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Você deve ler estas Instruções Importantes de Segurança.       
Guarde estas instruções num sítio seguro.

Antes de usar o seu BackTrack, leia atentamente os itens correspondentes das instruções de utilização e as sugestões
de segurança.

1. Obedeça a todos os avisos do Manual do Utilizador do BackTrack.
2. Não efectue quaisquer outras operações além das descritas no Manual do Utilizador do BackTrack. Será necessária

uma reparação quando o aparelho tiver sofrido algum dano, tais como:
• Foi entornado líquido ou caíram objectos para dentro do aparelho
• A unidade foi exposta à chuva ou à humidade
• A unidade não está a trabalhar normalmente ou altera o seu desempenho significativamente
• O aparelho caiu ou a caixa está danificada.

4. Não colocar perto de fontes de calor, tais como radiadores, sensores térmicos, ou outros aparelhos que produzam
calor.

5. Proteja de líquidos ou de objectos que possam entrar na caixa do aparelho. Não utilize nem coloque a unidade perto
de água.

6. Não pise os cabos de alimentação. Não coloque objectos em cima dos cabos de alimentação para que estes não
fiquem apertados ou emaranhados. Preste particular atenção à ponta do fio e onde este se liga ao aparelho.

7. Desligue sempre e tire o jack da guitarra quando não usar durante longos periodos para prolongar a vida das baterias.
8.  Limpe apenas com um pano húmido.
9.  Use apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
10. A audição prolongada a elevados níveis de volume pode causar a perda ou dano irreparável da audição. Certifique-

se de que pratica uma “audição segura”.

Este equipamento foi testado e segue os limites de um aparelho digital de Classe B com seguimento na Parte 15 das Regras de FCC.
A sua operação está sujeita às 2 seguintes condições: 1) este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e 2) este aparelho
deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operações indesejáveis.

LINE 6 ALL ACCESS
Registe-se hoje e
tenha acesso a
ofertas especiais,
concursos, updates
de software e mais!
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Registe-se e Receba Coisas Grátis

Incluido no BackTrack está um cartão dos correios pago, para nos devolver
registando a sua compra. É muito importante que preencha esse cartão
agora e que nos mande pelo correio, ou que se registe Online em
www.line6.com/register. Estará preparado para receber assistência em
Garantia caso tenha um problema de Garantia, e também estará habilitado
a gozar dos benefícios das ofertas Line 6 All Access.

Line 6, o logotipo Line 6, BackTrack e POD são marcas registadas da Line 6, Inc. © 2008
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O BackTrack torna-lhe fácil capturar e reproduzir um momento qualquer de inspiração musical, sem se
preparar préviamente para essa gravação.

O BackTrack pode gravar constantemente tudo o que toca para a memória Flash interna. Ele nota quando
começa a tocar e quando pára, e automáticamente divide eventos the audio para cada um desses momentos
musicais.

Isto torna fácil marcar eventos individuais como eventos que você quer gravar e voltar a eles mais tarde.Depois
de um momento destes acontecer , carregue no botão MARK, e o BackTrack irá marcar este como algo
importante para manter. Carregue no botão Play e pode ouvir esse evento a ser reproduzido outra vez,
dando-lhe um reprodução instantânea da sua inspiração.

Também é fácil escolher outro evento marcado para reprodução. A reprodução pode ser contínua (em Loop),
para ouvir um evento repetidamente enquanto improvisa outras ideias para lhe juntar. Também pode escolher
ouvir todo o audio da memória do BackTrack, para o caso de haver outro momento recente que não marcou,
mas que quer voltar a ele.

