o Manual 
do Proprietário do DT50S.

OBSERVAÇÃO
Posicione o Trigger da bateria distante o baterista para evitar 
que ele seja tocado acidentalmente.

DT50S

Unidade principal

Tudo desligado

Pele

Parafuso da garra

Aro

DT50S
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3. Conecte o DT50S ao conector [eSNARE/r] 
no painel traseiro da Unidade principal.

4. Pressione o botão [MENU] para fazer 
as configurações necessárias para usar 
o DT50S.
Quando o DT50S está conectado ao conector [eSNARE/
r], as configurações podem ser usadas como elas estão, 
sem a necessidade de fazer alterações. Se algum outro 
trigger da bateria estiver conectado, execute as seguintes 
configurações.

• Especifique o tipo de trigger que 
está conectado.
Selecione o pad adequado na lista de tipos de pad. Para 
obter mais informações, consulte o Manual de 
Referência (Avançado) (PDF). (MENU/Trigger/
Pad Type)

• Especifique a função do trigger conectado
Reproduzir sons de trigger (página 35)

Isso conclui a configuração.

Unidade principal

DT50S
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 Uso dos pads de bateria eletrônica para reproduzir sons 
ou funções de controle (com Pads adicionais)

Você pode tocar bateria, percussão ou outros sons ou controlar as funções usando pads (vendidos separadamente) 
conectados à Unidade principal.

Exemplo de conexão de pad

 Procedimento:
Exemplo: conexão de TP70S

1. Desligue a Unidade principal.
Certifique-se de que a Unidade principal esteja desligada 
antes de conectar.

2. Conecte o pad.

Pad

Unidade principal

Tudo desligado

Tom HolderExemplo

Suporte 
de pratos

Pad de bateria 
eletrônica (TP70S)

Clamp CSAT924A
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3. Conecte o TP70S ao conector [t] ou [y] 
no painel traseiro da Unidade principal.

4. Ligue a Unidade principal.

5. Pressione o botão [MENU] para fazer 
as configurações necessárias para 
usar o TP70S.
Quando o TP70S está conectado ao conector [t] ou [y], 
as configurações podem ser usadas como elas estão, sem 
a necessidade de fazer alterações. Se algum outro pad 
estiver conectado, execute as seguintes configurações.

• Especifique o tipo de pad que está conectado
Selecione o pad adequado na lista de tipos de pad. Para 
obter mais informações, consulte o Manual 
de Referência (Avançado) (PDF). (MENU/Trigger/
Pad Type)

• Especifique a função do pad conectado
• Reproduzir sons de trigger (página 35)
• Alternar as funções (consulte o Manual de Referência 

(Avançado) (PDF)) (MENU/Utility/PadFunction)

Isso conclui a configuração.

Unidade principal
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 Uso de um pedal para reproduzir sons ou controlar funções 
(com um Pedal ou um Pedal Controlador)

Você pode conectar um pedal ao conector [FOOT SW] para uma variedade de usos.

 Procedimento:
Exemplo: conexão de um HH65

1. Desligue a Unidade principal.
Certifique-se de que a Unidade principal esteja desligada 
antes de conectar.

2. Conecte o plugue do pedal ao conector 
[FOOT SW] no painel traseiro da Unidade 
principal.
Conecte a outra extremidade do cabo que veio com 
o HH65 no conector [OUTPUT] no HH65.

3.  Ligue a Unidade principal.

4. Pressione o botão [MENU] para executar 
a configuração inicial. 
Quando o HH65 está conectado, as configurações podem 
ser usadas como elas estão, sem a necessidade de fazer 
alterações. Execute as configurações a seguir ao conectar 
qualquer outro pedal.

• Especifique o tipo de pedal que está conectado
Selecione o pedal que você conectou em MENU/Trigger/
FootSwSelect

• Especifique a função do pedal conectado
• Especifique a função do pedal conectado (MENU/

Utility/PadFunction)
• Selecione o Som do trigger (para reproduzir sons) 

(página 35)

Isso conclui a configuração.

