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INTRODUÇÃO
Obrigado por adquirir esse produto Studiomaster.  A digiLIVE  é um mixer de fácil uso, e ao mesmo tempo 

sofisticado, que irá melhorar sua performance e te livrará de problemas por muitos anos.

O design ergonômico e leve, junto a qualidade de construção de confiança, faz com a que a digiLIVE seja 

um prazer ao trabalhar, fazendo você se concentrar no show e não nos equipamentos!

LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES
A filosofia de design Studiomaster tem sido sempre para fornecer controles e recursos  voltados para a 

necessidade do usuário, reduzindo a confusão e fazendo uma operação intuitiva. 

Apesar disso, vale a pena dedicar o tempo necessário para ler o manual de instruções, familiarizando com 

os controles e tirando o melhor proveito do mixer digiLIVE. Nele estão presentes informações importantes 

de segurança, além de dicas práticas de uso.
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LEIA ISSO ANTES DE UTILIZAR O SEU PRODUTO

1 -  Antes de ligar o cabo de alimentação de corrente alternada (A.C) , certifique-se que a tensão é ade-
quada . (100-240V AC 50/60Hz)

2 - Utilize apenas  o cabo de alimentação de corrente alternada ( A.C) e fonte de alimentação  fornecidos 
por esse produto. Substitui-los caso haja qualquer dano.

3 - Nunca operar sem, ou remover o terra do cabo de alimentação A.C

4 - Não tente remover os parafusos ou painéis. Não há partes utilizáveis dentro.

5 - Não utilize o aparelho próximo a fontes de calor, como radiadores ou aquecedores.

6 - A digiLIVE não deve ser utilizada ou armazenada próximo a chuva ou umidade.

7 - Este equipamento não deve ser exposto à água, e objetos contendo liquido (Copos, Jarras, Latas, et 
não devem ser postos em cima de sua superfície.

AVISO: ESSE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (ATERRADO)
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CANAIS DE ENTRADA (INPUT CHANNEL) 

A digiLIVE possui 12 canais de entrada mono, 2 entradas analógicas estéreo, 1 entrada estéreo S/PDIF e 1 entrada USB 

estéreo para Playback e reprodução de músicas. 

Os botões do painel frontal INPUT 1-8 e INPUT 9-12 ST-USB selecionam as entradas correspondentes.

Ao apertar o botão INPUT 1-8 os canais de microfone de 1 a 8 serão mostrados na tela. Selecionando o botão INPUT 9-12 

ST-USB aparecem na tela as entradas de microfone 9-12, as duas entradas analógicas estéreo, juntamente com as entradas 

estéreo S/PDIF e estéreo USB para reprodução. 

As camadas podem ser mudadas a qualquer momento pressionando os botões no painel frontal: INPUT 1-8 ou INPUT 9-12 

ST-USB. Ou deslizando para esquerda/direita a tela touch screen de 7”, enquanto no menu principal.

CANAIS DE MICROFONE (MIC CHANNEL)

A sessão dos canais de entrada de microfone contém 5 módulos individuais: INPUT  STAGE (ENTRADA), EQ 
(EQUALIZADOR), DYNAMICS (DINÂMICOS), BUS-SEND (*) e OUTPUT  STAGE (*)
Basta clicar em um dos módulos para trazer uma subpágina com mais opções. 

Subpáginas podem ser fechadas através do botão vermelho “Close (Fechar)” no canto superior direito.
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1 - ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT STAGE)  
Mostra o Phantom Power 48V, Phase, Delay, HPF (Filtro Passa Altas) e Insert de efeitos.

2 - EQUALIZADOR (EQ) 
Mostra um equalizador paramétrico e suas funcionalidades /ajustes.

 - 6 -  - 6 - 



3 – DINÂMICOS (DYNAMICS) 
Mostra as opções de GATE e COMPRESSOR, e suas funcionalidades/ajustes.

4 - BUS SEND (ENVIO DE BUS) Demonstra os BUSSES para envio de auxiliares ou efeitos via BUS.

5 - ESTÁGIO DE SAÍDA (OUTPUT STAGE)
Exibe informações como Nome do canal, PAN, SOLO, MUTE, FADER e METER relacionados ao canal selecionado.
Como exemplo: basta dar um duplo clique  para editar o nome do canal selecionado e logo aparecerá na tela um 
teclado para digitar o nome do canal de forma bem prática.
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SUBPÁGINA DO ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT STAGE)

1 - SELEÇÃO DO CANAL
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - 48V PHANTOM POWER
O 48V PHANTOM POWER vem de fábrica desativado. Pressione para ativar o 48V PHANTOM POWER nos canais de micro-
fone. Pressione novamente para desliga-lo. 

3 - REV (INVERSÃO DE FASE)
Pressione para ativar a INVERSÃO DE FASE  no canal selecionado. Pressione novamente para voltar a fase Normal. 
O padrão é vir de fábrica com a Fase normal.

4 - DELAY
Pressione (IN) para ativar o DELAY. O DELAY vem desativado de fábrica. Ajuste o tempo de atraso do DELAY girando o 
botão de ajuste no painel frontal, ou usando o visor touch screen e fazendo um ajuste fino através dos dedos. O tempo de 
DELAY pode ser ajustado de 0 ms até 200 ms. O padrão é 0 ms.
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5 - HPF (FILTRO PASSA ALTAS)   
Pressione  para ativar o HPF (FILTRO PASSA ALTAS) e cortar as baixas frequências removendo assim sujeiras como 
sons e ruídos de eletricidade, pufs e pops no microfone, por exemplo. O padrão é vir desativado. Pode ser ajustado tanto 
pelo botão de ajuste no painel frontal ou pelo visor touch screen. A faixa de frequência é de 16 Hz até 400 Hz, com 16 Hz 
sendo o padrão de fábrica.

6 - INSERT 
Pressione  um dos módulos de efeito par a inseri-lo antes de passar pelo EQ. Cada canal só permite  1 módulo de 
efeito inserido. Quando um módulo de efeito é usado em outro canal ou BUS, uma janela aparecerá com a seguinte men-
sagem: “O módulo só pode ser usado uma vez e já esta sendo utilizado pelo XXX. Você tem certeza que quer usar forçada-
mente o módulo? Sim/Não? ”
Para alterar as configurações dos módulos de efeitos:  

SETUP  → FX → Clique em um módulo de efeito para abrir mais opções.

EQ PARAMÉTRICO SUBPÁGINA
O EQ possui um equalizador paramétrico completo de 4 bandas, que pode ser facilmente ajustado através de alguns toques 
no visor touch screen.

1- SELEÇÃO DO CANAL: 
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - BYPASS 
Pressione  BYPASS para desligar o sinal do equalizador. Aperte para voltar os ajustes de equalização. O padrão de fábrica é 
sem BYPASS.

3 - FLAT
Pressione para desfazer todos os ajustes feitos no equalizador paramétrico. Uma vez pressionado a equalização não pode 
ser revertida.
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4 - EQ. PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS
Os quatro pontos numerados no EQ. representam a posição  das 4 bandas. Cada banda pode ser selecionada com um 
simples clique no numero correspondente ou através dos botões (5)
Os ajustes de equalização podem ser feitos na tela a partir de 20 Hz a 20 KHz e +/- 18 dB, arrastando o ponto selecionado 
ou selecionado a frequência na tela touch e mexendo  o cursor de ajuste no painel frontal.
Os parâmetros (GAIN, FREQUENCY E Q) são mostrados ao lado dos parâmetros selecionados.

5 - SELECIONE OS BOTÕES DAS 4 BANDAS DO EQUALIZADOR
Simples toque nos botões de “HIGH”(Agudo) “HIGH-MID”(Médio-Agudo) “LOW-MID”(Médio-Grave) “LOW”(Grave) para 
selecionar a banda correspondente, que automaticamente será selecionada EQ. e mostrada na tela.

