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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 : AUDIO INTERFACE

Model Name : RUio16-D
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. (Ser.No)

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

Model          RUio16-D

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.
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PRECAUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO ANTES 
DE UTILIZAR O 
INSTRUMENTO 
Mantenha este manual em lugar 
seguro para referências futuras.

 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:

Se você observar qualquer 
anormalidade

• Se ocorrer um dos problemas a seguir, 
desconecte imediatamente o cabo USB do 
computador. 
- O cabo USB está desgastado ou 

danificado.
- Apresenta cheiros estranhos ou fumaça.
- Algum objeto ou água caiu dentro do 

produto.
- Ocorre uma perda repentina de som 

durante o uso do produto.
- Rachaduras ou outros danos visíveis 

apareceram no produto.
Em seguida, leve o produto para inspeção 
ou reparo pelo Serviço Técnico Yamaha.

Não abra

• Este produto não contém peças cuja 
manutenção possa ser feita pelo usuário. 
Não tente desmontar as peças internas 
nem modificá-las de modo algum. 

Advertência: água

• Não exponha o produto à chuva, não o use 
perto de água nem em locais úmidos e não 
coloque sobre ele recipientes (como jarros, 
garrafas ou copos) contendo líquidos que 
possam ser derramados nas aberturas. 

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

Advertência: incêndio

• Não coloque itens incandescentes ou 
chamas abertas próximos ao produto, pois 
podem causar incêndio.

Perda da audição

• Antes de ligar ou desligar todos os 
dispositivos, certifique-se de que todos os 
níveis de volume estejam no mínimo. 
A inobservância desta precaução pode 
resultar em perda de audição, choque 
elétrico ou dano ao dispositivo.

• Ao ligar a alimentação CA do sistema de 
áudio, sempre ligue o amplificador POR 
ÚLTIMO, para evitar perda da audição e 
danos no alto-falante. Ao desligar o 
dispositivo, o amplificador deve ser 
desligado PRIMEIRO pelo mesmo motivo.

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

PA-12 1/2
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 CUIDADO
Siga sempre as precauções básicas 
mencionadas abaixo para evitar que 
você ou outras pessoas sofram lesões. 
Essas precauções incluem, mas não 
estão limitadas a:

Local e conexão

• Não coloque o produto em uma posição 
instável ou em um local com vibrações 
excessivas, onde acidentalmente possa 
cair e causar ferimentos.

• Mantenha este produto longe do alcance 
de crianças. Este produto não é adequado 
para uso em locais com a presença de 
crianças.

• Se o produto estiver montado em um rack, 
leia cuidadosamente a seção "Instalação 
em um rack" na página 19. A ventilação 
incorreta pode resultar em 
superaquecimento, podendo causar danos 
aos produtos, mau funcionamento ou até 
mesmo incêndio.

• Não coloque o produto em um local onde 
ele possa entrar em contato com gases 
corrosivos ou maresia. Se isso ocorrer 
poderá resultar em mau funcionamento.

• Antes de mudar o produto de local, remova 
todos os cabos conectados.

Manutenção

• Remova o cabo USB do computador 
quando for limpar o produto.

Aviso: manuseio

• Não se apoie no produto nem coloque 
objetos pesados sobre ele. 

AVISO
Para evitar a possibilidade de mau 
funcionamento/danos ao produto, danos aos 
dados ou a outras propriedades, obedeça aos 
avisos abaixo.

Manuseio e manutenção
• Não conecte este produto diretamente a 

uma rede Wi-Fi e/ou de Internet pública. 
Somente conecte este produto à Internet 
usando um roteador com proteção por 
senha complexa. Consulte o fabricante do 
roteador para obter mais informações sobre 
as melhores práticas de segurança.

• Não utilize o produto próximo a aparelhos 
elétricos, como televisores, rádios ou 
outros. Do contrário, o aparelho, a TV ou o 
rádio poderão gerar ruídos.

• Não exponha o produto ao excesso de 
poeira ou vibração nem ao calor ou frio 
extremos para evitar deformações no 
painel, operação instável ou danos aos 
componentes internos.

• Não instale em locais onde as mudanças 
de temperatura são severas. Caso 
contrário, condensação poderá se formar 
no interior ou na superfície do produto, 
resultando na sua quebra.

• Se houver motivos para crer que haja 
condensação, não ligue o produto por 
várias horas até que a condensação seque 
completamente a fim de evitar possíveis 
danos.