Tudo desligado

HH65

Unidade principal
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Referência

Lista de menu

 MENU

Scene Edit
 Inst
  Category  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument Category
  InstNumber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument Number

  InstTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument Tuning
  InstDecay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument Decay
  InstPan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument Pan

 Voice
  Category  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Category
  VoiceNumber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Number

  VoiceTune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Tuning
  VoiceDecay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Decay
  VoicePan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Pan

  VoiceFilter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Filter Cutoff Frequency
  VoiceQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Filter Resonance (Q)
  VoiceAltGrp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Alternate Group
  VoiceHoldMode  . . . . . . . . . . . . . . . . Voice Hold Mode

  MessageType  . . . . . . . . . . . . . . . . . Select MIDI Message Type

 Effect
  ReverbType  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverb Type
  ReverbSend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverb Send
  RevReturn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverb Return

  Mic RevSend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mic Reverb Send
  TriggerRevSend . . . . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Reverb Send
   Voice RevSend  . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Voice Reverb Send

  MicEffType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mic Effect Type
  MicEffDepth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mic Effect Depth

  TrgEffType  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Effect Type
  TrgEffSend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Effect Send and Dry Balance
  TrgEffReturn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Effect Return
  TrgEffToRev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigger Voice Effect Reverb Send

 Volume
  Scene Volume  . . . . . . . . . . . . . . . . . Overall Scene Volume
   Mic Volume  . . . . . . . . . . . . . . . . Mic Volume
   TriggerVolume . . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Overall Volume
         Inst Volume  . . . . . . . . . . . . . Trigger Sound Instrument Volume
               Voice Volume  . . . . . . . . Trigger Sound Voice Volume

 Tempo
  Tempo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempo for Selected Scene

Categoria do instrumento
Número do instrumento

Afinação do instrumento
Queda do instrumento
Deslocamento do instrumento

Categoria de voz
Número de voz

Afinação da voz
Enfraquecimento da voz
Deslocamento da voz

Frequência de corte do filtro de voz
Ressonância do filtro da voz (Q)
Grupo alternativo de voz
Modo de espera de voz

Selecionar o tipo de mensagem MIDI

Tipo de reverberação
Emissão de reverberação
Retorno de reverberação

Emissão de reverberação de microfone
Emissão de reverberação de som do trigger
Emissão de reverberação de voz do som do trigger

Tipo de efeito do microfone
Profundidade do efeito do microfone

Tipo de efeito do som do trigger
Emissão de efeito sonoro do trigger e Balanço seco
Retorno do efeito sonoro do trigger
Emissão de reverberação do efeito de voz do trigger

Volume geral da cena
Volume do microfone
Volume geral do som do trigger
Volume do instrumento do som do trigger
Volume de voz do som do trigger

Tempo para a cena selecionada
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 MENU

Trigger
 Input Mode
  Trg1/Trg2  . . . . . . . . . . . . . . . Trigger 1/Trigger 2 Input Mode
  Trg3/Trg4  . . . . . . . . . . . . . . . Trigger 3/Trigger 4 Input Mode

 Curve
  Velocity Curve  . . . . . . . . . . . Velocity Curve

 Pad Type
  PadType  . . . . . . . . . . . . . . . Select Pad Type

   Gain . . . . . . . . . . . . . . . . Gain
   Sensitivity  . . . . . . . . . . . Sensitivity
   RejectTime  . . . . . . . . . . Reject Time

   MinLevel  . . . . . . . . . . . . Minimum Level
   MaxLevel  . . . . . . . . . . . . Maximum Level
   MinVelocity  . . . . . . . . . . Minimum Velocity
   MaxVelocity  . . . . . . . . . . Maximum Velocity

   WaitTime  . . . . . . . . . . . . Wait Time
   RimGain  . . . . . . . . . . . . Rim Gain
   H/R Balance  . . . . . . . . . H/R Balance