6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS 
Gain (Ganho), Frequency (Frequência)  e Q (Largura de banda) podem ser alterados através de um clique simples na tela 
touch screen clicando e arrastando o cursor para o valor desejado. Os parâmetros também podem ser alterados pelo cursor 
de ajuste do painel frontal. Basta selecionar o parâmetro na tela a ser ajustado e mover o cursor no painel frontal até o 
valor desejado.

GAIN (GANHO) : Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB

FREQUENCY (FREQUÊNCIA):  Cada banda pode ser definida entre as frequências que vão de 20 Hz a 20 KHz. Os va-
lores padrão são: 4kHz HF , 1kHz HMF , LMF 200 Hz , LF 60Hz . Os termos HF (Agudo) , HMF (Médio Agudo) , LMF (Médio 
Grave) e LF (Grave) só se referem a definição inicial das bandas ; não há restrição na definição das bandas EQ. A LF pode 
ser ajustada como HF e pode ser alterada para qualquer região que esteja dentro da faixa de frequência.

Q (Largura de Banda): Permite o ajuste da largura de banda de 0,5 (Largo) para 10,0 (Estreito). O padrão é 0,5.

7 - LIBRARY (BIBLIOTECA): 
A biblioteca permite que o usuário salve e abra posteriormente seus ajustes de Equalização. Pressione o botão com seta 
para baixo e aparecerá uma lista com suas configurações salvas ou em branco. Aperte o botão “Save”(Salvar) para escolher 
os slots que vão de 1 a 16 e definir sua equalização escolhida. Um teclado virtual aparecerá na tela com opção de nomear 
a sua definição de EQ. Finalmente pressione “Confirm” (Confirma), para escolher a equalização, ou “Cancel” (Cancelar), 
para abortar.
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SUBPÁGINA DOS DINÂMICOS (DYNAMICS SUBPAGE)

Fazem parte dos dinâmicos:  Gate e Compressor. Ambos são configurados individualmente.
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1- SELEÇÃO DO CANAL: 
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - LIBRARY (BIBLIOTECA): 
A biblioteca permite que o usuário salve e abra posteriormente seus ajustes de Dinâmicos. Pressione o botão com seta para 
baixo e aparecerá uma lista com suas configurações salvas ou em branco. Aperte o botão “Save”(Salvar) para escolher 
os slots que vão de 1 a 16 e definir suas configurações de dinâmicos. Um teclado virtual aparecerá na tela com opção de 
nomear a seus ajustes. Finalmente pressione “Confirm” (Confirma), para escolher o ajuste definido, ou “Cancel” (Cancelar), 
para abortar.

3 - GATE: 

IN: Simples toque para ativar o GATE. Pressione novamente para desligar. O padrão é desativado. 
Curva de GATE: A curva é dividida em 3 partes: Attack (esquerda), Hold (meio) e Release (direita).
O Threshold é mostrado no Eixo-Y, enquanto o Eixo-X apresenta o tempo relativo de cada seção.

AJUSTE DE PARÂMETRO: Defina os ajustes de GATE selecionando e arrastando o fader deslizante, correspondente a 
cada função, na tela touch screen. Os ajustes também podem ser definidos selecionando o parâmetro através da tela touch 
screen e alterando os níveis pelo botão de ajuste no painel frontal.

THRESHOLD: Altera o limite do GATE na faixa de -80 dB a 0 dB. O padrão é -80 dB.
Qualquer sinal abaixo do “Threshold” será reduzido ao valor determinado no “Depth” levando em consideração os ajustes 
de “Attack”, “Hold” e “Release”.
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HOLD (TEMPO DE HOLD): 
Pode ser definido entre 2 ms e 2000 ms , o padrão é de 2 ms.

ATTACK (TEMPO DE ATTACK): 
Varia de 0,5 ms a 100 ms , o padrão é de 3 ms.

RELEASE (TEMPO DE RELEASE): 
Pode ser ajustado de 2 ms a 2000 ms. O padrão é 350 ms, que é compatível com a maioria das fontes sonoras.

DEPTH (PROFUNDIDADE):
Define a atenuação dos sinais de GATE (Os mais baixos do que Threshold). A faixa de profundidade vai de 0 dB a -80 dB , o 
padrão é -80 dB

4 - COMPRESSOR 

IN: 
Simples toque para ativar o compressor. Pressione novamente para desligar. O padrão é desativado. 

CURVA DE COMPRESSOR: 
A curva indica o que acontece durante o processo de compressão de um sinal, e sua relação de entrada e saída. A curva 
é dividida em duas partes – abaixo ou acima do “Threshold” definido, embora qualquer sinal abaixo do Threshold  não 
sofrerá alterações.  Ratio é aplicado ao sinal determinando o quanto ele será comprimido, levando em consideração os 
ajustes de Attack e Release. Gain serve para fazer o papel de “Make-up” gain, trazendo mais volume ao sinal de saída, 
após passar pelas compressões.

AJUSTE DE PARÂMETRO: 
Defina os ajustes de Compressor selecionando e arrastando o fader deslizante, correspondente a cada função na tela touch 
screen. Os ajustes também podem ser definidos selecionando o parâmetro através da tela touch screen, e em seguida alter-
ando os níveis pelo botão de ajuste no painel frontal.

THRESHOLD: Altere o Threshold do compressor entre as  faixas de -80 dB a 0 dB. O Padrão é de -20 dB. Qualquer sinal 
abaixo do limite não sofrerá compressão. Sinais acima do Threshold são comprimidos de acordo com os ajustes de Ratio, 
Attack e Release.

RATIO (TAXA DE COMPRESSÃO): Pode ser definido entre 1,0 e 20,0, o padrão é 1,0.

ATTACK (TEMPO DE ATAQUE): Varia de 0,5 ms a 100 ms, o padrão é 25 ms.

RELEASE (TEMPO DE RELEASE): Pode ser ajustado de 20 ms a 5 s, o padrão é 350 ms, que é compatível com a maioria 
das fontes sonoras.

GAIN (GANHO): Permite compensar o ganho do sinal após a compressão, varia de -12 dB a +12 dB, o padrão é 0 dB.
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5 - SIDE CHAIN
O “Side Chain” permite usar o sinal de outro canal para controlar a compressão do canal selecionado. O Side Chain pega 
essencialmente uma fonte sonora e a usa para manipular outra. O padrão é todos os canais controlarem seus próprios 
sinais de compressão.

6 -  BYPASS (PÁG.11) 
Pressione  BYPASS para desligar o sinal dos Dinâmicos (Gate e Compressor). Aperte para voltar os ajustes dos dinâmicos. O 
padrão de fábrica é sem BYPASS.
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SUBPÁGINA DOS BUS

Cada canal de entrada pode enviar sinal para 4 Busses Mono (1-4), 4 Busses Estéreo (5-8) e Master L/R.
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1- SELEÇÃO DO CANAL:
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - ATIVANDO BUS - SEND (ENVIO DE BUS): 
Pressione o botão de BUS para ativar e enviar o canal selecionado , pressione novamente para desativar o envio.

3 - SELEÇÃO DE PREFADER / POSTFADER 
Alterna o BUS entre pré e pós- fader.  Pré-fader  faz com que o sinal passe direto, antes de passar pelo fader, que pode ser 
útil para o envios de efeitos ou para monitor. O padrão é pré -fader .

4 - CONTROLE DE PAN
Permite o controle de PAN em um canal de BUS Estéreo. O padrão é 50|50 (Centralizado). 
O PAN pode ser alterado arrastando o controle deslizante no visor touch screen, ou pelo botão de ajuste no painel frontal. 
Duplo clique no parâmetro numérico (50|50) e o PAN volta a ser centralizado como é padrão.

5 - CONTROLES DO VOLUME DO BUS SEND (ENVIO DE BUS)
Controla o volume do sinal enviado do BUS selecionado. Pode ser alterado movendo o controle deslizante, na tela “Touch 
Screen”, para cima e para baixo.
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SUBPÁGINA DO OUTPUT CHANNEL (CANAIS DE SAÍDA) 
Pan, Solo, Mute, Fader e Meter do canal selecionado podem ser alterados aqui.