Ligue o BackTrack ao seu computador, e terá acesso a todos esses eventos de audio como ficheiros
individuais  em formato .WAV. Existe uma pasta para os eventos MARKED (Marcados), e outra para os 
 UNMARKED (não Marcados). Os ficheiros Marcados nunca serão apagados pelo BackTrack, a não ser
que os remova você mesmo enquanto ligado ao computador. Os não Marcados podem ser apagados pelo
BackTrack quando precisar de espaço para capturar novos eventos de audio.
Faça cópias dos ficheiros no seu computador para construir uma livraria de inspiração, grave em CD, ou
converta para MP3 para partilhar com os seus fans ou colaboradores. Pode tocá-los no seu software de
gravação preferido, ou até carregar para o seu software de gravação como fundação de uma gravação
mais alargada das suas ideias.
Também pode pôr ficheiros .WAV na pasta USER do BackTrack para ter acesso a esses ficheiros fora do
seu computador.

O software incluído permite-lhe escolher os parâmetros de qualidade usadas para a captura do audio. O
BackTrack suporta a qualidade de CD normal 44.1 kHz, a 16 bit, assim como configurações até 48 kHz,
24 bit. Escolha configurações mais baixas para aumentar a capacidade de gravação, ou mais altas para
uma qualidade cristalina do audio. (Veja a página 9 e 10 para os detalhes.)

Para uma maior versatilidade, o BackTrack também inclui as seguintes características:
• Ponha o botão PLAY ONLY em ON, para aquelas vezes em que não quer Captura automática.
• A Captura Forçada permite-lhe usar o BackTrack como um gravador normal, para gravações planeadas.

(ver página 4)

Pronto para aprender mais? Vire a página ...

Bem-vindo ao BackTrack



Painéis laterais & Ligações
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• Sem micro ou saída stereo

• Inclui micro e saída stereo

Microfone

Fonte da captura para o BackTrack + Mic
• Desligue o jack IN para usar o micro par

capturar audio.
• O jack IN será sempre usado como fonte

de som quando está ligado.

Saída Stereo/Auscultadores
• A regulação de Volume só afecta esta saída
• Este jack recebe reprodução do audio

gravado do micro e da entrada em jack IN
• Quando a Saída Stereo/Auscultadores

tiver algo ligado não terá som na saída OUT



Como ligar

ouou

ou

ou
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só+MIC

Modos alternativos de ligar para Gravar e Reproduzir audio processado do POD

Entrada CD/MP3

Ligue os auscultadores directamente ao jack
OUT ou o OUT ao POD conforme a imagem

MARK

INOUT

Saída Amp

+MIC

+MIC

MARK

INOUT

MARK

INOUT

Saída Amp



Prepare-se para gravar automáticamente a entrada de guitarra
• Ligue a guitarra, electro-acústica ou baixo no jack IN

Prepare-se para gravar automáticamente o mic (só para o BackTrack + MIC)
• NÃO LIGUE o jack IN (quando ligado, é usado para gravar essa fonte em vez do mic)
• NOTA: outros barulhos significantes (tipo TV) na sala, podem evitar uma boa auto-separação dos eventos

Deixe o BackTrack capturar e separar  os eventos musicais enquanto toca
• Ponha o botão PLAY ONLY em ON: a luz é branca enquanto se liga
• A luz pisca Azul para lhe dizer que o BackTrack está pronto para gravar
• Comece a tocar
• A luz está acesa continuamente enquanto estiver a gravar um evento de audio
 (ver página 8 para detalhes)
• A luz pisca rápidamente várias vezes quando é detectado o fim de um evento
• Se quer ficar com este evento carrague em MARK para o marcar

Configurar os parâmetros da Captura Automática
• Ligue o BackTrack ao computador através de USB e inicie o programa BackTrack Setup Utility
• Pode ligar/desligar a Captura Automática separadamente para as entradas  de guitarra e micro
• Pode ajustar os parâmetros da Captura Automática separadamente para as entradas  de guitarra e micro

Captura Forçada
• Ligue a guitarra, electro-acústica ou baixo no jack IN
• Ou para usar o micro como fonte de gravação (só no BackTrack + MIC), NÃO ligue nada no jack IN
• Enquanto mantém carragado  (play), carregue também em MARK
• A luz está vermelha para indicar que está a forçar a gravação de um evento marcado
• Carregue em MARK ao finalizar o evento

