
Microfone para capacete integral

Kit de alto-falante

Cabo USB para carregamento e dados

Velcro e esponjas para reposiçãoUnidade Bluetooth

Volume -

CAPÍTULO 1 - COMPOSIÇÃO DO KIT 

 Música 
 Volume + 

 Telefone

Rádio FM

Cima (<)

Baixo (>)

Suporte adesivo Suporte de fixação

  Localize a área em 
correspondência com o ouvido

Posicione as tiras de velcro
para os alto-falantes 

Capacete Modular / Aberto Capacete integral 

Escolha o microfone a usar:

Coloque os alto-falantes

CAPÍTULO 2 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 1 

 Se possível, remova as duas 

 almofadas ou o preenchimento 

 3

2

4

5

Suporte adesivo

 Reinstale as almofadas

 

 

(!) Avisos na instalação:

1. O Centro dos Alto-falantes deve ser 
colocado em correspondência com os ouvidos, 
o mais próximo possível. 

2. A marcação “MIC” no microfone deve ser 
 direcionada para a boca.
     

Braçadeira

Instale a unidade de controle e conecte o cabo 

6

7 8

MIC

  

 

GUIA RÁPIDO 

Ligar  / Desligar

Microfone para Capacete Modular / Aberto

ADVERTÊNCIA NA BATERIA DO PRODUTO 
Carregue totalmente a bateria antes de usar o produto pela primeira vez. Não armazene o 
produto sem carregá-lo. Não fazer isso pode causar danos irreversíveis à capacidade da 
bateria. Carregue a bateria a cada dois meses. 

ADVERTÊNCIA SOBRE A RESISTÊNCIA À ÁGUA DO PRODUTO 
A unidade externa (unidade de controle), conectada ao kit de áudio, é classificada como 
IP67de acordo com a norma IEC60529. A unidade de controle, conectada ao kit de áudio, 
pode,portanto, ser imersa em um medidor de água doce por no máximo 30 (trinta) minutos. 
Apesardesta classificação, o dispositivo não está imune a maior estresse, como imersões 
prolongadas ou jatos de água de alta pressão. O uso do produto durante fenômenos 
meteorológicos intensos, em altas velocidades, pode ser equivalente a submeter o produto 
aum jato de alta pressão. 

SIGA TODAS AS SUGESTÕES CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR DANIFICAR ODISPOSITIVO:
Não mergulhe o produto em água doce com mais de um metro de profundidade por mais de 
30 minutos. Não armazene o produto quando ainda estiver molhado: seque-o com um pano 
limpo e macio. Seque a água ou a umidade presente no conector da unidade de controle e / 
ou kit de áudio com ar quente por pelo menos 10 minutos, para evitar a oxidação dos 
contatos. Não exponha o produto a água salgada ou água ionizada, bebidas ou outros 
líquidos. Se o dispositivo for exposto a líquidos que não sejam água doce, lave o dispositivo 
com água fresca e fria e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e macio. Não 
exponhao produto a jatos de água de alta pressão. Certifique-se de que o conector do kit de 
áudioesteja completamente inserido na unidade de controle. Caso contrário, a proteção 
completacontra água e poeira não é garantida

Escolha o suporte para usar e ser anexado ao lado esquerdo do capacete:

johnn
Typewriter
REGISTRE SEU INTERPHONE PARA ATIVAR A GARANTIA ESTENDIDA(Consulte os Termo no Site) www.interphonebrasil.com.br



CAPÍTULO 5 - TELEFONE / GPS  
Emparelhamento
1. Com a unidade desligada, pressione e segure até o 

2. Inicie uma busca por novos dispositivos no telefone celular / GPS.
       

3. Selecione o Intercomunicador no Telefone / GPS (“interphone active” ou “interphone
connect”).

        

4. Quando o emparelhamento for confirmado, o LED piscará em AZUL duas vezes, a
cada três segundos.

Atendendo uma chamada
Pressione brevemente

  

Discagem por voz
   

Rediscagem para o último número
Pressione

  

até ouvir um bip (1.5s)

CAPÍTULO 6 - MÚSICA
Ativar / desativar a reprodução do telefone

  

Próxima faixa / faixa anterior>
 / >

Compartilhando músicas com outro intercomunicador
Pressione por 3 segundos

>

 ou >

CAPÍTULO 3 - CARGA DA BATERIA 
Insira o cabo de carregamento micro USB no conector de intercomunicação 
especialconforme a ilustração. Conecte o cabo carregador USB padrão. 