1 
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1- SELEÇÃO DO CANAL
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2- CONTROLE DE PAN
Permite o controle de PAN para o Master LR. O padrão é 50|50 (Centralizado).  O PAN pode ser alterado arrastando o controle 
deslizante no visor touch 
screen, ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Duplo clique no parâmetro numérico (50|50) e o PAN volta a ser centralizado 
como de padrão.

3-  SOLO
É uma cópia do botão de “Solo” no painel frontal. Pressione para ativar ou desativar o sinal.

4 - MUTE
Assim como o “Solo”, o Mute é uma cópia do botão de “Mute” no painel frontal. Pressione para ativar ou desativar o som 
do canal selecionado.

5 - CONTROLE DE FADER
Este é uma cópia do “Fader” físico presente no painel frontal da mesa. Ao alterar o botão de “Fader” na tela touch screen, o 
botão de “Fader” motorizado do painel frontal irá se mover junto. Duplo toque no parâmetro numérico para voltar ao padrão.

6 - DISPLAY DE VOLUME DO METER
Permite enxergar o sinal para fazer a estrutura de ganho. Mostra o volume “Pré-Fader” do sinal, ou seja, antes de passar pelo 
volume do Fader.
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CANAL ESTÉREO (STEREO CHANNEL) 
Assim como os canais de microfone , as duas entradas estéreo também incluem cinco módulos: Input , EQ , Dynamics , Bus 
Send e Output . Clique simples em um módulo e aparecerá uma sub-página com mais opções. As sub-páginas podem ser 
fechadas através do botão vermelho “Fechar” no canto superior direito.
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1 - ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT)
 Mostra o status do SUM, Fase, Delay, HPF (High Pass Filter ) e Insert de Efeitos.

2 - EQ. (EQUALIZADOR)
Mostra o Equalizador Paramétrico. 

3 - DINÂMICOS ( GATE E COMPRESSOR)
Mostra os Dinâmicos: Gate e Compressor.

4 - BUS SEND (ENVIO DE BUS)
Demonstra os BUSSES para envio de auxiliar ou efeitos via BUS.

5 - ESTÁGIO DE SAÍDA (OUTPUT ) 
Exibe informações como Nome do canal, PAN, SOLO, MUTE, FADER e METER relacionados ao canal selecionado.
Como exemplo: basta dar um duplo clique para editar o nome do canal selecionado e logo aparecerá na tela um teclado para 
digitar o nome do canal de forma bem prática.
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SUB-PÁGINA ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT)
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1- SELEÇÃO DO CANAL
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - SUM
Acionado ele soma as entradas L/R, fazendo com que ambos os lados do canal Estéreo possuam um único sinal (Mono). Isso 
pode ser útil no caso de ter só um lado das entradas L/R ligadas, o som sairá nas duas caixas com sinal mono.

3 - REV (INVERSÃO DE FASE)
Inverte a fase do canal esquerdo (L) da entrada estéreo. Em combinação com o “SUM” pode anular a região do “Meio” do 
Estéreo que geralmente contem as vozes de uma gravação, e criar um simples efeito de Karaokê.

4 - TRIM
Permite a amplificação ou atenuação do sinal de entrada. Pressione  para ativar, o padrão é desabilitado. Ajuste o 
“Trim” usando o botão na tela touch screen ou selecionando na tela e girando o botão de ajuste no painel frontal. O ganho 
pode ser ajustado de -20 dB até 20 dB, com 0 dB sendo o padrão.

5 - HPF (FILTRO PASSA ALTAS)   
Pressione    para ativar o HPF (FILTRO PASSA ALTAS) e cortar as baixas frequências removendo assim sujeiras como 
sons e ruídos de eletricidade, pufs e pops no microfone, por exemplo. O padrão é vir desativado. Pode ser ajustado tanto pelo 
botão de ajuste no painel frontal ou pelo visor touch screen. A faixa de frequência é de 16 Hz até 400 Hz, com 16 Hz sendo 
o padrão de fábrica. 

6 - INSERT
Pressione um dos módulos de efeito par a inseri-lo antes de passar pelo EQ. Cada canal só permite  1 módulo de efeito 
inserido. Quando um módulo de efeito é usado em outro canal ou BUS, uma janela aparecerá com a seguinte mensagem: 
“O módulo só pode ser usado uma vez e já esta sendo utilizado pelo XXX. Você tem certeza que quer usar forçadamente o 
módulo? Sim/Não? ”

Para alterar as configurações dos módulos de efeitos:  SETUP → FX → Clique em um módulo de efeito para abrir mais opções.
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SUBPÁGINA DO EQUALIZADOR PARAMÉTRICO
Esta página é igual a utilizada nos canais de Microfone. Qualquer alteração será aplicada nos dois lados do canal estéreo 
(L/R).

SUBPÁGINA DOS DINÂMICOS (GATE E COMPRESSOR)
No caso das entradas ST1(Estéreo 1) e ST2 (Estéreo 2) a subpágina dos dinâmicos é igual a utilizada nos canais de Microfone, 
com os ajustes refletindo nos dois lados do canal estéreo. Para os canais “S / PDIF” e “USB” não existem nenhuma sessão 
de Dinâmicos.

SUBPÁGINA DO BUS SEND (ENVIO DE BUS)
No caso das entradas ST1(Estéreo 1) e ST2 (Estéreo 2) a subpágina do “BUS SEND” é igual a utilizada nos canais de 
Microfone. Para “S / PDIF” e “USB” os ”BUS SEND” são limitados para o “BUS Estéreo 5-8” e “MASTER L/R”.
Para as saídas “BUS Estéreo 5-8” e “Master L/R” um botão de BAL (Balanço) servirá para mandar o sinal do canal selecionado 
totalmente para um lado ou para o outro (100-0) ou (0-100).

SUBPÁGINA ESTÁGIO DE SAÍDA (OUTPUT)
Essa página é igual a utilizada nos canais de Microfone.
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BUSSES DE SAÍDA (OUTPUT BUSSES )

A digiLIVE permite mixar com 14 BUS de saída no total - 4 Mono (Bus 1 ~ 4 ), 4 Estéreo (Bus 5 ~ 8 ) e Master L / R.
Pressione o botão “BUS 1-8” no painel frontal ou deslize para o lado direito na tela dos canais estéreo no visor touch screen 
para alternar para a visão BUS de 1-8 . Outro deslize para a direita ou pressionando o botão “SEL” do “Master L / R” vai 
mostrar a camada do Master L / R:

 

 
 

Enquanto o lado esquerdo da página dá uma visão completa de todas as entradas e saídas do console, o lado direito mostra 
a saída Master L / R. 
As configurações do Meter (Pré ou Pós Fader) aparecem na tela após um simples deslize para direita na tela touch screen ou 
pressionando “CONFIGURAÇÃO” no painel frontal. 

Cada Bus de saída possui  4 módulos: Estágio de Entrada (Input), Equalizador, Input Source (Origem de Entrada) e Estágio 
de Saída (Output)
Com exceção das “Inputs Sources”, todos os outros módulos possuem subpáginas, se a parte correspondente na página for 
pressionada. As subpáginas podem ser fechadas através do botão vermelho de “Fechar” no canto superior direito.
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1 - ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT)
Mostra as saídas físicas atribuídas a cada Bus, assim como os status de insert dos módulos de efeitos insertados.

2 - EQ. (EQUALIZADOR PARAMÉTRICO)
Apresenta o equalizador paramétrico relacionado ao canal de saída selecionado.

3 - ORIGEM DE ENTRADA (INPUT SOURCES)
Exibe o status de envio e o nível de cada canal como um pequeno gráfico de barras. Para maior clareza, somente canais com 
envios ativados para um determinado Bus são mostrados nesse setor.

4 - ESTÁGIO DE SAÍDA (OUTPUT ) 
Exibe informações como Nome do canal, PAN/BAL, SOLO, MUTE, FADER e METER relacionados ao canal selecionado.
Como exemplo: basta dar um duplo clique (BUS1)  para editar o nome do canal selecionado e logo aparecerá na tela 
um teclado para digitar o nome do canal de forma bem prática.