 Crosstalk
  All Reject Lvl  . . . . . . . . . . . . All Rejection Level
  Reject Lvl  . . . . . . . . . . . . . . . Rejection Level (Source Pad)

 FootSwSelect  . . . . . . . . . . . . . . . Select Foot Switch 

Utility
 General
  SceneKnob  . . . . . . . . . . . . . Scene Knob
  AutoPowerOff  . . . . . . . . . . . Auto Power Off
  LCD Contrast  . . . . . . . . . . . . LCD Contrast

  ClickOutput  . . . . . . . . . . . . . Click Output Destination
  ClickCountOff . . . . . . . . . . . . Click Countoff
  L&R Volume . . . . . . . . . . . . . External Device Output Volume
  MicNoiseGate  . . . . . . . . . . . Mic Noise Gate

  AudioOutGain  . . . . . . . . . . . Audio Auto Gain
  AudioMix  . . . . . . . . . . . . . . . Audio Mix
  USB To Host  . . . . . . . . . . . . [USB TO HOST] Terminal Setting
  MIDI LocalCtrl  . . . . . . . . . . . MIDI Local Control

  AuxInVolume  . . . . . . . . . . . . [AUX IN] Volume
  USB Volume  . . . . . . . . . . . . USB Audio or Recorder Playback Volume
  ClickVolume . . . . . . . . . . . . . Click Volume

 PadFunction
  PadFunction . . . . . . . . . . . . . Pad Function

  BypassSw  . . . . . . . . . . . . . . Bypass Switch

 Phones EQ
  EQ LowGain  . . . . . . . . . . . . EQ Low Gain
  EQ HighGain  . . . . . . . . . . . . EQ High Gain

Modo de entrada do trigger 1/trigger 2
Modo de entrada do trigger 3/trigger 4

Curva de velocidade

Selecionar tipo de pad

Ganho
Sensibilidade
Tempo de rejeição

Nível mínimo
Nível máximo
Velocidade mínima
Velocidade máxima

Tempo de espera
Ganho do aro
Balanço do H/R

Todos os níveis de rejeição
Nível de rejeição (Pad de origem)

Selecionar pedaleira

Botão giratório Scene
Tempo do desligamento automático
Contraste do LCD

Destino de saída do clique
Contagem de cliques
Volume de saída do dispositivo externo
Gate de ruído do microfone

Ganho na saída de áudio
Mix de áudio
Configuração do terminal [USB TO HOST]
Controle local de MIDI

Volume [AUX IN]
Volume de reprodução do gravador ou áudio USB
Volume do clique

Função do pad

Chave bypass

Ganho de grave do EQ
Ganho de agudo do EQ
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 MENU

Job
 Scene
  Recall  . . . . . . . . . . . . . . .Recall
  Sort  . . . . . . . . . . . . . . . .Sort
  Exchange . . . . . . . . . . . .Exchange
  Clear  . . . . . . . . . . . . . . .Clear

 Wave
  Import . . . . . . . . . . . . . . . Import Selected Audio File
  Import All  . . . . . . . . . . . . Import All Audio Files
  Delete  . . . . . . . . . . . . . .Delete Selected Audio File
  Delete All  . . . . . . . . . . . .Delete All Audio Files
  Optimize . . . . . . . . . . . . .Optimize Memory

  Memory Info . . . . . . . . . .Memory Information

 Recorder
  Export Audio  . . . . . . . . .Export Audio

File
 Save  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Save File
 Load  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Load File
 Rename  . . . . . . . . . . . . . . . .Rename File
 Delete . . . . . . . . . . . . . . . . . .Delete File
 Format  . . . . . . . . . . . . . . . . .Format USB Flash Drive

 Memory Info  . . . . . . . . . . . . .USB Flash Drive Memory Information

Factory Reset  . . . . . . . . . . . . . . .Factory Reset

Selecionar
Classificar
Trocar
Limpar

Importar o arquivo de áudio selecionado
Importar todos os arquivos de áudio
Excluir arquivo de áudio selecionado
Excluir todos os arquivos de áudio
Otimizar memória