Indicações de LED:
- LED Vermelho: Carregando.
- LED Verde: Totalmente Carregado. 

CAPÍTULO 4 - CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Ligando o Aparelho
Pressione

 

até

Desligando o Aparelho
Pressione

 

até que o LED vermelho acenda e o aparelho desligue.

Alterando o idioma do guia de voz
1. Com o aparelho ligado, pressione e mantenha pressionado

>
 

até que as configurações
sejam ditas. O LED ficará roxo.

2. Pressione +

 

para selecionar o idioma desejado. 

3. Pressione e mantenha pressionado

>

 

até o terceiro bipe para salvar a seleção.
O LED piscará em azul.
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EN CAPÍTULO 7 - INTERCOM
Emparelhamento manual
1. Com o intercomunicador desligado, em cada unidade, pressione e segure 

até o LED piscar em vermelho / azul.
  

2. Em seguida, pressione
 

apenas uma das duas unidades.
Conferência entre 2 usuários
Pressione na unidade 1 ou na unidade 2.

Conferência entre 3 usuários (somente para o Interphone ACTIVE)
1. Apenas pela primeira vez, junte a unidade 1 a 2 e depois a unidade 2 a 3.
2. Pressione na unidade 2 para iniciar a conferência entre as unidades 1, 2, 3.

Conferência entre 4 usuários (somente para o Interphone ACTIVE)
1. Apenas pela primeira vez, junte a unidade 1 a 2, depois a unidade 2 a 3 e finalmente a
unidade 3 a 4.
2. Pressione

 
na unidade 2 para iniciar a conferência entre as unidades 1, 2, 3.

3. Pressione
 

na unidade 4 para iniciar a conferência entre as unidades 1, 2, 3 com a
unidade 4.

CAPÍTULO 8 - RÁDIO FM
Ativar / desativar o rádio FM  

Buscar Frequências >

 / >

Salvando Frequências
Pressione

  
até ouvir um bip (1.5s)

Pressione Brevemente
  

até o segundo bip (3 segs.)

Vá para www.interphonebrasil.com.br para obter os manuais completos do usuário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conformidade com o Bluetooth®:
Perfis Bluetooth suportados:
Frequência:
Potência:
Temperatura de operação:
Temperatura de carregamento:
Dimensões mm:
Peso:
Capacidade:
Tempo de conversação:
Tempo de espera:
Tempo de carregamento:
Tipo de bateria:

Bluetooth® v. 4.2 - Class II  
HFP  A2DP  AVRCP 
2.402 – 2.480GHz  
18dBm EIRP ACTIVE / 10dBm EIRP CONNECT 
0 - 45°C 
10 - 40°C 
44x87x22 
48 g 
até 10 metros
15-12 h 
1000 h 
3 h  
Lithium-ion recarregável
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o LED azul acender.

Pressione brevemente

LED piscar em vermelho / azul 
alternadamente.

Pressione brevemente

Pressione brevemente

Pressione Brevemente

Pressione Brevemente

Armazenamento temporário das 8 estações mais fortes

 A SAR é medida com o dispositivo a 0 mm do corpo, transmitindo ao mais alto nível de potência de saída certificado em todas as faixas de frequência do dispositivo. 
 O valor máximo da SAR é de 1,75 W / kg (cabeça / corpo), em média, em 10 gramas de tecido. 

 AVISO: Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis altos de volume por longos períodos. 

 Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

 Declaração da Industry Canada (IC)

 15.21 Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a 
 autoridade do usuário para operar o equipamento. 

 15.105 (b) Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15  
 das regras da FCC / I C. Estes Os limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este 

 equipamento gera, usa e podeirradie energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência 
 prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências em uma instalação específica. Se este equipamento 
 causar interferência prejudicial à  recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ao ligar e desligar o equipamento, recomenda-se ao usuário 
 tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

 -Reoriente ou reposicione a antena receptora.

 -Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

 -Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

 -Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda.  

 Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o (s) padrão (s) de RSS da indústria do Canadá isentos de licença. 
 A operação está sujeita às duas condições a seguir:

 1) Este dispositivo não pode causar interferência e  
 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.  

 Declaração de exposição à radiação RF da FCC / I C:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC / I C estabelecidos para um ambiente não controlado. Os usuários
finais devem seguir as instruções operacionais específicas.
instruções para satisfazer a conformidade com a exposição à RF. Este transmissor não deve ser localizado ou operado em conjunto com qualquer outra

 
antena ou transmissor.

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

Vídeos Tutoriais em nosso canal do Youtube

INTERPHONE BRASIL

/INTERPHONEBRASIL