SUBPÁGINA ESTÁGIO DE ENTRADA (INPUT) 
Para os BUS mono 1-4, essa página permite configuração de nível do envio , ajuste de PAN e definição de Pré ou Pós-Fader  
para os Bus Estéreo 5-8 . Como não é possível enviar os Bus Estéreo para eles mesmos, estes (bem como os Bus Mono) 
permitem apenas enviar (ativar /desativar) a Master L / R.

O numeração que é dado para cada BUS, representa sua respectiva saída física. Por Exemplo: OUT 1 é o BUS 1. Isso pode ser 
alterado seguindo os seguintes passos SETUP → PATCH
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1 - SELEÇÃO DO CANAL: 
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - ATIVAR BUS SEND (ENVIO DE BUS)
Simples toque em um dos BUS para enviar o sinal para o canal. Pressione novamente para desativar.

3 - SELEÇÕES DE PRÉ-FADER OU PÓS-FADER
Alterna entre Pré e Pós- Fader, o envio para o Bus. Pré-Fader o sinal não passa pelo Fader de volume, que pode ser útil para 
o envio de efeitos ou monitoração. O padrão é Pré-Fader.

4 - CONTROLES DE PAN
Os ajustes de PAN de um BUS Estéreo podem ser configurados aqui. O padrão é 50|50 (Centralizado).  O PAN pode ser 
alterado arrastando o controle deslizante no visor touch screen, ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Duplo clique no 
parâmetro numérico (50|50) e o “PAN” volta centralizado como de padrão.

5 - CONTROLE DO NÍVEL DE ENVIO
Controla o nível enviado do sinal para o Bus selecionado. Isto pode ser alterado movendo o controle deslizante na tela para 
cima e para baixo

6 - INSERT
Pressione um dos módulos de efeito par a inseri-lo antes de passar pelo Equalizador do BUS. Cada canal só permite  1 módulo 
de efeito inserido. Quando um módulo de efeito é usado em outro canal ou BUS, uma janela aparecerá com a seguinte 
mensagem: “O módulo só pode ser usado uma vez e já esta sendo utilizado pelo XXX. Você tem certeza que quer usar 
forçadamente o módulo? Sim/Não?”

Para alterar as configurações dos módulos de efeitos:  SETUP  → FX → Clique em um módulo de efeito para abrir mais 
opções.
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SUBPÁGINA DO EQUALIZADOR PARAMÉTRICO
O Equalizador Paramétrico possui 4 bandas a serem utilizadas, e podem serem facilmente configuradas via tela touch 
screen.
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1- SELEÇÃO DO CANAL 
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - BYPASS 
Pressione  BYPASS para desligar o sinal do equalizador. Aperte para voltar os ajustes de equalização. O padrão de fábrica é 
sem BYPASS.

3 - FLAT
Pressione para desfazer todos os ajustes feitos no equalizador paramétrico. Uma vez pressionado a equalização não pode 
ser revertida.

4 - EQ. PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS
Os quatro pontos numerados no EQ. representam a posição  das 4 bandas. Cada banda pode ser selecionada com um simples 
clique no numero correspondente ou através dos botões (5)
Os ajustes de equalização podem ser feitos na tela a partir de 20 Hz a 20 KHz e +/- 18 dB, arrastando o ponto selecionado 
ou selecionado a frequência na tela touch e mexendo  o cursor de ajuste no painel frontal.
Os parâmetros (GAIN, FREQUENCY E Q) são mostrados ao lado dos parâmetros selecionados.

5 - SELECIONE OS BOTÕES DAS 4 BANDAS DO EQUALIZADOR
Simples toque nos botões de “HIGH”(Agudo) “HIGH-MID”(Médio-Agudo) “LOW-MID”(Médio-Grave) “LOW”(Grave) para 
selecionar a banda correspondente, que automaticamente será selecionada EQ. e mostrada na tela.
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6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS 
Gain (Ganho), Frequency (Frequência)  e Q (Largura de banda) podem ser alterados através de um clique simples na tela 
touch screen clicando e arrastando o cursor para o valor desejado. Os parâmetros também podem ser alterados pelo cursor 
de ajuste do painel frontal. Basta selecionar o parâmetro na tela a ser ajustado e mover o cursor no painel frontal até o valor 
desejado.

GAIN (GANHO) : Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB

FREQUENCY (FREQUÊNCIA):  Cada banda pode ser definida entre as frequências que vão de 20 Hz a 20 KHz. Os valores 
padrão são: 4kHz HF , 1kHz HMF , LMF 200 Hz , LF 60Hz . Os termos HF (Agudo) , HMF (Médio Agudo) , LMF (Médio Grave) e 
LF (Grave) só se referem a definição inicial das bandas ; não há restrição na definição das bandas EQ. A LF pode ser ajustada 
como HF e pode ser alterada para qualquer região que esteja dentro da faixa de frequência.

Q (LARGURA DE BANDA): Permite o ajuste da largura de banda de 0,5 (Largo) para 10,0 (Estreito). O padrão é 0,5.

7 - LIBRARY (BIBLIOTECA)
A biblioteca permite que o usuário salve e abra posteriormente seus ajustes de Equalização. Pressione o botão com seta para 
baixo e aparecerá uma lista com suas configurações salvas ou em branco. Aperte o botão “Save”(Salvar) para escolher os 
slots que vão de 1 a 16 e definir sua equalização escolhida. Um teclado virtual aparecerá na tela com opção de nomear a 
sua definição de EQ. Finalmente pressione “Confirm” (Confirma), para escolher a equalização, ou “Cancel” (Cancelar), para 
abortar
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1 - SELEÇÃO DO CANAL
Pressione o botão de seta para escolha do canal anterior ou seguinte.

2 - DELAY 
Pressione  para ativar o DELAY. O DELAY vem desativado de fábrica. Ajuste o tempo de atraso do DELAY girando o 
botão de ajuste no painel frontal, ou usando o visor touch screen e fazendo um ajuste fino através dos dedos. O tempo de 
DELAY pode ser ajustado de 0 ms até 200 ms. O padrão é 0 ms.

3 - CONTROLES DE PAN/BAL
Os ajustes de PAN de um BUS Estéreo podem ser configurados aqui. O padrão é 50|50 (Centralizado).  O PAN pode ser 
alterado arrastando o controle deslizante no visor touch screen, ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Duplo clique no 
parâmetro numérico (50|50) e o “PAN” volta centralizado como de padrão.

4 -  SOLO 
É uma cópia do botão de “Solo” no painel frontal. Pressione para ativar ou desativar o sinal.

5 - MUTE
Assim como o “Solo”, o Mute é uma cópia do botão de “Mute” no painel frontal. Pressione para ativar ou desativar o som 
do canal selecionado.

6 - CONTROLES DE FADER
 Este é uma cópia do “Fader” físico presente no painel frontal da mesa. Ao alterar o botão de “Fader” na tela touch screen, o 
botão de “Fader” motorizado do painel frontal irá se mover junto. Duplo toque no parâmetro numérico para voltar ao padrão.

7 - DISPLAY DO VOLUME DO METER 
Permite enxergar o sinal para fazer a estrutura de ganho. Mostra o volume “Pré-Fader” do sinal, ou seja, antes de passar pelo 
volume do Fader.

ESTÁGIO DE SAÍDA (OUTPUT )
Exibe informações e permite configurações de PAN, SOLO, MUTE, FADER e METER relacionados ao canal selecionado.
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PÁGINA DE SETUP (CONFIGURAÇÕES)
Aqui estão presentes diversas informações entre elas SampleRate, Unidade de Delay, Sistema, WiFi, Brilho e Reset de 
Fábrica.

 

1 2

3

4 

5 

6 

1 - INFORMATION (INFORMAÇÕES)
São mostradas aqui informações como Versão do Sistema instalado com dados de APK, DSP e outros Softwares da Console. 
Endereço de IP também pode ser verificado nessa região.