• Não coloque objetos de vinil, plástico ou 
borracha sobre o produto, pois isso poderá 
causar alteração ou descoloração do 
painel.

• Ao limpar o produto, use um pano seco e 
macio. Não use diluentes de tinta, 
solventes, soluções de limpeza nem panos 
de limpeza com produtos químicos, pois 
isso pode causar alteração ou 
descoloração.

PA-12 1/2
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Informações

Sobre as funções fornecidas 
com o produto
• Este produto usa o Dante Broadway.

Consulte o site da Audinate (em inglês) 
para obter informações sobre as licenças 
de código-fonte aberto do software 
específico.
https://www.audinate.com/software-
licensing

• Os conectores do tipo XLR têm as 
seguintes conexões de fios (padrão 
IEC60268): pino 1: aterramento, pino 2: 
positivo (+) e pino 3: negativo (-).

Sobre este manual
• As ilustrações mostradas neste manual têm 

apenas fins instrutivos.

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

• VST e eLicenser são marcas comerciais 
registradas da Steinberg Media 
Technologies GmbH. 

• O software pode ser revisado e atualizado 
sem aviso prévio.

Sobre descarte
• Este produto contém componentes 

recicláveis. Ao descartá-lo, entre em 
contato com as autoridades locais 
pertinentes.

A Yamaha não pode ser responsabilizada 
por danos causados pelo uso indevido 
ou por modificações efetuadas no 
produto nem pela perda ou destruição de 
dados.

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

(bottom_pt_01)

https://www.audinate.com/software-licensing
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Introdução
Agradecemos a aquisição da interface de áudio RUio16-D. Esse produto foi 
projetado para uso por engenheiros de som. Ele usa plug-ins VST para ampliar os 
efeitos usados pelos mixers.
Leia todo este Manual do Proprietário antes de usar o produto para fazer uso eficaz 
dos diversos recursos. Além disso, guarde este manual em lugar de fácil acesso 
depois de lê-lo.

Características principais

• Interface de áudio Dante, 
analógica e USB

Este produto tem 16 entradas/saídas 
Dante e duas entradas/saídas 
analógicas. Além disso, 16 entradas 
(no máximo) podem ser selecionadas 
para transmissão de dados para um 
computador por USB. Ele pode ser 
usado em diversas aplicações, como 
medição acústica utilizando a 
alimentação phantom +48 V integrada 
nas entradas analógicas, transmissão 
de áudio pelo Dante com efeitos de 
um computador para um mixer para 
criar um sistema de plug-in e assim 
por diante.

• Invólucro reforçado
Este produto tem um invólucro 
compacto, porém resistente, projetado 
para resistir aos rigores das viagens. 
EtherCON foi adicionado aos 
conectores de entrada/saída Dante, 
e os conectores de entrada analógica 
usam um design XLR com trava. 
A porta USB-C também conta com um 
mecanismo de trava para minimizar o 
risco de problemas por causa de 
cabos puxados.

• Soluções de plug-in 
altamente confiáveis

Com o uso do VST Rack baseado em 
software da Yamaha, este produto 
possibilita um ambiente de plug-in 
altamente estável. Se ocorrer um 
problema no VST Rack, a unidade 

ignorará automaticamente o 
processamento de áudio no plug-in, 
o que evita problemas que possam 
interromper o som em todo o sistema.

Organização deste manual

Manual do Proprietário (este 
documento)
Este manual explica como configurar a 
unidade e usar suas operações 
básicas.

Guia do usuário do VST Rack 
(HTML)
Este guia explica como usar o 
software aplicativo VST Rack.
https://manual.yamaha.com/pa/app/
vst_rack/

Acessórios incluídos 
(verifique)

• Cabo USB 2.0 (tipo A para tipo C, 1,5 m) (1)
• Cabo USB 2.0 (tipo C para tipo C, 1,5 m) (1)
• Gancho do cabo (consulte "Fixação do 

gancho do cabo", página 18) (1)
• Pés de borracha (4)
• Manual do Proprietário (este 

documento, incluindo a garantia) (1)
• VST Rack Pro Download Information 

(folheto) (1)

https://manual.yamaha.com/pa/app/vst_rack/
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VST Rack

VST Rack é um aplicativo que permite 
criar um rack plug-in de software junto 
com o RUio16-D. O software também 
pode ser usado para ajustar as 
configurações desta unidade.
Antes de usar este produto, baixe e 
instale o software VST Rack no 
computador pelo site mostrado 
abaixo.
https://www.yamaha.com/2/vst_rack/

Você precisará criar uma conta 
"My Steinberg" para baixar o 
VST Rack. Consulte o site para obter 
informações.