Informações da memória

Exportar áudio

Salvar arquivo
Carregar arquivo
Renomear arquivo
Excluir arquivo
Formatar unidade flash USB

Informações da memória da unidade flash USB

Redefinição de fábrica
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Referência

Solução de problemas

Sintoma Possível causa Solução Página de 
referência

Sem som EAD10 não está ligado Certifique-se de que a alimentação 
esteja ligada.

página 25

O volume não está alto Verifique a configuração do botão 
giratório [MASTER VOLUME].

página 13

O cabo não está conectado 
corretamente 
ou 
O cabo está danificado

Certifique-se de que a Unidade 
do sensor e a Unidade principal 
estejam devidamente conectadas 
a um cabo estéreo.

página 17

Verifique se o cabo que você está 
usando está em boas condições.

Certifique-se de que a Unidade 
principal esteja corretamente conectada 
aos fones de ouvido ou a outro 
equipamento de áudio, como um 
amplificador e/ou alto-falantes.

Certifique-se de que o cabo "A" esteja 
conectado às saídas [A], e o cabo de 
"B" esteja conectado às saídas [B].

A configuração de volume está 
incorreta.

Verifique a configuração do botão 
giratório [MASTER VOLUME].
Verifique as configurações de 
alimentação e volume dos dispositivos 
externos.

página 13

Equilíbrio do volume ruim

Equilíbrio de volume ruim entre 
o Som do microfone e o Som do 
trigger

Ajuste o volume do Som do trigger. Se 
isso não resolver o problema, ajuste o 
ganho do microfone.

página 34
página 28

Equilíbrio do volume ruim entre 
AUX IN e sua apresentação

Ajuste o volume no dispositivo 
conectado ao conector [AUX IN].
Ajuste o botão giratório [AUDIO/CLICK 
VOLUME].

página 13

Equilíbrio do volume ruim entre 
a reprodução da memória flash 
USB e sua apresentação

Ajuste o botão giratório [AUDIO/CLICK 
VOLUME].

página 13

Os pratos soam distantes ou 
o volume da bateria está baixo

Instrumentos colocados longe da 
Unidade do sensor podem soar baixo 
em volume. Verifique as posições da 
bateria e dos pratos no conjunto de 
bateria.

página 17

O Som do trigger do bumbo não 
é reproduzido

As configurações do trigger não estão 
corretas.

Tente usar a configuração automática 
para definir a Unidade do sensor.

página 27

A Unidade do sensor não está 
corretamente conectada

Verifique se a Unidade do sensor está 
corretamente conectada ao aro.

página 17
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Solução de problemas

Referência

Difícil perceber alterações nas 
configurações

O nível de reverberação/efeito ou 
volume do Som do trigger está muito 
baixo

Gire o botão giratório [REVERB], botão 
giratório [EFFECT] ou [TRIGGER] para 
a direita para ajustar a profundidade ou 
o volume.

página 33

O Ganho de microfone está definido 
como muito baixo

Tente usar a configuração automática 
para definir a Unidade do sensor.

página 27

As configurações do trigger não estão 
corretas

O volume dos fones de ouvido que 
você está usando está baixo

Use headphones altamente eficientes, 
fones de ouvido que tampam toda 
a orelha ou fones de ouvido.

página 23

Há ruídos Ruído do microfone Prenda os cabos próximos à Unidade 
do sensor usando a fita da banda do 
cabo fornecida para que os cabos não 
se movam para perto da Unidade 
do sensor.

página 17

Verifique se a Unidade do sensor está 
corretamente conectada ao aro.

Prenda o cabo que conectado ao 
conector [B] (cabo do Sensor de 
microfone) na Unidade principal usando 
as fitas de cabo fornecidas para evitar 
que os cabos se movam.

Vários sons produzidos com uma 
única batida (trigger duplo)

Há triggers duplos Verifique se a Unidade do sensor está 
corretamente conectada ao aro.

página 17

Quanto mais a pele do bumbo vibrar, 
mais fácil isso causará disparos duplos.
Ajuste o bumbo para que ele produza 
sons mais curtos. Tente remover o áudio 
ou afinar a pele ou trocar a pele.