2 - SAMPLE RATE (TAXA DE AMOSTRAGEM)
A configuração padrão é de 48,0 KHz. Com um simples toque em “44,1 KHz” , uma janela aparece com a mensagem: 
“ O Sample Rate de 44,1 KHz só é usado para saídas digitais.” , Então a luz de “44,1 KHz” é ligada, e a luz “48 KHz” 
desligada. Após reiniciar o sistema o padrão volta a ser 48 KHz.

3 - UNIDADE DE DELAY
Pressione qualquer uma das 3 opções em seguida: “ms”, “ft” ou “m” para escolher a unidade de medição do tempo de 
Delay. O padrão é em “ms”. Após reiniciar o sistema, a unidade de Delay será a que foi definida antes do desligamento.

4 - SYSTEM (SISTEMA)
Contém as opções de “Maintenance” (Manutenção) e “Home Screen” (Tela Inicial). Clique e acesse as subpáginas para 
maiores detalhes.

5 - SETUP WIFI (CONFIGURAÇÕES DE WIFI)
Esse botão leva até as configurações de WiFi, afim de conectar um iPad compatível.

6 - BRIGHTNES (BRILHO)
Ajuste o brilho da tela Touch Screen.  Existem seis barras de unidade para indicar o nível do brilho do visor. O padrão é três 
barras de unidade.  Ao reiniciar o sistema, a opção de brilho é a definida anteriormente.
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Por favor, verifique se o Dongle Wi-Fi (fornecido com a console) está ligado a uma das portas USB da digiLIVE. Simples 

toque “ SetupWifi “ → “More” → “Portable hotspot “ →“Setup Wi-Fi hotspot “ Uma janela irá aparecer como abaixo.

Digite o nome da Rede em  ”Network SSID” , por exemplo: “Digilive16” (Como na imagem).

Defina a senha de sua Rede em “Security”, por exemplo: “1234567890” (Como na imagem).

Verifique se o “Portable Wi-Fi hotspot” está selecionado, como na imagem.

Simples toque em “Save” para salvar as configurações de WiFi.

Pressione “Back” no painel frontal para voltar à tela com os Faders e as opções de mixagem da digiLIVE, como padrão.
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CONFIGURAÇÕES DE IPAD ABAIXO:  
(1) Faça o download do App Digilive na App Store e instale no seu iPad.
(2) Selecione a rede “Digilive16”, que foi previamente configurado nos ajustes de WiFi de sua mesa, no seu iPad
(3) Abra o aplicativo “Digilive16”, pressione ”NetScan” para buscar as mesas (O sistema pode encontrar na busca 
múltiplas mesas , mas só pode abrir apenas um de cada vez). 
O nome do mixer padrão é “OK” 
(4) Selecione o mixer com o nome “OK” e pressione “Connect”

O WiFi foi conectado com sucesso!
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MAINTENANCE (MANUTENÇÃO) 

1 2
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7 8

1 - UPDATE FROM USB (ATUALIZAÇÕES VIA USB)
As atualizações de software estarão disponiveis para download no site www.studiomaster.com.br, é recomendado verificar 
periodicamente as atualizações, ou enviar um e-mail para suporte@turbomusic.com.br, para solicitar atualizações mais 
recentes. Para atualizar, copiar o arquivo “digiliveupdate.zip” baixados para um Pendrive e inserir em umas das entradas USB 
da digiLiVE. Simples toque em “Update from USB” e siga as instruções na tela. Você pode precisar executar a atualização 
duas vezes, após isso a digiLiVE irá reiniciar e seu software será, então, atualizado.

2 -  IMPORT SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO)
Esse modo não é indicado para usuários sem conhecimento.

3 - FACTORY RESET (REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA)
Simples toque na função “Factory Reset” e aparecerá uma janela dizendo:  “Isso irá redefinir as configurações de fábrica. O 
sistema será reiniciado automaticamente após terminar “ , em seguida, pressione “Factory Reset “ e o console irá reiniciar 
automaticamente. 
Se o console aparentar lentidão nas operações, depois de um longo tempo de execução, você pode usar este função para 
reiniciar o console para as configurações de fábrica. No entanto, é importante salvar seus dados através da exportação para 
um disco USB antes de redefinir as configurações, apagando assim todos os dados.

4 - EXPORT SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DE EXPORTAÇÃO)
Esse modo não é indicado para usuários sem conhecimento.

5 - TOGGLE DEV MODE 
Esse modo não é indicado para usuários sem conhecimento.
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6 - CALIBRATE SCREEN (CALIBRAGEM DE TELA)
AUSENTE EM ALGUMAS VERSÕES DO SOTFWARE

Toque em função “Calibrate Screen”. Simples toque e irá surgir uma janela dizendo: 
“Isso irá permitir a calibragem de sua tela touch screen. Por favor, toque as pontos cruzados brancos. Se a calibração estiver 
desregulada, você terá que conectar um mouse USB em uma das portas USB da digiLIVE, repeti-la “, pressione” Calibrate” e 
calibre a tela de acordo com as informações acima.
Por favor, depois preste atenção como a calibração esta ajudando no uso da mesa. Por favor, sempre ficar bem em  frente da 
sua console durante a calibração da tela, ou para repetir esta etapa caso não tenha sido calibrada corretamente.

7 - ANDROID HOME SCREEN
Esse modo não é indicado para usuários sem conhecimento.

8 - SAVE LOG
Esse modo não é indicado para usuários sem conhecimento.

PÁGINA DOS PATCHS
Esta página é principalmente para a seleção dos BUS e direciona-los às saídas 8 analógicas, S / PDIF saída e a saída USB. A 
digiLIVE possui 4 BUS Mono (Bus 1 ~ Bus 4 ), 4 Bus Estéreo (Bus 5L ~ Bus 8R ) e saídas BUS Master L e Master R.

 

12

1 -DEFAULT (PADRÃO)
No modo padrão , Bus1- Bus 5R são atribuídos às saídas OUT 1 - OUT 6 , Master L e Master R são atribuídas para OUT 7-8 
, S / PDIF OUT e USB OUT

2 - CUSTOM (PERSONALIZADO)
Escolha um dos módulos de personalização dando simples clique nos botões “Custom 1, 2 ou 3 “.
Simples toque em “IMAGEM”de qualquer saída, e atribua para o BUS desejado.
Aviso: saídas S/PDIF e USB, só podem selecionar os Bus Estéreo ou saída Bus Master. As 8 saídas analógicas pode selecionar 
qualquer um dos Bus. Depois de reiniciar o sistema, a configuração Patch é sempre a que você definir antes de desligar a 
digiLIVE pela última vez.
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PÁGINA DOS METERS
Esta página contém duas partes : os níveis de sinal dos canais de entrada e níveis de sinal de saída.

O nível dos sinais dos canais de entrada tem três modos - IN, Pré Fader e Pós Fader com Pré Fader como padrão. O modo do 

nível exibido pode ser alterado com um simples clique na opção desejada.

O nível de sinal de saída possui dois modos - Pré Fader e Pós Fader, com Pré Fader como padrão. O modo do nível exibido 

pode ser alterado com um simples clique na opção desejada. No lado direito dos níveis de saída, é possível ver os nomes dos 

Bus atribuídos às saídas desejadas.
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PÁGINA DOS FX (EFEITOS) 

Os Efeitos tem 8 módulos , que são: 2 Modulation , 2 Delay, 2 Reverb e 2 GEQ 15 -band. Cada módulo pode ser inserido 
para um canal de processamento de entrada ou canal de processamento de Bus, apenas uma vez. Você pode inserir até dois 
efeitos em um Bus ou canal. Por exemplo:  Reverb + Delay para criar um efeito vocal.

1

2

1 - MÓDULOS DE EFEITOS
Simples toque em um módulo de efeito para abrir uma sub-página de definições de parâmetros para o efeito escolhido. 
Toque simples no botão Fechar (X Vermelho) na subpágina para sair, e voltar à página FX.

2 - SELEÇÃO DO BUS
Simples toque na seta para baixo, para escolher o BUS (Bus 1 – Bus 8, Master L/R) na lista. Se o Bus escolhido estiver com 
o módulo de efeito selecionado na parte de entrada do Canal, o módulo de efeito aparecerá na tela, já ativo no módulo 
da esquerda, a ordem será sempre da esquerda para direita. 