OBSERVAÇÃO
Para baixar esse software, é necessário um 
código de acesso para download. O código 
de acesso para download é informado no 
folheto "VST Rack Download Information" 
incluído com este produto.

Leia o "Guia do usuário do VST Rack" 
para saber sobre as funções e como 
usar esse software.

Yamaha Steinberg USB 
Driver

Este software é para troca de dados 
entre este produto e um computador.

O Yamaha Steinberg USB Driver está 
incluído no pacote do VST Rack para 
download.

Dante Controller 

Dante Controller é um aplicativo para 
configuração de uma rede Dante e 
roteamento de áudio. Use o Dante 
Controller na conexão ou na 
configuração de dispositivos 
compatíveis com Dante. Esse software 
está disponível no site da Audinate.

No mínimo, você precisará fazer as 
seguintes configurações com o Dante 
Controller.
• Configurações redundantes e em 

cadeia
• Configurações de patch de entrada/

saída
• Configurações do relógio leader
• Configurações da frequência de 

amostragem

Consulte o Manual do Proprietário do 
Dante Controller para obter mais 
informações sobre esse software.

Atualização do firmware

Este produto usa um firmware que 
pode ser atualizado para melhorar a 
operabilidade, adicionar 
funcionalidades e corrigir problemas.
Informações sobre atualizações de 
firmware (se disponíveis) podem ser 
encontradas no site a seguir.
http://www.yamahaproaudio.com/

OBSERVAÇÃO
Pode ser necessário atualizar o firmware de 
outros dispositivos na rede Dante, 
dependendo da versão de cada dispositivo. 

https://www.yamaha.com/2/vst_rack/
http://www.yamahaproaudio.com/
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Funções e controles do painel

Painel frontal 

1 Indicadores Dante [SYSTEM]
Estes indicadores mostram o status 
operacional desta unidade.

Caso você tenha ligado a unidade, 
mas o indicador verde está apagado e 
o indicador vermelho está aceso ou 
piscando, isso indica que ocorreu uma 
anormalidade. Se isso acontecer, 
consulte "Mensagens" (página 20).

2 Indicadores Dante [SYNC]
Estes indicadores mostram o status da 
sincronização da rede Dante e da 
unidade.

Caso você tenha ligado a unidade, 
mas o indicador verde está apagado e 
o indicador laranja está aceso ou 
piscando, isso indica que ocorreu uma 
anormalidade. Se isso acontecer, 
consulte "Mensagens" (página 20).

3 Conectores INPUT [CH15]/
[CH16]

São conectores de entrada analógica 
do tipo XLR.
As polaridades dos conectores são 
mostradas abaixo (IEC 60268).

1 2 5 6 7 8 9

@ # $

3

!)

4

Visor do indicador Status da operação

Normal

Visor do indicador Status da operação

A unidade está 
funcionando 
corretamente como o 
wordclock follower.

Acende em verde

Acende em verde

A unidade está 
funcionando 
corretamente como o 
wordclock leader.

Visor do indicador Status da operação

Pisca em verde

Positivo Aterramento

Negativo
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4 Indicadores [PEAK]
Esse indicador acende quando o 
volume do som de entrada está muito 
alto (quando está apenas 3 dB antes 
do corte). Se o indicador acender com 
frequência, gire o botão giratório 
[GAIN] para a esquerda para abaixar 
o volume.

5 Chave [+48V]
Liga (aceso) ou desliga (apagado) a 
alimentação phantom (+48 V). Quando 
você ligar essa chave, a alimentação 
phantom será fornecida para o 
conector XLR conectado aos 
conectores INPUT [CH15]/[CH16]. 
Ligue essa chave ao usar um 
microfone condensador com 
alimentação phantom.

AVISO
Ao usar a alimentação phantom, observe o 
seguinte para evitar que esta unidade ou 
qualquer dispositivo externo tenham mal 
funcionamento ou para evitar o ruído gerado.
• Não conecte nem desconecte nenhum 

dispositivo enquanto a chave Liga/Desliga 
phantom estiver ligada.

• Ajuste o botão giratório [OUTPUT] para o 
mínimo antes de ligar/desligar a chave 
Liga/Desliga phantom.

• Ao conectar dispositivos que não exigem 
alimentação phantom para os conectores 
INPUT [CH15]/[CH16], lembre-se de 
desligar a chave Liga/Desliga phantom.

