
EN

DE

FR

ES

PT

IT

RU

ZH-TW

ZH-CN

KO

JA

En
gl
is
h

D
eu
ts
ch

Fr
an
ça
is

Es
pa
ño
l

Po
rtu
gu
ês

Ita
lia
no

Pу
сс
ки
й

LIVE STREAMING MICROPHONE

USB MICROPHONE / MICRO USB / MICRÓFONO USB  
/ USB  / USB / USB 

USB 

Safety Guide

Sicherheitshandbuch

Guide de sécurité

Guía de seguridad

Guia de Segurança

Guida alla sicurezza

Руководство по технике безопасности



1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets 
FCC requirements. Modifications not expressly 
approved by Yamaha may void your authority, 
granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product 
to accessories and/or another product use only 
high quality shielded cables. Cable/s supplied 
with this product MUST be used. Follow all 
installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use 
this product in the USA

3. NOTE: This product has been tested and found 
to comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital 
devices. Compliance with these requirements 
provides a reasonable level of assurance that 
your use of this product in a residential environ-
ment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment gener-
ates/uses radio frequencies and, if not installed 
and used according to the instructions found in 
the users manual, may cause interference harm-
ful to the operation of other electronic devices. 

Compliance with FCC regulations does not guar-
antee that interference will not occur in all instal-
lations. If this product is found to be the source 
of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to 
eliminate the problem by using one of the follow-
ing measures: 
- Relocate either this product or the device that 

is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different 

branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

- In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in 
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce sat-
isfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If 
you cannot locate the appropriate retailer, 
please contact Yamaha Corporation of America, 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
CA90620, USA.
The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation of 
America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 01)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (FCC SDoC)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplierʼs declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : USB MICROPHONE

Model Name : AG01
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired 

operation.

* This applies only to products distributed by 
Yamaha Corporation of America.

IMPORTANT
Please record the serial number of this unit in the space below.

Model     AG01

Serial No.
The serial number is located on the bottom or rear of the unit. 
Retain this Owner’s Manual in a safe place for future reference.

AG01 Safety Guide2

(Ser.No)

(530-M02 ICES class B 01)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA
Leia as precauções com atenção antes de prosseguir.

Siga as instruções

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

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

Não desmonte

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

Advertência: água

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

Advertência: incêndio

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

Perda da audição

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

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

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

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

Instalação

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

• Siga o guia do usuário para montar e instalar este 
produto.
Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar, 
causando ferimentos ou danos.

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

Manuseio

• Não insira as mãos ou os dedos em nenhuma fenda 
ou abertura deste produto.
Caso contrário, isso poderá resultar em ferimentos.

• Mantenha peças pequenas longe de crianças.
Caso contrário, elas poderão engoli-las por acidente.

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

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

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

ADVERTÊNCIAS

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

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

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

Precauções de uso

AVISO

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

Fonte de alimentação

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

Instalação

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

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

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

Manuseio

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

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

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

Manutenção

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

 Terminais USB 2.0 [ ] e [5V DC IN]

• Use o cabo USB fornecido.

• Antes de conectar o computador ao terminal USB 2.0 
[ ], saia de qualquer modo de economia de 
energia do computador (como suspensão, 
hibernação ou espera).

• Lembre-se de encerrar todos os aplicativos abertos e 
desconectar o cabo USB dos terminais USB 2.0 
[ ] e [5V DC IN]. Aguarde seis segundos ou mais 
para conectar novamente.
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Informações 
importantes

OBSERVAÇÃO

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

Características do produto

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

Identificação do produto

(1003-M06 plate bottom pt 01)

Marcas comerciais

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

• Mac, macOS, iPad, iPadOS, App Store e Lightning são 
marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos 
Estados Unidos e em outros países. A marca comercial 
iPhone é usada sob licença da Aiphone Co, Ltd.

• O manual de instruções deste produto é o seguinte.
- Guia Rápido do AG01 (fornecido com o produto)
- Guia de Segurança do AG01 (este documento)
- Manual do Usuário do AG01 (HTML)

Conteúdo deste documento

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

Descarte ou transferência

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

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

Proteção do meio-ambiente

O número de modelo, número de série, requisitos 
de energia, etc. podem ser encontrados na placa de 
nome, que está na parte inferior da unidade. Anote-
o no espaço reservado abaixo e guarde este manual 
como registro de compra permanente para auxiliar 
na identificação do produto em caso de roubo.

N° do modelo 

N° de série 

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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