GUIA RÁPIDO INTERPHONE – SERIE MC
1 - MFB Central
2 – Botão menu para CIMA
3 – Botão menu para BAIXO
4 + Botão de Volume
5 - Botão de Volume
7 - LED Multifuncional
8 - Conector de áudio/porta de dados
9 - Guias de montagem para módulo Bluetooth
•consulte o manual do usuário no site
para obter instruções completas

MONTAGEM DO SUPORTE COM CLIP REMOVlVEL Posicione o apoio no melhor lugar para prendê-lo ao lado esquerdo do
capacete. Insira a parte traseira do grampo no capacete e anexe a outra parte do lado de fora.
Insira os parafusos e aperte suavemente.
VeriXique a posição e movimento do apoio se necessário, fazendo-o deslizar junto. Aperte os parafusos coma chave de
fenda fornecida.
(imagens A/B)
MONTAGEM DO SUPORTE ADESIVO
Posicione o suporte adesivo no lado esquerdo do
capacete . Limpe bem a parte do capacete onde irá colar o suporte. Não utilize produtos que possam daniXicar o
acabamento do capacete. Remova a Xita dupla face, e aplique o suporte ao capacete. Como o suporte não poderá ser movido,
tome muito cuidado com o seu posicionamento ao se aplicar.
(imagem C)
*CERTIFIQUE QUE O APARELHO ESTA BEM FIXADO AO SUPORTE E CONECTADO AO AUDIO KIT ANTES DE
USA-LO . O DESACOPLAMENTO DO INTERPHONE DA BASE É FEITO SOMENTE COM O MANUSEIO DO
USUÁRIO. ( FASE1/ FASE3/ IMAGEM C )

Obrigado por escolher nossos produtos – Seu Interphone Série MC tem garantia de 1 ano a partir da data de compra
comprovada por Nota Fiscal de compra.

Antes de utilizar este produto, recomendamos que faça com cuidado as operações demonstradas neste Guia Rápido.

Carregamento
Insira o cabo de carga no kit de conector de áudio, como mostrado na Xigura. A outra extremidade do
cabo em uma porta USB padrão.

Com o cabo duplo (P2) você pode carregar
dois Interphones Série MC
ao mesmo tempo/Com o cabo de dados carrega
um interphone de cada vez.

0 led acende amarelo / laranja durante o
carregamento.
O led Xica verde quando a carga estiver
completa.
Quando a carga estiver completa, desligue as
unidades do carregador.

Ligando o Interphone pela primeira vez (com a versão DUPLA)
Conecte o plug do kit de áudio na unidade e pressione o botão MFB Central(1) até o led acender. Aguarde a mensagem de voz
no idioma desejado, conXirmando com um toque no botão Central. Repita a operação na outra unidade. Pressione o botão
MFB Central mais uma vez. O interphone já vem pareado de fábrica e estará pronto para o uso.
Ligando o Interphone pela primeira vez (com a versão UNITÁRIA)
Para ligar o dispositivo, pressione o botão MFB Central(1). Aguarde a mensagem de voz no idioma desejado, conXirme a
seleção de idioma com um toque rápido da MFB Central.
O dispositivo vai entrar em "MODO DE EMPARELHAMENTO” (led piscando alternadamente) ao ponto em que as seguintes
opções podem ser feitas:
- Um toque curto sobre o botão MFB Central (1) – emparelhamento com smartphone ou GPS
- Um toque curto sobre o botão UP (CIMA) (2) - emparelhamento com outra unidade de interphone Série MC
- Um toque curto sobre o botão para baixo (3) - emparelhamento com um intercomunidaor de outra marca (MODO ANYCOM).
- Uma longa pressão no botão MFB Central (1) até você ouvir um sinal sonoro – cancela todas as ações deixando o interphone
no modo standby ( espera )
“MODO DE ESPERA/STANDBY" - o LED azul piscará lentamente.
DESLIGAR
Para desligar o interphone mantenha pressionado o botão MFB Central até o led acender na cor laranja e em seguida apagar.
Escolher ou alterar o idioma mesmo depois de ligar o interphone pela primeira vez
Siga a seguinte sequência de toques:
1. Desligue o interphone
2. Ligue o interphone novamente e aguarde o led piscar em azul (standby)
3. Pressione 1 x o botão para CIMA (Seta para cima )
4. Pressione 1x o botão MFB Central
5. Pressione 1x o botão para CIMA (Seta para cima )
6. Aguarde o idioma correto e conXirme pressionando o botão central 1x
( Recomendamos o uso do idioma ESPANHOL )
Capítulo 3 – Pareamaneto com Smartphone ou GPS. Siga uma das sequências
a) Com o Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul piscarem
alternadamente. Depois ligue o Bluetooth do seu smartphone ou GPS e selecione o modelo do seu Interphone.
b) 1) Ligue o Interphone 2) Pressione na sequência 1x botão para cima 1x botão central 2x botão para cima, o led piscará de
forma alternada. Ative o Bluetooth do smartphone ou GPS e selecione o seu Interphone
*Aguarde o pareamento.