OBSERVAÇÃO
Quando a chave Liga/Desliga phantom está 
ligada/desligada, os sinais de entrada de 
INPUT [CH15]/[CH16] ficam sem áudio por 
vários segundos.

6 Indicador [USB]
Esse indicador acende quando o 
instrumento é ligado e a unidade 
consegue se comunicar com o 
computador. O indicador pisca 
quando a unidade não consegue 
estabelecer a comunicação com o 
computador.

7 Chave [MONITOR/DANTE/USB]
Essa chave permite selecionar o sinal 
a ser transmitido para os conectores 
de saída (OUTPUT).

Se a unidade não estiver conectada a 
um computador, a configuração [USB] 
transmitirá os sinais Dante 15/16 ou 
INPUT 15/16 e a configuração 
[MONITOR] transmitirá os sinais 
INPUT 15/16.

8 Chave [DANTE 15-16]
Essa chave permite selecionar o sinal 
a ser transmitido para o conector 
PHONES.

Se a unidade não estiver conectada a 
um computador, os sinais de INPUT 
15/16 serão transmitidos quando ela 
for desligada.

9 Chave [BYPASS USB]
Quando estiver ligada, a entrada/saída 
para e do computador serão 
ignoradas, e o áudio será transmitido 
no estado em que está, sem passar 
pelo computador. Isso reduzirá os 
ruídos que poderão ocorrer se o VST 
Rack parar de funcionar ou se dados 
de áudio incorretos tiverem sido 
transmitidos devido a um problema no 
computador.
A chave acenderá em vermelho 
quando o modo bypass estiver ativo.

MONITOR USB do PC (MONITOR L/R 
(17/18))

DANTE Entrada Dante 15/16

USB USB do PC 15/16

Ligada Entrada Dante 15/16

Desligada USB do PC (MONITOR L/R 
(17/18))
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OBSERVAÇÃO
• Junto com o VST Rack, oferece uma função 

para detectar todas as anomalias que 
possam ter ocorrido no computador e para 
ligar o bypass automaticamente.

• A unidade funciona continuamente no modo 
bypass quando não está conectada a um 
computador.

) Botão giratório [GAIN]
Ajusta o nível do sinal de entrada dos 
conectores de entrada (INPUT).

! Chave [PAD]
Quando estiver ligada, os níveis de 
som transmitidos para esta unidade 
serão atenuados. Ligue-a se o som 
estiver distorcido ou se os indicadores 
[PEAK] estiverem acesos.

OBSERVAÇÃO
Um ruído poderá ser ouvido ao operar essa 
chave. Ajuste o botão giratório [GAIN] para o 
mínimo (0) antes de usar essa chave.

@ Botão giratório [OUTPUT]
Ajusta o nível do sinal de saída dos 
conectores [OUTPUT +4dBu].

# Conector [PHONES]
Conecte os fones de ouvido aqui. 
O conector é compatível com plugues 
estereofônicos.

$ Botão giratório [PHONES]
Ajusta o nível do sinal de saída dos 
fones de ouvido.

Sobre a saída
Quando a unidade estiver 
inicializando e você pressionar a 
chave [BYPASS USB], o sinal do 
computador poderá ser 
transmitido depois que a luz da 
chave apagar.

A unidade está continuamente no 
modo bypass quando não está 
conectada a um computador.
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Painel traseiro 

1 Conectores [OUTPUT +4dBu]
São conectores de saída analógica do 
tipo XLR. Conecte um mixer analógico, 
alto-falantes do monitor ou um 
equipamento relacionado. Você pode 
ajustar o nível de saída com o botão 
giratório [OUTPUT] no painel frontal da 
unidade.

2 Porta [USB 2.0 (PC)]
Conecte o computador a esta porta.
AVISO
Ao conectar o computador à porta [USB 2.0 
(PC)], observe o seguinte para impedir que 
o computador ou a unidade congelem ou 
desliguem, o que pode causar a perda de 
dados.
• Verifique os seguintes procedimentos 

antes de conectar ou desconectar os 
cabos USB.
- Encerrar todos os aplicativos de 

software abertos.
- Verificar se os dados ainda estão sendo 

transmitidos da unidade.
• Aguarde pelo menos seis segundos entre 

conectar/desconectar os cabos USB.
• Utilize somente os cabos USB que 

acompanham a unidade.

3 Chave [POWER SOURCE]
Essa chave seleciona o conector 
usado para fornecer energia a essa 
unidade. Mude para "USB 2.0 (PC)" 
para fornecer energia proveniente do 
conector [USB 2.0 (PC)] ou mude para 
"5V DC IN" (Entrada de 5 VCC) para 
fornecer energia proveniente do 
conector [5V DC IN].