Pad complementares vendidos 
separadamente não emitem som 
ou 
Difícil de produzir o som

Verifique se a configuração de tipo 
de pad está correta.

Manual de 
Referência 
(Avançado) 

(PDF)

O som é produzido sem tocar o pad
O som é produzido por um pad que 
não foi tocado

Há vazamento Aumente a configuração de nível 
mínimo do Som do trigger. No entanto, 
definir isso para um nível muito alto 
pode impedir que batidas leves 
produzam sons. Ajuste conforme 
necessário.

página 33

Manual de 
Referência 
(Avançado) 

(PDF)

Há vazamento com o Som do trigger 
de bumbo

Tente usar a configuração automática 
para definir a Unidade do sensor. 
Verifique a configuração de 
Sensibilidade do trigger.

página 27

Se o som do bumbo for reproduzido ao 
bater na caixa, deixe a caixa um pouco 
mais distante da Unidade do Sensor. 
Uma distância maior entre os dois 
poderá melhorar o problema.

página 17

O som está distorcido O nível de ganho de microfone está 
definido como muito alto

Pressione o botão [ ] e ajuste as 
configurações do sensor de microfone.

página 27

O Volume principal está muito alto Gire o botão giratório [MASTER 
VOLUME] para a esquerda.

página 13

Um efeito é aplicado Ajuste a distorção ou outra 
configuração do Efeito.

página 13

Sintoma Possível causa Solução Página de 
referência
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Solução de problemas

Referência

*1 Consulte o site em http://download.yamaha.com/
*O URL pode mudar sem aviso prévio.

Não é possível gravar na Unidade 
principal
Não é possível gravar em uma 
unidade flash USB

Não é possível gravar áudio a partir 
do conector AUX IN

O som de sua apresentação e o áudio 
de AUX IN não podem ser gravados 
simultaneamente.
O áudio da saída AUX IN deve ser 
gravado primeiro na Unidade principal 
e, em seguida, você pode fazer dublar 
sua apresentação em uma música.

página 41

Não é possível gravar o Clique O EAD10 não foi projetado para gravar 
o Clique.

Não há memória suficiente na 
unidade flash USB

Verifique a memória disponível na 
unidade flash USB.

A unidade flash USB está protegida 
contra gravação

Desative a proteção contra gravação 
da unidade flash USB.

Os arquivos de áudio gravados em 
uma unidade flash USB têm volume 
baixo ao reproduzir os dados na 
Unidade principal

Ajuste o volume até um nível adequado 
durante a gravação.
Ajuste o botão giratório [AUDIO/CLICK 
VOLUME] durante a reprodução.

Gravação: 
Manual de 
Referência 
(Avançado) 
(PDF)

Reprodução: 
página 13

O arquivo de áudio na unidade flash 
USB não pode ser reproduzido com 
a Unidade principal
ou
A reprodução é interrompida no 
meio de uma música ao reproduzir 
o arquivo de áudio da unidade 
flash USB

Não há suporte a este formato 
de arquivo

Verifique o formato de arquivo ou 
a frequência do sample.

página 63

O desempenho da unidade flash USB 
não é suficiente.

É recomendável usar uma unidade 
flash USB de 4 GB ou mais. Para obter 
mais informações, consulte "Lista de 
dispositivos USB compatíveis" no site 
da Yamaha.

*1

A energia desliga inesperadamente A função Desligamento automático 
está habilitada

Desative a função Desligamento 
automático.

página 29

Não liga O adaptador CA não está conectado Verifique se o adaptador CA está 
conectado.

página 22

As edições feitas na Cena 
se perdem

Antes de armazenar as edições, 
outra Cena foi selecionada

Use a função Recuperar para recuperar 
o conteúdo editado.

página 34

Sintoma Possível causa Solução Página de 
referência
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Lista de mensagens

Referência

Lista de mensagens

Mensagem Descrição

Are you sure? Confirma se você deseja ou não executar uma operação específica.