Se nenhum módulo estiver já selecionado, basta clicar em um dos espaços vazios do display e selecionar um dos módulos 
de efeitos. Se o mesmo módulo já estiver sendo utilizado como Insert ou via Bus, uma mensagem aparecerá na tela: “O 
módulo só pode ser usado uma vez e já esta sendo utilizado pelo XXX. Você tem certeza que quer usar forçadamente o 
módulo? Sim/Não?”



 - 31 - 

SUBPÁGINA DO MODULATION - (EFEITOS DE MODULAÇÃO)
Simples toque em “ Modulation1 ou 2 “ na subpágina do FX para acessar os parâmetros de “Modulation” na subpágina 
mostrada abaixo.
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1 - SELEÇÃO DO MÓDULO 
Pressione os botões de esquerda e direita, para escolher os módulos de FX ( Modul1 - Modul2 - Delay1 - Delay2 - Reverb1 
-Reverb2 - GEQ1 - GEQ2).

2 - TYPE (TIPO)
Simples toque no botão de seta, então escolha o tipo de modulação a partir da lista —Chorus Slow/Chorus Fast/Flanger 
Slow/ Flanger Fast/Celeste Slow/Celeste Fast/RotorSlow/Rotor Fast.

3 - DRY-WET (SECO - MOLHADO)
Varia de 0 a 100 , com @ 0 como padrão. Ajuste o parâmetro de Dry -Wet , arrastando através do visor Touch Screen, ou 
selecionando a função e girando o botão de ajuste no painel frontal.

4 - EQ. LS (GRAVE) 
Gráfico de Curva : Exibe a curva LS
Ganho:  Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado via tela 
touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 20 Hz a 200 Hz, o padrão é 100 Hz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de 
ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

5 - EQ. HS (AGUDO):
Gráfico de Curva : Exibe a curva HS
Gain (Ganho):  Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado 
via tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 1,5 KHz a 15 KHz, o padrão é  6.3 KHz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão 
de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

6 - OUTROS PARÂMETROS (Pág.34)
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6 - OUTROS PARÂMETROS 
Speed (Velocidade): varia de 50 a 200, com um padrão @ 100. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de 
ajuste no painel frontal.
Intensity (Intensidade): varia de 50 a 200, com um padrão @ 100. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de 
ajuste no painel frontal. 
Pré Delay: tempo de configuração de Pré Delay, varia de 0 ~ 100ms , com um padrão @ 0ms. Pode ser ajustado via tela touch 
screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal.

SUBPÁGINA DO DELAY 
Simples toque em “ Delay1 ou 2 “, na subpágina dos FX, para acessar aos parâmetros do Delay mostrados na subpágina 
abaixo.
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1 - SELEÇÃO DO MÓDULO 
Pressione os botões de esquerda e direita, para escolher os módulos de FX ( Modul1 - Modul2 - Delay1 - Delay2 - Reverb1 

-Reverb2 - GEQ1 - GEQ2).

2 - TYPE (TIPO)
Simples toque no botão de seta, então escolha o tipo de Delay a partir da lista — One

Echo 1/4, Two Echo 1/8, Three Echo 1/16, Three Echo 1/16 Delayed, Four Echo1/16, One Echo 1/4 with 4 Reflect.

3 - DRY-WET (SECO - MOLHADO)
Varia de 0 a 100 , com @ 0 como padrão. Ajuste o parâmetro de Dry -Wet , arrastando através do visor Touch Screen, ou 

selecionando a função e girando o botão de ajuste no painel frontal.
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4 - EQ. LS (GRAVE)
Gráfico de Curva: Exibe a curva LS
Ganho: Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado via tela 
touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 20 Hz a 200 Hz, o padrão é  100 Hz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de 
ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

5 - EQ. HS (AGUDO):
Gráfico de Curva: Exibe a curva HS
Gain (Ganho):  Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado via 
tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 1,5 KHz a 15 KHz, o padrão é  6.3 KHz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão 
de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

6 - OUTROS PARÂMETROS
Factor: Varia de 0 a 13, o padrão é  @ 1. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal.

Time (Tempo): Varia de 40 a 240 BPM, o padrão é  80 BPM. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de ajuste 
no painel frontal.

Tap Tempo: Carregue neste botão para definir o valor de BPM, pressione pelo menos três vezes para definir.
Delay Time (Tempo de Delay): Varia de 0 a 2000 ms, o padrão é 750ms. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão 
de ajuste no painel frontal. Duplo toque para voltar ao padrão. 
O ”Delay Time” pode ser configurado pelo “Factor” e “Tempo” (ver Gráfico 1 para a relação). “Factor” corresponde ao ajuste 
regular, enquanto “Tempo” corresponde a sintonia fina. Por exemplo:  Definir “Factor” a 8, “Tempo” a 120 BPM, Tempo de 
Delay é de 500 ms (60 * 1000/120 = 500). se definido fator a 9, tempo de atraso será 1000 ms. Se “Factor” for definido em 
7, o Tempo de Delay será de 250 ms.

FATOR Ratio to BPM

1  1/24

2 1/16

3 1/12

4 1/8

5 1/6

6 1/4

7 1/2

8 Equivalent to BPM

9 x 2

10 x 3

11 x 4

12 x 5

13 x 6

Feedback: Usado para retornar o Delay de saída para a entrada, de modo a gerar a amplitude do eco. Varia de 0 a 90 , sendo 

0 o padrão. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal.
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SUBPÁGINA DO REVERB 
Simples toque em “ Reverb 1 ou 2 “, na subpágina dos FX, para acessar aos parâmetros do Reverb mostrados na subpágina 
abaixo.  

1 2 

3 4 5 

6 

1 - SELEÇÃO DO MÓDULO 
Pressione os botões de esquerda e direita, para escolher os módulos de FX ( Modul1 - Modul2 - Delay1 - Delay2 - Reverb1 
-Reverb2 - GEQ1 - GEQ2).

2 - TYPE (TIPO)
Simples toque no botão de seta, então escolha o tipo de Reverb a partir da lista —Hall Bright/Hall Warm/ Room Bright/ Room 
Warm /Plate Bright/ Plate Warm.

3 - DRY-WET (SECO - MOLHADO) 
Varia de 0 a 100 , com @ 0 como padrão. Ajuste o parâmetro de Dry -Wet , arrastando através do visor Touch Screen, ou 
selecionando a função e girando o botão de ajuste no painel frontal.

4 - EQ. LS (GRAVE) 
Gráfico de Curva: Exibe a curva LS
Ganho:  Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado via tela 
touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 20 Hz a 200 Hz, o padrão é  100 Hz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de 
ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

5 - EQ. HS (AGUDO)
Gráfico de Curva: Exibe a curva HS
Gain (Ganho):  Cada banda pode ser ajustada entre -18dB e +18dB. A configuração padrão é de 0 dB. Pode ser ajustado via 
tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
FREQ (FREQUÊNCIA): Varia de 1,5 KHz a 15 KHz, o padrão é  6.3 KHz. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão 
de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
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6 - OUTROS PARÂMETROS
Time (Tempo): O parâmetro pode definir o tamanho de uma sala básica simulada. Varia de 0 a 15 s, com o padrão de 8 s. Pode 
ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.
O gráfico 2 mostra a escala do parâmetro de tempo e a definição padrão dos diferentes tipos.

TIPO MIN MAX PADRÃO
Hall Bright
Hall Warm

0.8 s 12.0 s 1.6 s

Room Bright
Room Warm

0.4 s 8.0 s 0.6 s

Plate Bright
Plate Warm

0.4 s 6.0  s 0.6 s

Pré Delay:  tempo de configuração do Pré Delay  varia de 0 - 100ms , sendo 0ms o padrão. Pode ser ajustado via tela touch 
screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

SUBPÁGINA GEQ (EQUALIZADOR GRÁFICO)
Simples toque em “ GEQ 1 ou GEQ 2 “, na subpágina dos FX, para acessar aos parâmetros do Equalizador Gráfico, mostrados 
na subpágina abaixo.