Capítulo 4 –Pareamento dos intercomunicadores Interphone. Use um dos seguintes procedimentos:
a) Com o seu Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul
piscarem alternadamente. Em seguida pressione o botão para cima, o led piscará de forma alternada e o Interphone começará
a procurar um segundo dispositivo da mesma marca Interphone.
CertiXique-se que o segundo dispositivo Interphone esteja em modo de pareamento, os leds também deverão estar piscado de
forma alternada tal como indicado no capitulo 3
b) Siga a seguinte sequência de toques
Unidade 1 – Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão
central, 2x botão para cima ( led irá piscar de forma alternada.
Unidade 2 - Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão
central, 3x botão para cima ( led irá piscar de forma alternada).
*Aguarde o pareamento até que os leds Xiquem acesos na cor azul de forma continua.
Capítulo 5 – Modo Anycom – Pareamento com outras marcas de intercomunicadores. Use um dos seguintes
procedimentos:
a) Com o Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul piscarem
alternadamente. Em seguida pressione o botão inferior, o led piscará de forma alternada e o interphone começará a procurar
um segundo dispositivo, dessa vez de outra marca.
No intercomunicador de outra marca, ative o Bluetooth de pareamento com smartphones ou Gps e aguarde o pareamento até
que os leds Xiquem na cor azul.
b) Siga a seguinte sequência de toques
*Interphone – Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão
central, 4x botão para cima ( led irá piscar de forma alternada.
*Outra Marca - Ative o Bluetooth de pareamento com smartphones ou Gps e aguarde o pareamento dos aparelhos.
Capítulo 6 – Intercomunicação alternando com até 4 Interphones Série MC (Somente modelo F4MC ):
Uma unidade de F4MC pode ser pareado com até quatro outras unidades para uma intercomunicação ponto-a-ponto.
Siga o procedimento para adicionar os pareamentos:
capítulo 4) até um máximo de 4 unidades F4MC usando os canais A / B / C / D.
Como alternar as chamadas entre os interphone:
1) Pressione o botão para cima (2seg.) até ouvir o primeiro bip para conectar ao interphone A / o segundo bip (3 seg.) para
conectar ao interphone C.
2)Pressione o botão para baixo até o primeiro bip (2 seg.) para conectar ao interphone B / o segundo bip (3 seg.) para
conectar ao interphone D
Se você tentar fazer uma chamada para um usuário já envolvido em outra conversa o seu interphone F4MC irá alertá-lo com
uma mensagem de voz "A CONEXÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO FALHOU."
*Video disponível no canal do YouTube
Capítulo 7 – Intercomunicação em modo multiconferencia – Somente modelo F5MC ( entre 4 interphones F5MC ).
Pareando 3 interphone F5MC:
Pareie B com A, em seguida B com C utilizando o procedimento descrito no Capítulo 4.
*Para iniciar uma conversa, pressione o botão central do usuário B.

Pareando 4 interphone F5MC em modo multiconferencia

Depois de parear os três interphones F5MC como descrito acima
(B>A>B>C), pareie a unidade de interphone D com C usando o
procedimento descrito no Capítulo 4.
Comece a multiconferencia entre três dispositivos (ABC), em seguida
pressione o botão central da unidade D para conectar todos os interphones
ABCD.
*Para ativar ou desativar a intercomunicação pressione o botão central em qualquer um dos dois Interphone.

Baixe o manual de usuário completo em nosso website:
www.interphonebrasil.com.br

Assista a todos os vídeo em nosso canal do YouTube:
www.youtube.com.br/interphonebrasil