Ajustar os níveis do micro
• O software BackTrack Setup Utility permite-lhe ajustar os parâmetros de captura com micro, incluindo o volume da

gravação
• Para aumentar temporáriamente o volume de gravação, mantenha carregado em   (play) e carregue também no

volume + dos auscultadores
• Para baixar temporáriamente o volume de gravação, mantenha carregado em   (play) e carregue também no

volume - dos auscultadores
• Quando desliga o BackTrack + Mic, estes ajustes voltam ao que estava programado
• Um Controlo Automático de Ganho (AGC) também pode ser ligado/desligado com o software BackTrack Setup Utility

Captura de Audio
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Prepare-se para reproduzir
• Para audio gravado directamente da saída de uma guitarra, ligue o jack OUT ao seu amplificador, POD

etc. tipo pedal e antes de outros pedais que tenha, para que alimente o sinal ao seu setup com o faz a
sua guitarra

• Ou ligue  (saída auscultadores) a auscultadores ou a um sistema de colunas full range (sem ser um
amp de guitarra) para ouvir a reprodução. Esta é a maneira preferida se gravou, por exemplo, com o
microfone.

Escolha se quer reproduzir só eventos marcados ou todo o audio
• Ponha o botão PLAY MARKED/ALL em PLAY MARKED para ouvir só os eventos marcados ao reproduzir
• Ponha o botão PLAY MARKED/ALL em ALL para ouvir todo o audio incluindo omarcado e o não

marcado

Escolher os eventos de audio para tocar
• Carregue  (tocar) para ouvir o evento mais recente
• Carregue  (para trás) uma vez para reiniciar a reprodução do
 evento actual
• Carregue  (para trás) várias vezes para tocar eventos anteriores
• Carregue  (para trás) do primeiro evento para tocar o último evento
• Carregue  (para frente) para tocar o próximo evento
• Carregue  (para frente) do último evento para ouvir o primeiro evento

Reprodução em Loop
• O software BackTrack Setup Utility permite-lhe ligar/desligar a reproduçao em loop (contínua)
• Quando ligada, ao chegar ao fim da reprodução de um evento volta ao princípio
• Para ligar/desligar a reprodução em loop temporáriamente, mantenha carregado em  (play) e carregue

 ou 
• Quando desliga o BackTrack, estes ajustes voltam ao que estava programado

Gravar o audio que está a ser reproduzido como um novo evento marcado
• Enquanto estiver a reproduzir audio carregue e mantenha carregado MARK para começar a gravar uma

nova cópia do audio que está a ser reproduzido, como um novo evento marcado
• Largue MARK no fim do evento desejado
• Carregue  (tocar) para reproduzir o novo evento copiado e marcado

Reprodução do Audio

PLAY
ONLY
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Indicador luminoso, de várias cores, do Estado
• A côr da luz  do BackTrack diz-lhe o estado actual do tipo de operação

Azul: Captura Automática
• O Azul escuro a piscar indica pronto para gravar mas ainda não a gravar
• O Azul escuro contínuo indica que será gravado se continuar tempo suficiente
• O Azul pálido confirma que o audio esteve tempo suficiente e continua a ser gravado
• A luz Azul pálido pisca rápidamente várias vezes para indicar o fim da gravação do evento

Vermelho: Captura Forçada
• Vermelho indica captura forçada (ver página 5) ou a capturar um evento como novo evento marcado (ver pág. 6)
• A luz pisca rápidamente várias vezes para indicar o fim da gravação

Verde: Reprodução
• A luz é Verde durante a reprodução, e pisca quando está no modo Play Only , mas sem estar a reproduzir
• Quando a reprodução em Loop está activada, a côr muda devagar entre verde claro e escuro, quando está a

reproduzir

Roxo: Memória Baixa
• A luz fica continuamente roxa quando tem menos de 5 minutos disponíveis para audio
• Um piscar ocasional de roxo indica menos de 30 minutos disponíveis e um duplo menos de 15 minutos