4 Conector [5V DC IN]
Para conectar um adaptador de 
alimentação USB ou uma bateria 
móvel USB. Conecte um cabo USB 
tipo C a esse conector.
Use uma fonte de alimentação ao 
conectar a unidade a um computador 
que não forneça alimentação 
suficiente por barramento. (Essa 
unidade não inclui um adaptador de 
alimentação USB nem uma bateria 
móvel USB.)
AVISO
• Leia as precauções de segurança do 

adaptador de alimentação USB que você 
está usando.

• Use um adaptador de alimentação USB 
que forneça energia via cabo USB. 
Tensão de saída: 4,8 – 5,2 V
Corrente de saída: 1,5 A ou acima

2 4 63 751

PositivoAterramento

Negativo
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5 Conector Dante [PRIMARY]
Conector Dante [SECONDARY]

Conector etherCON ao qual você 
conecta dispositivos compatíveis com 
Dante, como um mixer digital Yamaha, 
usando um cabo Ethernet (CAT5e ou 
superior é recomendado).

AVISO
Use um cabo STP (Shielded Twisted Pair, 
Par trançado revestido) para evitar 
interferência eletromagnética. Certifique-se 
de que a parte dourada do conector e 
o revestimento do cabo estejam firmemente 
em contato usando fita condutora ou 
material similar.

OBSERVAÇÃO
• A trava etherCON fica virada para baixo 

neste produto. Tenha cuidado ao 
desconectar o cabo.

• Não conecte dispositivos que não sejam 
compatíveis com Dante ou GbE (incluindo 
computadores).

• Podem ser utilizados cabos de até 100 m*1.
*1: O comprimento pode ser diferente, 

dependendo do tipo de cabo.

• Não use a função EEE*2 de switches de rede 
em uma rede Dante. 
Embora o gerenciamento de energia deva 
ser ajustado automaticamente em switches 
compatíveis com EEE, alguns não fazem 
esse ajuste corretamente. 
Isso pode fazer com que a função EEE ser 
habilitada em redes Dante quando isso não 
é apropriado, resultando em um baixo 
desempenho de sincronização do relógio e 
em falhas ocasionais de sinal de áudio. 
Portanto, é altamente recomendável realizar 
os seguintes procedimentos:
- Ao usar um switch gerenciado, desligue a 

função EEE em todas as portas usadas 
pela rede Dante. Não use um switch no 
qual a função EEE não possa ser 
desativada.

- Ao usar switches não gerenciados, não 
use um switch compatível com a função 
EEE. Esses switches não podem desligar a 
função EEE.

*2: EEE (Energy Efficient Ethernet, Ethernet com 
eficiência energética) é uma tecnologia que 
reduz o consumo de energia do switch de 
dispositivos Ethernet durante períodos de 
baixo tráfego na rede. Também é conhecido 
como Green Ethernet ou IEEE802.3az.

6 Indicadores [LINK/ACT]
Estes indicadores piscam quando os 
conectores Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] estão conectados a 
uma rede Dante.

7 Indicadores [1G]
Estes indicadores acendem quando 
os conectores Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] estão conectados a 
uma rede Dante em uma conexão 
Gigabit.

Uso do conector DC IN 5V
Mesmo quando a unidade está 
conectada a um computador, você 
pode alimentá-la usando uma 
fonte de alimentação externa pelo 
conector [5V DC IN] (Entrada de 
5 VCC) caso a chave [POWER 
SOURCE] seja colocada em 
[5V DC IN]. O uso de uma fonte de 
alimentação externa impede a 
operação irregular da unidade 
devido à energia insuficiente da 
porta USB do computador e evita 
problemas relacionados aos 
ruídos causados pela fonte de 
alimentação.
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Antes de usar o produto 

Uso com alimentação por 
barramento USB

1. Mova a chave [POWER SOURCE] 
no painel traseiro para o lado 
esquerdo.

2. Conecte o cabo USB incluído 
à porta [USB 2.0] no painel 
traseiro.

3. Conecte o cabo USB incluído à 
porta USB tipo C do computador.

4. Os indicadores no painel frontal 
acendem quando a alimentação 
é ligada.

OBSERVAÇÃO
• Use um cabo USB tipo C para USB tipo C ao 

ligar a unidade por alimentação por 
barramento USB.

