
Todos os testes referente ao ajuste de volume, intercomunicação, compartilhamento de música e outras funções 
devem ser feitos com o equipamento conectado ao AUDIO KIT e sempre desmontado do capacete. 

Após todos os teste recomendamos os seguintes passos:

ALTO FALANTES
Recomendamos o teste dos alto falantes antes da montagem, pois algumas forrações de capacetes possuem espessa 
camada de tecido e até mesmo partes plásticas em sua construção que podem interferir na qualidade do som do seu 
INTERPHONE.
Os alto falantes devem ser montados dentro dos capacetes e alinhados ao máximo com o canal auditivo de cada 
usuário, tendo em vista que temos anatomia diferentes e que por isso pode ocorrer variações na percepção entre um 
usuário e outro.

MICROFONES
Enviamos junto com o INTERPHONE dois modelos de microfone, para capacetes fechado e aberto. Lembramos que o 
sistema já vem definido de fábrica para uso e montagem em capacetes FECHADOS e que o ajuste para capacete 
ABERTO demanda um maior  uso da bateria em decorrência do filtro para tal modelo de capacete.

a) A montagem do modelo FECHADO deve ser feita na parte frontal do capacete, de preferencia na posição 
HORIZONTAL, e o mais próximo possível da boca. Dessa forma, minimizamos possíveis correntes de vento que 
possam adentrar ao capacete na parte frontal, principalmente em modelos que não possuem BAVETE de acabamento.
b) A montagem do modelo ABERTO deve ser feita de forma que a espuma fique mais próxima possível da boca do 
usuário e que a nomenclatura MIC escrita na haste do microfone fique virada para o lado de dentro do capacete.

*Recomendamos o ajuste de som e filtro de ruído  para capacete aberto ou fechado no menu de ajuste do 
INTERPHONE.

Sequencia para ajuste: 
1 - LIGAR
2 - EM STANDBY APERTE 1X BOTÃO SUPERIOR
3 - 1 X BOTÃO CENTRAL
4 - 8 X BOTÃO SUPERIOR
PRESSIONANDO O BOTÃO POR 2 SEGUNDOS É FEITA A TROCA DE CAPACETE FECHADO PARA CAPACETE 
ABERTO

*Video em nosso canal do YouTube ( www.youtube.com/inerphonebrasil )

Em alguns casos, devido ao aperto de sequencia incorretas de botões, o sistema pode gerar um “bug" (erro) e 
consequentemente algumas falhas podem ocorrer. Para isso recomendamos o RESET no INTERPHONE para que o 
sistema retorne aos ajustes de fábrica.

Sequencia para ajuste:
1) LIGAR INTERPHONE
2) STANDBY
3) 1 X BOTÃO SUPERIOR
4) 1 X BOTÃO CENTRAL
5) 6 X BOTÃO SUPERIOR
6) PRESSIONE BOTÃO SUPERIOR POR 2 SEGUNDOS.

O INTERPHONE APAGARÁ TODOS OS PAREAMENTOS.

*Em caso de erro na sequência, basta desligar e repetir a operação.
**Video em nosso canal do YouTube ( www.youtube.com/inerphonebrasil )
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