Amarelo: Bateria Baixa
• Um piscar ocasional de amarelo indica carga de bateria baixa (aproximadamente menos de 1 hora)
• A luz passa de amarelo para vermelho e pisca rápidamente, imediatamente antes de a bateria ficar completamente

descarregada

Carregando enquanto Desligado ou Ligado ao Computador
• Desligado, ou ligado ao computador via USB, a gravação/reprodução de audio não é possível
• Ao carregar neste estado, a côr indica o progresso até à carga completa, da seguinte maneira:
• Vermelho (carga 0-25%), laranja (25-50%), amarelo (50-75%), verde (75-100%), branco (carga completa)
Identificar Problemas
• Se a sua unidade não trabalha normalmente, pode mostrar uma série de cores para ajudar a identificar o problema
• Veja o Guia Avançado em www.line6.com/manuals para mais informação

Luz dos Estados

Luz dos
Estados

MARK

INOUT



Ligado ao computador
• O BackTrack irá carregar a bateria automáticamente e aparece como dispositivo de armazenamento USB (aparece

no computador como um CD-Rom, Flash Drive, etc.) ao ser ligado ao computador
• Quando está montado o funcionamento normal do BackTrack está desligado: a captura de audio e reprodução estão

desligados
• Para desmontar em Windows®, carregue no icon “remover o hardware com segurança” na barra de tarefas e desligue

o BackTrack. Se não fôr bem sucedido, feche o software Backup Setup Utility, feche todos os ficheiros e retire o
cabo USB para desmontar

• Para desmontar em Mac®, arraste o icon BackTrack para o lixo (o icon de ejectar substitui o icon do lixo enquanto
arrasta o icon)

BackTrack Setup Utility
• Em Windows, instale o software BackTrack Setup Utility correndo o instalador disponível no BackTrack quando ele

estiver montado no computador
• Em Mac, o software BackTrack Setup Utility pode correr directamente do BackTrack quando ele estiver montado,

ou arraste para a pasta das Aplicações para instalar no computador, e click duas vezes nessa cópia para instalar.
• Insira a data e a hora através do software para que os ficheiros criados pelo BackTrack tenham a informação correcta

de data/hora

Ficheiros
• O BackTrack armazena o audio como ficheiros .WAV
• A directoria/pasta MARKED do BackTrack tem todo o audio marcado
• A directoria/pasta UNMARKED do BackTrack tem todo o outro audio que não foi marcado
• Arraste qualquer um desses ficheiros das pastas MARKED ou UNMARKED para o computador para copiar/salvar
• Click duas vezes um desses ficheiros para reproduzir no seu software normal de reprodução de audio
• Para ter ficheiros .WAV’s disponíveis para reprodução no BackTrack, insira-os só na pasta/directoria USER
• Os ficheiros contidos na pasta/directoria UNMARKED podem ser apagados ao operar norm almente com o BackTrack
• Os ficheiros contidos na pasta/directoria MARKED nunca são apagados pelo BackTrack ao operar normalmente
• O BackTrack pode reproduzir ficheiros  .WAV devidamente formatados que são:
  • Mono ou Stereo
  • 16 ou 24 bit word length
  • 11, 22, 32, 44.1 ou 48  kHz sample rate
• O BackTrack não reproduz .mp3, .m4p, .AIFF files, ficheiros comprimidos ou .WAVs que não tenham as definições

acima mencionadas

Apagando ficheiros
• Pode apagar ficheiros enquanto o BackTrack está ligado ao computador para libertar espaço para mais gravações
• Copie antes estes ficheiros para o computador se não os quiser perder para sempre
• Depois de instalar o software pode apagar esses ficheiros do BackTrack para aumentar a capacidade de audio