• O computador pode não fornecer energia 
suficiente, dependendo das especificações 
dele ou do calor produzido. Isso pode fazer 
o RUio16-D operar de forma imprevisível. 
Para ter operações estáveis, use um 
adaptador de alimentação USB.

Uso com um adaptador de 
alimentação USB ou 
bateria móvel USB

Se a energia fornecida via alimentação 
por barramento for insuficiente, será 
necessário fornecer energia externa 
usando um adaptador de alimentação 
USB ou bateria móvel USB disponíveis 
no mercado.

1. Mova a chave [POWER SOURCE] 
no painel traseiro para o lado 
direito.

2. Insira o plugue do adaptador de 
alimentação USB ou a bateria 
móvel USB na porta [5V DC IN], 
que fica no painel traseiro.

3. Os indicadores no painel frontal 
acendem quando a alimentação 
é ligada.

 ADVERTÊNCIAS
Ajuste o botão giratório [GAIN] no mínimo 
antes de ligar o produto. Deixar de fazer 
isso pode causar perda de audição, choque 
elétrico ou dano ao dispositivo.

OBSERVAÇÃO
Mudar a chave [POWER SOURCE] redefinirá 
temporariamente a unidade.
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Operações básicas
Com esta unidade, você consegue processar os sinais de um dispositivo 
compatível com Dante, como um mixer digital, que estão chegando aos canais de 
entrada 1–16, enviá-los para o computador via USB, processar os sinais usando os 
efeitos no VST Rack, transmitir os sinais resultantes pelos canais Dante 1–16 
e reproduzi-los no dispositivo compatível com Dante.

OBSERVAÇÃO
• Use o Dante Controller para o patch de áudio do Dante.
• Verifique os sons abaixo nos fones de ouvido, conforme necessário.

Chave DANTE 15-16 OFF (desativada): MONITOR L/R (17/18) no computador
Chave DANTE 15-16 ON (ativada): entrada Dante 15/16 para esta unidade

Exemplo usando entrada/saída analógica

Você pode usar os canais de E/S analógica 15/16 para várias aplicações enquanto 
aplica efeitos nos sinais dos canais Dante 1–14.

Exemplo 1: Uso da unidade como um processador de efeito de 
dois canais para um mixer analógico
• Processa o sinal de áudio dos conectores de entrada analógica 15/16 usando os 

efeitos no VST Rack e transmite para analógico.
Ajuste a chave [MONITOR/DANTE/USB] para "USB".

USBDante

VST Rack

RUio16-D

Ajuste de volume
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Canais 15–16

Chave

Mixer digital Computador

Fones de ouvido
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Exemplo 2: Envio de áudio (como um sinal de microfone) para 
um dispositivo compatível com Dante
• Envia o áudio de dispositivos conectados a INPUT 15/16 para DANTE 15/16.

Exemplo 3: Escuta de áudio do computador ou Dante pelos alto-
falantes do monitor
• Transmite o sinal analógico de MONITOR L/R do computador.

Ajuste a chave [MONITOR/DANTE/USB] para "MONITOR".
• Transmite o sinal analógico que é recebido do DANTE 15/16.

Ajuste a chave [MONITOR/DANTE/USB] para "DANTE".

OBSERVAÇÃO
• Ao conectar aos conectores INPUT 15/16, o sinal analógico será enviado para a saída do Dante e 

para o computador via USB.
• Você também pode usar a saída PHONES.
• Para ouvir o som do computador sem usar o VST Rack, selecione "RUio16-D MONITOR L/R" como 

o dispositivo de áudio de reprodução e ajuste a chave OUTPUT para "MONITOR".
• Ao introduzir o som de INPUT 15/16 usando um software que não seja o VST Rack, selecione 

"RUio16-D 15–16" como o dispositivo de áudio de gravação. Observação: dependendo do 
sistema operacional e do software, você talvez não consiga selecionar esse dispositivo.

USBDante

VST Rack

RUio16-D

Ajuste de volume
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CHAVE OUTPUT

Mixer digital Computador Alto-falantes do monitor ou mixer analógico

Microfone ou mixer analógico
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Como conectar via 
Dante
Há dois modos de conectar o produto 
a uma rede Dante.

Rede em cadeia

Rede em cadeia é um esquema de 
fios em que vários dispositivos são 
conectados em sequência. Assim, 
você tem uma rede simples que não 
requer switches de rede. 