Auto power off disabled. É exibida quando o botão [STORE] é pressionado ao ligar a energia 
informando ao usuário que a função Desligamento automático está 
desativada.

Backup error. É exibida quando há falha na gravação de dados na flash ROM.
Se os dados não forem devidamente salvos ao desligar a unidade, essa 
mensagem será exibida na próxima vez que a alimentação for ligada. Após 
de exibir a mensagem de erro, a Redefinição de fábrica será 
automaticamente executada.

Cancel AUX IN recording? É exibida quando o botão SOURCE é pressionado enquanto o Gravador 
está na Gravação de AUX IN. Pressione o botão "Yes" abaixo para voltar 
para a configuração normal do Gravador.

Canceled. É exibida quando a operação cancelar é concluída.

Can’t use RECORDER now. Não é possível usar o gravador porque "USB To Host" está definido como 
"audio". Verifique a configuração de "USB to Host".

Completed. É exibida quando a execução de Armazenamento de cena, Carregamento 
de arquivo/Salvar, Tarefa ou outra função é concluída.

Connecting USB device... É exibida ao conectar um dispositivo USB.

Excessive demand for USB power. O consumo de energia do dispositivo USB excede o valor especificado. 

Factory Reset initializing... É exibida na inicialização, se você fez uma redefinição de fábrica.

File already exists. Já existe um arquivo com o mesmo nome.

File not found. O tipo de arquivo selecionado não foi encontrado.

Illegal file. É exibida quando é feito o carregamento de um arquivo e a Unidade 
principal não consegue lidar com o arquivo de destino ou não oferece 
suporte ao arquivo de áudio.

Incompatible USB device. É exibida quando um dispositivo USB não compatível está conectado ao 
terminal [USB TO DEVICE].

Invalid USB device. O dispositivo USB está com falha. Formate o dispositivo USB novamente.

No data. É exibida quando os dados de destino não existem ao usar o Gravador 
ou usar os parâmetros relacionados ao Wav em "Job".

No response from USB device. Não há resposta do dispositivo USB.

Now importing... É exibida ao importar um arquivo .wav.

Now loading... É exibida ao carregar um arquivo.

Now processing... É exibida ao executar uma operação de Armazenamento de cena ou Tarefa. 
É exibida durante o pós-processamento depois de cancelar a operação 
de Carregamento de arquivo ou Salvar arquivo.

Now saving... É exibida ao salvar um arquivo.

Now switching audio driver. É exibida quando o terminal [USB TO HOST] está conectado a um 
computador ou a outro dispositivo e a operação a seguir é executada.
Ao alterar a configuração "USB To Host" para "MIDI" ou "MIDI+audio".
Ao entrar ou sair da tela do Gravador quando a configuração "USB To Host" 
está definida como "auto".
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Lista de mensagens

Referência

*1 Consulte o site em http://download.yamaha.com/
*O URL pode mudar sem aviso prévio.

Overwrite? É exibida ao salvar um arquivo no dispositivo USB e um arquivo com 
o mesmo nome já existe no dispositivo USB.
É exibida ao tentar executar novamente a operação Armazenar cena 
de usuário na Cena anteriormente salva.

Please stop recorder. É exibida ao executar uma operação que sai do Gravador durante 
a reprodução do gravador ou gravação. Pare o Gravador e tente novamente.

Recording time limit exceeded. O tempo de gravação é de aproximadamente 1 minuto e 30 segundos com 
a memória interna e cerca de 30 minutos com uma unidade flash USB.

Read only file. É exibida quando um arquivo somente leitura é selecionado durante uma 
operação de arquivo.

Sample is too long. A amostra é muito grande e não pode ser carregada.

Sample is too short. A amostra é muito pequena e não pode ser carregada.