 

1 2 

3 4

5 

1 - SELEÇÃO DO MÓDULO 
Pressione os botões de esquerda e direita, para escolher os módulos de FX ( Modul1 - Modul2 - Delay1 - Delay2 - 
Reverb1 -Reverb2 - GEQ1 - GEQ2).



2 - LIBRARY (BIBLIOTECA)
Permite salvar ou carregar os ajustes EQ do usuário. Pressione uma vez o botão para baixo e selecione a opção adequada da 
lista para carregar os ajustes de EQ. Pressione “SAVE” após finalizar os ajustes EQ, então selecione o arquivo em LIBRARY 
(existem 16, Preset1 a Preset16) que pode ser editado através do SOFT-KEYBOARD. Por último, confirme ou cancele para 
salvar ou não salvar o arquivo. 

3 - BANDAS DO GEQ 
Ao lado direito da subpágina fica indicado o ganho (GAIN COORDINATE) (+18, 0 ou -18 dB), o topo indica a frequência (20 
Hz, 50 Hz, 100 Hz, 180 Hz, 300 Hz, 450 Hz, 620 Hz, 850 Hz, 1 KHz, 1,5 KHz, 3 KHz, 5,6 KHz, 9 KHz, 14 KHz, 20 KHz) e o 
valor padrão do ganho é  0 dB, de cada ponto de frequência correspondente. Deslize os controles para cima e para baixo para 
ajustar o ganho daquele ponto de frequência ou use os faders físicos na interface para realizar o mesmo ajuste. 

4 - OPERATION (OPERAÇÃO)

BYPASS 
Pressione  BYPASS para desligar o sinal do equalizador. Aperte para voltar os ajustes de equalização. O padrão de fábrica é 
sem BYPASS.

FLAT 
Pressione para desfazer todos os ajustes feitos no equalizador paramétrico. Uma vez pressionado a equalização não pode 
ser revertida.

5 - SELEÇÃO DOS FADERS PARA GEQ
1-8: Pressione uma vez para controlar os ganhos de frequência nos 8 primeiros controles (faders) no painel.
9-15: Pressione uma vez para controlar os ganhos de frequência nos 7 últimos controles (faders) no painel.

PÁGINA DAS SCENES (CENAS) 
Esta página possui as listas das cenas e opção de operações relacionadas a elas.

 
 

1 2 
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1 - SCENE LIST (LISTA DE CENAS)
Contém o número (No), seleção (Sel), Nome (Name) e data de criação/atualização (Time). 
Pressione uma vez para selecionar um trabalho que ficará destacado na página.

2 - OPERATION (OPERAÇÕES) 

Delete: Permite excluir o trabalho selecionado. Uma tela de confirmação aparecerá para que seja confirmada a exclusão. Para 
apagar, pressione “YES”. Caso não queira apagar, pressione “NO”.

Rename: Permite renomear o trabalho selecionado. É necessário confirmar a ação.

Copy: Permite copiar o trabalho selecionado, abaixo deste. A cópia é automaticamente nomeada como “(copied scene 
name)_copy”

New: Pressione uma vez para criar uma cena após a cena atual. A cópia é automaticamente nomeada como NEW* (* é um 
número de contagem automática).

Save: Pressione uma vez para salvar a cena nos ajustes atuais.

Load: Carrega uma cena. Quando for selecionar uma cena, pressione uma vez para carregá-lo.

Import: Pressione uma vez para carregar uma cena de um dispositivo USB conectado. Uma tela de opções “Compressed file 
list” irá aparecer. Selecione uma cena na lista para carregar o um arquivo disponível no dispositivo USB na lista de cenas da 
console. O sistema irá indicar se houve sucesso ou falha na importação. Caso a cena selecionada possua o mesmo nome de 
uma existente na lista, o sistema automaticamente renomeia o arquivo para “(original file name)_USB”

Export: Exporta a cena da console para o dispositivo USB. Pressione SEL na lista de cenas para selecionar o projeto a ser 
exportado. A ação pode ser feita para uma ou várias cenas simultaneamente. Após selecionar, pressione “EXPORT” uma vez. 
O sistema irá indicar se houve sucesso ou falha na exportação.

Up: move a cena para cima. Com a cena selecionada, pressione uma vez para cada movimento.

Down: move a cena para baixo. Com a cena selecionada, pressione uma vez para cada movimento.

Prev: apresenta a cena anterior. Pressione uma vez LOAD para carregar a cena atual assim que desejar retornar.

Next: apresenta a próxima cena. Pressione uma vez LOAD para carregar a cena atual assim que desejar retornar.
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RECORDER PAGE (PÁGINA DE GRAVAÇÃO)
A página de gravação permite reproduzir o material gravado no dispositivo USB inserido nas entradas da console digiLiVE 16, 
e permite a gravação simultânea do mix estéreo no dispositivo USB. 

1 

2 3 

4

1 - PLAYER
O player apresenta o nome da trilha e o progresso da reprodução, e inclui 8 funções e botões: stop , play  

pause , previous , rewind , forward  next , play mode ( ,  ,  , ) e record 

2 - METER DISPLAY  (VISOR DE REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO)
Indica reprodução e gravação em tempo real. 

3 - PLAY LIST
Indica playlist presente no pendrive conectado na entrada USB, para tocar basta pressionar uma vez no item desejado.

4 - RECORD (BOTÃO DE GRAVAÇÃO)
O botão de “Record” vem desligada de padrão de fábrica. O som gravado é o sinal do Master L/R, portanto a digiLIVE não 
grava multipistas e sim o Master L/R. Pressione uma vez para gravar o áudio da saida Master do L/R principal no dispositivo 
USB conectado em formato .WAV. Pressione novamente para encerrar a gravação e salvar o arquivo no dispositivo USB.
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PÁGINA DO MONITOR (MONITOR PAGE)
A página contém ajustes do Oscillator, Monitor/Phones e Solo. 

1 2

3

1 - OSCILLATOR (OSCILADOR)
O Oscillator da digiLIVE colabora com trabalhos como alinhamentos de sistema, sinais de onda e etc.

Ajuste On/Off: Pressione o botão para ativar/desativar o oscilador. O padrão é desativado.

Type (Tipo): São três os tipos de sinal gerados pelo oscilador: WHITE NOISE, SINE WAVE, PINK NOISE. Pressione o botão sobre 
a opção desejada. 

Level (Volume): alcance varia de -∞ dB até 0 dB, com padrão sendo 30 dB. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo 
botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

Frequência: Ajustes de frequência para onda senoidal (Sine Wave) variam de 10 Hz a 20 KHz, com padrão de  1 KHz. Pode ser 
ajustado via tela touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

Destination (Destinação): Pressione BUS na lista para habilitar BUS para cada oscilador de sinal.

2 - MONITOR/PHONES
Na parte superior à direita do painel frontal da digiLiVE 16 há uma entrada para conectar fones de ouvido e um botão knob 
(botão)para controlar o volume nos fones de ouvido. 
Uma Saída Estéreo  (conexão TRS ¼” - P10 ST), para conectar monitores ativos, encontra-se na parte traseira do painel.  

Level (nível): alcance varia de -∞ dB até 0 dB, com padrão @ -20 dB. Pode ser ajustado via tela touch screen ou pelo botão 
de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

Mute (mudo): Pressione o botão MUTE. Quando o led vermelho estiver aceso, o sinal do monitor permanecerá mudo. Para 
desabilitar, pressione novamente o botão. O “Mute” vem desabilitado de fábrica. Nota: o sinal no fone de ouvido é o mesmo 
sinal do monitor, ambos são controlados da mesma forma, exceto para ganhos análogicos. 
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Meter Display: Apresenta o nível do sinal de saída do monitor em tempo real.