Conexão em estrela

Com uma conexão em estrela, os 
switches de rede estão no centro da 
rede, ao qual outros dispositivos são 
conectados. Esse tipo de conexão 
também aceita redes de grande 
escala em várias bandas por meio do 
uso de switches de rede compatíveis 
com GbE. No caso de conexões em 
estrela, recomendamos o uso de 
switches de rede que ofereçam várias 
funções para controlar e monitorar 

redes (como sincronização de relógio 
das linhas de dados desejadas, QoS 
para priorizar a transmissão de áudio 
e assim por diante).
Além disso, ao criar uma rede 
redundante usando uma conexão em 
estrela, você pode construir um 
ambiente muito mais resistente em 
termos de falha em comparação com 
uma rede em cadeia.

OBSERVAÇÃO
• Por padrão, este produto é configurado para 

uso em cadeia. Se desejar usar uma 
conexão em estrela, ajuste as configurações 
com o Dante Controller.

• Visite o site da Audinate para saber mais 
detalhes sobre o Dante.

RUio16-D

Outro dispositivo 
compatível com 

Dante

Mixer digital

PRIMARY

PRIMARY

SECONDARY

RUio16-D

Dante primário
Dante secundário

Mixer digital

Computador (Dante Controller)
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h 
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B

E/S de áudio
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Fixação do gancho do cabo
Siga as etapas abaixo para fixar o gancho do cabo incluído com este produto caso 
você decida usá-lo. O gancho do cabo evita que o cabo USB seja arrancado sem 
querer durante a gravação ou em outras situações.

1. Insira uma das pontas do gancho do cabo incluído com a unidade na parte 
inferior do slot de segurança, localizado na parte central do painel traseiro. 

2. Aperte o outro lado do gancho e insira a outra ponta na parte superior do 
slot de segurança.

3. Passe o cabo USB pelo gancho do cabo e conecte o conector USB à porta 
USB.

Gire os parafusos no sentido horário do cabo USB para prendê-lo no lugar.

Fixação dos pés de borracha
Coloque os pés de borracha no produto se você for usá-lo em uma mesa ou
bancada com uma superfície escorregadia.
Fixe os pés de borracha nas posições mostradas na ilustração e coloque a
unidade em uma superfície nivelada.

Pés de borracha

Guias para fixação 
dos pés de borracha
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Instalação em um rack
Você pode instalar a unidade em uma prateleira de rack padrão de 19 polegadas 
usando parafusos para mantê-la no lugar.
Tenha em mãos dois parafusos M4 pequenos com altura de 0,7 mm e comprimento 
de 6 mm. Alinhe as roscas dos parafusos com os furos para parafuso na parte 
inferior da unidade e fixe os parafusos no painel. Verifique o desenho dimensional 
das posições dos furos.

AVISO
• Os pés de borracha não devem ser fixados ao usar parafusos para segurar o RUio16-D no 

lugar.

• Verifique se os parafusos fixados estão bem apertados.

AVISO
Esta unidade é classificada para operação em temperatura ambiente de 0 a 40 graus Celsius. 
Ao montar a unidade com outros dispositivos em um rack, o calor gerado pelos outros 
dispositivos pode fazer a temperatura geral dentro do rack aumentar, podendo ter um efeito 
adverso no desempenho da unidade. Ao montar a unidade no rack, sempre observe os 
seguintes requisitos para evitar o acúmulo de calor:

• Ao montar a unidade em um rack com dispositivos, como amplificadores, que geram uma 
quantidade significativa de calor, deixe um espaço equivalente a pelo menos uma unidade 
entre esta unidade e o outro equipamento. Além disso, deixe os espaços abertos 
descobertos ou instale painéis de ventilação apropriados para manter fluxo de ar suficiente.

11
4.

4

12
1

90

57
43

Unidades: mm

Parte inferior da unidade

Posições dos furos do
parafuso M4
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Restauração das configurações padrão de 
fábrica (inicialização)
Siga as etapas abaixo para inicializar o dispositivo se você desejar redefinir os 
parâmetros configurados usando o VST Rack ou redefinir as configurações do 
Dante Broadway para o padrão de fábrica.

1. Desconecte o cabo USB das portas [5V DC IN] e [USB 2.0 (PC)] e desligue a 
alimentação.

2. Insira o cabo USB mantendo pressionada a chave 
[BYPASS USB] no painel frontal da unidade. 

Todos os indicadores do painel frontal piscarão 
enquanto a inicialização estiver em andamento.
Terminada a inicialização, todos os indicadores 
apagarão e, em seguida, retornarão ao estado normal 
aceso.