Switch to AUX IN recording? É exibida quando o botão "source" abaixo é pressionado ao usar o gravador. 
Pressione o botão "YES" abaixo e alterne para a gravação do conector 
[AUX IN].

USB connection terminated. É exibida se a conexão com o dispositivo USB foi interrompida por uma 
corrente elétrica anormal. Desconecte o dispositivo USB e pressione 
o botão "OK" abaixo.

USB device’s transfer speed too slow. É exibida quando a velocidade de transferência para o dispositivo USB 
não é suficiente.
Para obter informações sobre dispositivos que foram testados e que 
comprovadamente funcionam com o EAD10, consulte a "Lista de 
dispositivos USB compatíveis"(*1) no site da Yamaha.

USB device full. É exibida quando o dispositivo USB está cheio, e os arquivos não podem 
ser salvos nele. Use um novo dispositivo USB ou libere espaço, apagando 
arquivos desnecessários do dispositivo inteiro.

USB device not ready. É exibida se o dispositivo USB não está conectado corretamente 
à Unidade principal.

USB device read/write error. É exibida se ocorreu um erro durante a leitura ou a gravação de dados 
no dispositivo USB.

USB device write protected. É exibido se o dispositivo USB estiver protegido contra gravação.

USB transmission error. É exibida se ocorreu um erro durante a comunicação com 
o dispositivo USB.

Wave memory full. É exibida se a memória WAVE estiver cheia e as operações como 
Importação, Tarefa ou Carregamento não podem ser executadas.

Mensagem Descrição



63Manual do Proprietário do EAD10

Especificações

Referência

Unidade principal

Unidade do sensor

Outros

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. 

Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual. Como as especificações, os equipamentos ou os 
acessórios vendidos separadamente podem não ser iguais em todas as localidades; consulte o revendedor Yamaha.

Especificações

Tom 
Pad gerador

Cenas Predefinições: 50
Usuário: 200

Reverberação 11

Efeitos Microfone: 21, Trigger: 10
Sons do trigger Gerador de tons AWM2

Polifonia máxima 64

Instrumentos ***
Vozes ***

Gravador Tempo de gravação Memória interna Aprox. 1 min 30 seg

Unidade flash USB Aproximadamente 30 min/arquivo
Formato Gravação/reprodução WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo)

Arquivos de 
áudio

Limite de importação Até 100

Taxa de amostragem de reprodução 44,1 kHz
Memória de onda 32 MB
Tamanho máximo do sample a ser carregado 1 sample mono: 1,75 MB

1 sample estéreo: 3,5 MB

Formato da amostra WAV (16 bits)
Faixa do 
clique

Tempo 30–300 BPM, função tap tempo
Fórmula de compasso Semínima a 16/4, colcheia a 16/8, semicolcheia a 16/16

Subdivisões Timbres, semínimas, colcheias, semicolcheias e tercetos de colcheia
Funções Ajuste da sensibilidade do trigger, áudio USB/MIDI, fone de ouvido EQ
Interface 
de controle

Tela LCD full dot (128 x 64 pontos)

Outros controladores Botões giratórios MASTER VOLUME, AUDIO/CLICK VOLUME, SCENE, REVERB, 
EFFECT, TRIGGER

Botões MENU, Unidade do sensor, Clique, RECORDER, EXIT, STORE, 
Funções 1–3, –, +, Em espera/ligado

Conectividade DC IN DC IN (12 V)

Headphones PHONES (conector estéreo padrão)
AUX IN AUX IN (miniconector estéreo)
SAÍDA OUTPUT L/MONO, R (conector para fone padrão)

USB USB TO DEVICE
USB TO HOST

Entrada do sensor Para sensor do trigger A (conector estéreo padrão)

Para o sensor do microfone B (conector estéreo padrão)
Entrada do trigger Estéreo (L: trigger, R: trigger) qKICK/w (também funciona como A), eSNARE/r (conector estéreo 

padrão)
Três zonas (L: trigger, R: chave do 
aro)

t, y (conector estéreo padrão)