3 -  SOLO
Se nenhum dos botões SOLO estiverem selecionados no console digiLiVE 16, o monitor é alimentado pelo sinal de saída 
principal. Pressionando qualquer dos botões SOLO, o canal alimenta o BUS do monitor com sinal AFL ou PFL. Pressione o 
botão para habilitar SOLO, e pressione novamente para desabilitá-lo. 
Monitores PFL pré-amortecem o sinal, o que não está relacionado com controle de FADERS e MUTES. Para canal estéreo, se 
PFL estiver selecionado, então o monitor será alimentado com sinal misto dos canais direito e esquerdo. Monitores AFL pós-
amortecem o sinal, o que está relacionado com controles de FADERS e MUTES.

Botão de Seleção AFL/PFL: Permite escolher um modo de monitor. O padrão do produto é AFL. Pressione o botão para alternar 
entre os modos.

Trim: Ganhos pela alteração entre AFL e PFL variam de -∞ dB até 0 dB, com padrão de  -20 dB. Pode ser ajustado via tela 
touch screen ou pelo botão de ajuste no painel frontal. Dois toques para definir como padrão.

Meter Display: Apresenta o nível do sinal de Solo em tempo real.
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INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇO

Se ocorrer álbum problema com seu produto Studiomaster ou caso ocorra alguma falha, contate o vendedor/distribuidor para 
maiores detalhes e informações.

Caso seja recomendado retornar o produto à Central de Serviço Studiomaster, primeiramente a Central deverá ser contatada. 
Neste caso, deverá ser fornecido o número de série do produto. Então será gerado um número de Autorização de Retorno 
(RA). 

O produto deverá ser enviado em sua embalagem original, a fim de evitar danos no transporte. O número de autorização de 
retorno (RA) deverá estar claramente marcado na porção externa da embalagem. A Studiomaster não se responsabiliza por 
danos causados pelo transporte do produto em embalagem inadequada. 

O produto deverá conter identificação do nome do cliente, endereço e uma clara descrição do defeito verificado. Quanto mais 
informações forem fornecidas, mais fácil será detectar o problema, evitando assim custos excessivos de reparo em situações 
fora da garantia do produto.

Anote o número de série do produto no quadro abaixo, para referência futura.
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digiLive Especificações

CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DO GERADOR DE SINAL: 150Ω

ENTRADAS
IMPEDÂNCIA DAS 

ENTRADAS
CONECTOR ENTRADA MÁXIMA SENSIBILIDADE RANGE

ENTRADA MIC 1.5KΩ XLR Balanceado + 16 dBu 0 até +60dBu
60dB

ENTRADA LINHA 10KΩ TRS (Balanceado) + 30 dBu -20 até +40dBu

ENTRADA ESTÉRO 10KΩ TRS (Balanceado) + 22dBu -20 até +20 dBu 40 dB

CARACTERÍSTICAS DAS SÁIDAS

SÁIDAS
IMPEDÂNCIA DAS

SAÍDAS
CONECTOR RESIDUAL DE NOISE DE

SAÍDA
MÁXIMO DE SAÍDA

SÁIDA BUS 470Ω XLR Balanceado - 90 dBu + 18dBu

SAÍDA FONE DE OUVIDO 100Ω TRS (Balanceado) -92 dBu + 22dBu

FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS
FS=48kHz @20 Hz-20 kHz, referente ao nível de saída nominal @1 kHz

ENTRADAS
SAÍDAS RL CONDIÇÕES MIN TYP MÁX UNID

ENTRADA DE MIC
BUS 600Ω

0 dBu @20 Hz-20kHz, ganho 0 dB -0.2 0 0.1 dB

ENTRADA ESTÉREO -0.2 0 0.1

TOTAL DE DISTORÇÃO HARMÔNICA
Fs= 48 kHz @ a distorção harmônica total é medida com um filtro de 18 dB / oitava a 80 kHz

ENTRADAS
SAÍDAS RL CONDIÇÕES MIN TYP MÁX UNID

ENTRADA DE MIC
BUS 600Ω

0 dBu @20 Hz-20kHz, ganho 0 dB 0,008 %

ENTRADA ESTÉREO 0,005

HUM & NOISE
Fs= 48 kHz @ equivalente a entrada de noise @20Hz-20kHz

ENTRADAS
SAÍDAS RL CONDIÇÕES MIN TYP MÁX UNID

ENTRADAS 1-16

BUS 600Ω

Rs= 150Ω, GANHO: Max. Fader Master
no nível nominal e um fader de canal no 
nível nominal.

-126 EIN

dBu

-70

Rs= 150Ω, GANHO: Min. Fader Master
no nível nominal e um fader de cana no 
nível nominal.

-88

TODAS AS ENTRADAS

Rs= 150Ω, GANHO: Min. Fader Master
no nível nominal e um fader de todos os 
canais no nível nominal.

-78

Residual de Noise desligado e Master BUS 
desligado

-90

Hum e Noise são medidos com um filtro de 6 dB / oitava a 12,7 kHz; equivalente a um filtro de 20 kHz com atenuação infinita 
de dB/oitava.
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digiLive Especificações

FUNÇÕES NAS ENTRADAS
Função Parametros
FASE Normal / Reversa

DELAY 0 msec até 200 msec

HPF
Frequência = 20 Hz até 600 Hz

Slope = 12 dB / Oct

INSERT 2 Módulos / 2 Delays / 2 Reverb / 2GEQ

4 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO

Frequência 20Hz até 20 kHz

Ganho = -8dB até + 18dB

Q = 0,5 até 10.0

Low / Low Mid / High Mid / High
(4 bandas)

GATE

Threshold = -80db até 0 dB

Attack= 0,5msec até 100 msec

Release = 2 msec até 2 sec

Hold = 2msec até 2 sec

Depth = -80dB até 0dB

COMPRESSOR

Threshold = -80db até 0 dB

Attack= 0,5msec até 100 msec

Release = 2 msec até 2 sec

Ganho = -12dB até 12dB

Ratio = 1.0 até 20

LR PAN CSR = 0% to 100%

FADER Level: -80 dB até 10 dB

SOLO Liga / Desliga

MUTE Liga / Desliga

ENTRADA SPDIF

Trim: -20dB até + 20dB

HPF: 16 Hz até 400 Hz

Frequência de amostragem: 
44,1kHz ou 48kHz

FUNÇÕES NAS SAÍDAS
Função Parametros
DELAY 0 msec até 200 msec

INSERT 2 Módulos / 2 Delays / 2 Reverb / 2GEQ

4 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO

Frequência 20Hz até 20 kHz

Ganho = -8dB até + 18dB

Q = 0,5 até 10.0

Low / Low Mid / High Mid / High
(4 bandas)

Modo: Bypass / Flat

Biblioteca: 1 Preset ~16 Preset

LR PAN CSR = 0% to 100%

FADER Level: -80 dB até 10 dB

SOLO Liga / Desliga

MUTE Liga / Desliga

OSCILADOR

Tipo: White Noise / Sine wave / Pink Noise

Level: -76dB até 0dB

Frequência: 10Hz até 20 kHz

MONITOR / FONES Level: -76dB até 0 dB

SOLO MODO: PFL / AFL

LEVEL: -76dB até 0dB

ESPECIFICAÇÕES
GANHO MÁXIMO DE TENSÃO 80 dB INPUT para BUS OUT

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 48 kHz

PROCESSADOR INTERNO Ponto flutuante de 40 bits

LATÊNCIA < 1.8 msec, qualquer entrada para qualquer saída

PHANTOM POWER 48 V, selecionável por cana individual

CROSSTALK (@1kHz)
- 85dB Canais de Entrada Adjacentes (INPUT, ST IN, para BUS OUT)
Ganho: 0dB

FADE 100 mm motorizado X9

DIMENSÕES 356 x 147x 483 ( largura x altura x comprimento)

REQUERIMENTO DE ENERGIA (AC) 60 W (110-240V 50/60 Hz)
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ESTE PRODUTO É IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:
TURBO PERCUSSION INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

CNPJ: 68248517/000138 IE. 113.514.054.118. 
RUA SANTA CRESCENCIA 400 SÃO PAULO-SP

OBS.: CONFORME LEI DO CONSUMIDOR No 8.078 DE 11/09/1990 ART. 26 INC II, ESTE 
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