Os seguintes parâmetros mudarão como resultado da 
inicialização.

Mensagens
Erros, advertências e outras mensagens de informação são exibidos nos 
indicadores do painel frontal do RUio16-D.

Mensagem de erro

Parâmetro Configuração

Dante Device ID 
(ID do dispositivo Dante)

1

Bypass enable/disable 
(Ativar/desativar bypass)

Ativado

Indicadores 
[SYSTEM]

Descrição Status

Ocorreu um erro interno. O dispositivo falhou. Entre em contato com 
o seu fornecedor Yamaha para reparo.

A comunicação não pode ocorrer 
porque a configuração do 
endereço MAC foi corrompida.

Pisca em vermelho 2x

Pisca em vermelho 3x
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Mensagens de advertências

Mensagens informativas

Como as configurações foram 
alteradas usando o Dante 
Controller, elas não 
correspondem às configurações 
reais do Dante.

Se a configuração Bloqueio do dispositivo 
tiver sido ativada no Dante Controller, 
desative a configuração.

A memória interna foi 
corrompida.

Caso o problema persista, mesmo 
desligando e religando a alimentação, 
consulte o seu fornecedor Yamaha para 
fazer o reparo.

Indicadores 
[SYNC]

Descrição Status

A linha da rede Dante não está 
conectada.

Certifique-se de que os cabos Ethernet 
não tenham sido removidos ou sofrido 
curto-circuito.

Um dispositivo não compatível 
com GbE está conectado.

Durante a transferência de áudio por meio 
do Dante, use um dispositivo compatível 
com GbE.

O conector [SECONDARY] 
assumiu a comunicação durante 
a operação de rede redundante.

Verifique a linha conectada ao conector 
[PRIMARY].

Ocorreu uma anormalidade no 
circuito conectado ao conector 
[SECONDARY] durante a 
operação de rede redundante.

Verifique o circuito conectado ao conector 
[SECONDARY].

Indicadores 
[SYNC]

Descrição Status

Agora sincronizando na rede 
Dante.

Aguarde a conclusão da inicialização ou o 
término da sincronização da unidade. 
A conclusão pode demorar até 45 segundos.

A unidade está funcionando 
corretamente como o wordclock 
follower.

Isso indica que o dispositivo está 
operando como o wordclock follower e 
que o relógio está sincronizado.

A unidade está funcionando 
corretamente como o wordclock 
leader.

A unidade está funcionando como o 
wordclock leader.

Indicadores 
[SYSTEM]

Descrição Status

Acende em 
verde

Acende em 
vermelho

Pisca em 
vermelho 3x

Acende em 
verde

Pisca em laranja 2x

Acende em 
verde ou pisca

Acende em 
laranja

Acende em 
verde ou pisca

Pisca em 
laranja

Acende em 
verde ou pisca

Pisca em 
laranja 2x

Acende em laranja

Acende em verde

Pisca em verde
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Especificações gerais

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. 

Frequências de amostragem 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Atraso de sinal Menos que 250 μs, IN analógica para OUT 
analógica a Fx=96 kHz, modo BYPASS USB

Tensão e fonte de alimentação 5 V/1,5 A

Requisitos de alimentação 7,5 W

Dimensões (L × A × P) 180 mm × 42 mm × 121 mm

Peso 1,0 kg

Intervalo de temperatura de 
funcionamento

0 a 40 °C

Intervalo de temperatura de 
armazenamento

-20 a 60 °C

Acessórios incluídos Cabo USB 2.0 (tipo A para tipo C, 1,5 m) (1), 
Cabo USB 2.0 (tipo C para tipo C, 1,5 m) (1), 
gancho do cabo (1), pés de borracha (4), 
Manual do Proprietario (1), 
VST Rack Pro Download Information (1)
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Dimensões

Unidades: mm
42

11
4.

4

180



RUio16-D Owner’s Manual

(weee_eu_en_02)

(weee_eu_de_02)

(weee_eu_fr_02)

Information for users on collection and disposal of old equipment:
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and 
electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection 
points, in accordance with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate 
waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste 
disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities 
or dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so 
sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten 
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und 
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die 
andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere 
Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren 
Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou 
électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la 
réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous 
contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la 
santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous 
avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre 
vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la 
méthode de traitement appropriée.
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Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y 
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de 
reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los 
posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se 
trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con 
las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener 
más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

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.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i 
prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di 
raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire 
potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento 
improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione 
comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio 
fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le 
autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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