Pedal FOOT SW (conector estéreo padrão)
Fonte de 
alimentação

Fonte de alimentação PA-150 (ou equivalente recomendado pela Yamaha)
Consumo de energia 10 W (ao usar o adaptador CA PA-150)

Desligamento automático Sim
Tamanho/
peso

Dimensões (L × P × A) Largura × profundidade × altura 260 (L) × 138 (P) × 63 (A) mm (10 1/4" × 5 7/16" × 2 1/2")
Peso Somente a unidade principal 654 g (1 lb 7 oz)

Tipos de 
sensores

Microfone Microfone SPL alto × 2

Trigger Exclusivo para o bumbo × 1
Conectividade Saídas do sensor Para sensor do trigger A (conector para fone padrão)

Para o sensor do microfone B (conector estéreo padrão)

Tamanho/
peso

Dimensões (L × P × A) Largura × profundidade × altura 76 (L) × 78 (P) × 88 (A) mm (3" × 3 1/16" × 3 7/16")
Peso Somente unidade do sensor g 464 (1 lb)

Acessórios incluídos Manual do Proprietário (este livro), PA-150 (ou outro equivalente recomendado pela Yamaha)*, Suporte do módulo, 
porcas borboletas de suporte do módulo (x 2), Cabos do conector (1 par), Abraçadeiras plásticas (x 3), 
Almofadas adesivas (x 2)
*Pode não estar incluído, dependendo da sua região. Consulte seu fornecedor Yamaha.

Acessórios vendidos separadamente 
(Podem não estar disponíveis, 
dependendo da sua região.)

• Acessório de suporte de pratos (CSAT924A)
• Consulte o site para obter mais informações sobre outros acessórios disponíveis (http://download.yamaha.com/)
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Conector DC IN............................. 14
Conectores de entrada 

do trigger.............................. 14, 16
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F
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G
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Ganho ........................................... 27
Ganho de microfone ..................... 27

Ganho do trigger ........................... 27
Gravação AUX IN.......................... 43

I
iPhone/iPad................................... 47

L
[L] (Ganho do microfone 

esquerdo) .................................. 28

M
Marca E......................................... 33
[MASTER VOLUME], 

botão giratório............................ 13
[MENU], botão .............................. 13
Metrônomo.................................... 39

MIC ............................................... 27
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O
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P
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Redefinição de fábrica .................. 30
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[REVERB], botão giratório ............ 13
Reverberação ..........................11, 32

S
[SCENE], botão giratório .............. 13
Sensor de microfone..................... 15
Sensor do trigger .......................... 15
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Sinal do trigger...............................11
Sistema de PA .............................. 24

Software de DAW.......................... 47
Som do trigger .............................. 32
Som do microfone..........................11

Sons importados........................... 37
[STORE], botão....................... 13, 37
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T
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Tempo........................................... 39
Tempo da batida ........................... 39

TO SENSOR UNIT [A], conector.... 14
TO SENSOR UNIT [B], conector.... 14
TRG .............................................. 27

TRG SENS (Sensibilidade do trigger)
28

[TRIGGER], botão giratório .......... 13

U
Unidade do sensor ............10, 15, 27
Unidade flash USB ................. 30, 42

Unidade principal .....................10, 13
[USB TO DEVICE], terminal ... 14, 30

[USB TO HOST], terminal....... 14, 25

V
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W
.wav .............................................. 37
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For details of products, please contact your nearest Yamaha 
representative or the authorized distributor listed below.

Para obter detalhes de produtos, entre em contato com o representante mais 
próximo da Yamaha ou com o distribuidor autorizado relacionado a seguir.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, 
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F., 
C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – Vila 
Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, 
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en 
España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510  Vantaa, Finland  
Tel:  +358 (0)96185111

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108  Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CROATIA
Euro Unit D.O.O.
Slakovec 73
40305 Nedelisce  
Tel: +38540829400  

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 
121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz Böl. 
No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k 
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Nicosia, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto 
Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil, Gangnam-
gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., 
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang 
Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
VIC 3006, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

DMI20 Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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