Computador
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1: Definições de Gravação/Reprodução
• Valores baixos de rate/depth permitem mais tempo de gravação, e valores altos aumentam a qualidade do audio
• Veja a pág 12 para as definições possíveis
• A capacidade máxima de gravação é calculada pelas definições de rate/depth que escolher
• Pode assinalar “looped playback”, para que um evento faça loop ao tocar (ver pág. 7)
• Click em Show files (mostar ficheiros) para ver as pastas/directorias do BackTrack no Explorador do Windows®

ou Mac® Finder

2: Informação do Aparelho
• Inclua sempre a versão do firmware quando contactar a Assistência Técnica da Line 6
• Pode-se ligar Desligar-Automático para conservar bateria quando o BackTrack está ligado mas sem gravar
• Se não fôr detectado nenhum audio dentro do tempo que seleccionar, o BackTrack desliga-se: a luz estará apagada
• Para usar outra vez o BackTrack, tem que mover o botão Off/Play Only/On para Off, e depois para On ou Play Only
•  Carregue em set/date para o BackTrack ficar com a mesma data/hora do seu computador
• Siga as instruções que aparecerem no ecrã
•  Os novos ficheiros criados peloBackTrack irão mostrar com rigor a data/hora de gravação quando vistos no

computador
•  Veja o Advanced Guide emww.line6.com/manuals para informação e outras características

3: Captura automática de Guitarra
• O campo Guitar Capture Preset configura a captura-automática para o jack IN
• Seleccionando Off para a captura-automática evita essa captura para o jack IN
• Seleccionando Low para a captura-automática permite que audio com nível baixo accione a gravação-automática
• Seleccionando Medium para a captura-automática permite que audio com nível médio accione a gravação-automática
• Seleccionando High para a captura-automática exige que o audio tenha um nível alto para accionar a gravação-

automática
• Um evento não será gravado se fôr mais curto do que o definido no campo “Discard events”
• Quando em Captura-automática, a luz é Azul escura até este tempo ser excedido
• Um evento acaba quando o nível desce abaixo do nível “Auto Capture” durante o tempo definido no “Split events”
• Quando em Captura-automática, a luz pisca rápidamente para indicar o fim de um evento

4: Captura Automática do Micro (definições só para o BackTrack + Mic)
• O micro pode ser configurado para captura automática como o jack IN
• Existe também um parâmetro de Ganho para aumentar/diminuir o nível do pré-amplificador do micro
• Seleccione AGC (Controlo Automático do Ganho) para permitir que o ganho se ajuste conforme o nível de entrada

do audio, mas note que isto pode reduzir a capacidade do BackTrack para dividir eventos durante a Captura
Automática

O Software BackTrack Setup Utility
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Bateria interna recarregável
• Permite trabalhar + de 8h a operar com uma carga completa
• Carrega através da ligação USB
• Ponha o botão OFF/PLAY ONLY/ON no OFF para desligar a unidade quando não a estiver a usar, para

poupar a bateria

Alimentar via USB
• O BackTrack inclui uma ligação USB mini-B 5-pin
• Pode ser alimentado pelo jack USB, ou um adaptador de corrente que suporte o standard de alimentação

mini-USB
• Permite uso contínuo sem descargar a bateria, e carrega a bateria ao mesmo tempo

Alimentação
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Definições para Captura de Audio
• O software BackTrack Setup Utility permite-lhe escolher o sample rate, bit depth e outras definições da

captura de audio

Capacidade

BackTrack + Mic BackTrack Sample Rate Bit Depth Notas

24 horas 12 horas 11 kHz 16 bit *

12 horas 6 horas 22 kHz 16 bit *

8 horas 4 horas 32 kHz 16 bit

3 horas 6 horas 44.1 kHz 16 bit CD de audio normal

5 horas 2.5 horas 48 kHz 16 bit

4 horas 2 horas 44.1 kHz 24 bit

4 horas 2 horas  48 kHz 24 bit

* Estas definições não são recomendadas para captar com o micro em toda a largura de banda,
mas podem ser suficientes para guitarra directa


