MANUAL DO USUÁRIO
www.interphonebrasil.com.br

Obrigado por adquirir o Interphone BTSTART. Este bluetooth é
muito fácil de instalar no seu capacete. Com a tecnologia DSP, a voz
é cristalina quando você está pilotando sua motocicletas.
Por favor, leia este guia cuidadosamente para garantir uma operação
satisfatória.
CUIDADO
Não mergulhe na água para evitar danificar o produto
como a diminuição de sua vida útil.
NÃO deixe cair nem aplique choque ao produto. Tal ato pode causar
danos irreparáveis ao produto.
Não exponha o produto a chamas ou sob a luz direta do sol por um
período prolongado. Esse ambiente pode causar mau funcionamento
ou incêndio.
Atenção: em nenhum caso, nosso produto será responsável por
quaisquer danos especiais, indiretos, punitivos, incidentais, exemplares
ou conseqüentes danos, ou quaisquer danos resultantes da utilização
deste produto
Se algo de incomum, como fumaça, calor ou mau cheiro é detectado,
desconecte imediatamente a alimentação e interrompa o uso.
Continuar o uso pode causar choque elétrico ou incêndio
NOTA SOBRE A CARGA DA BATERIA
Para carregar a bateria, use o terminal USB ou adaptador USB
à temperatura normal.
Utilize apenas o terminal USB de regulação. Caso contrário, pode causar
geração de fumaça ou incêndio.
Durante o carregamento da bateria, se algum cheiro estranho ou alto
calor se apresentar, puxe imediatamente o plug da tomada.
Pode causar geração de fumaça ou incêndio.
Não deixe o produto em estado de carga muito tempo depois do
carregamento estar concluído. Tal condição pode causar fumaça /
ignição.
Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada seis meses, mesmo
que o produto não seja utilizado por um longo período de tempo.
Sobre a descarga pode exigir a substituição da bateria.
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RESUMO DO PRODUTO
carregamento

alto falante
alto falante

microfone

Volume +
Multi-functional
Botão

Ligar/Desligar
/Botão de emparelhamento

Volume /LED Indicador

Funções Principais:
Atender / Rejeitar Chamadas
Remarcação do último número / Marcação por voz
Intercomunicador Bluetooth
Música Estéreo
Conecção com GPS
Ligação dupla
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SOBRE A CARGA
Indicador LED intermitente

Estado indicado

Luzes vermelhas / azuis piscando alternadamente

Estado de emparelhamento

Flash curto de Luz azul uma vez a cada 2 segundos Estado de espera
Flash longo de Luz azul uma vez a cada 3 segundos Estado de funcionamento ligado

Flash de luz vermelha a cada 3 segundos

Bateria está fraca

Luz vermelha piscando a cada 1 segundo

Carregamento

A luz vermelha está acesa há muito tempo

Carregamento completo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome do produto

BTSTART

Versão Bluetooth

V3.0 Class 2

Perfil Bluetooth

HSP, HFP, A2DP, AVRCP, INTERCOM

Distância do intercomunicador 10 metros

Frequência RF

2.4 GHZ

Tempo de Carga

Aprox. 3 horas

Tempo de reprodução de música

Até 4 horas

Tempo de conversação do telefone celular

Até 4 horas

Tempo de conversação do interfone

Até 4 horas

Tempo de espera

Até 12 horas

Temperatura de trabalho

-15C°~45C°

Temperatura de armazenamento -25C°~60C°
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COMO USAR
Ligar / Desligar
Pressione e segure por cerca de 3 segundos o botão ligar / desligar
solte o botão quando o indicador LED piscar em azul.
No estado ligado, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar /
desligar durante cerca de 6 segundos, solte o botão quando o indicador
LED piscar vermelho
Emparelhamento entre BTSTART e celular / GPS sat nav.
1) Coloque o BTSTART e o telefone móvel numa área visível
dentro de um intervalo de 1 metro.
2) Certifique-se de que o fone de ouvido do Bluetooth Helmet Intercom
esteja no estado desligado
3) Pressione e segure o botão liga / desliga por cerca de 8 segundos até
o indicator LED piscar alternadamente em vermelho e azul. Agora
BTSTART esta em modo de emparelhamento.
4) Ligue o Bluetooth no seu celular e comece a pesquisar um novo
dispositivo.
5) Selecione "BTSTART" na lista para conectar e se ele solicitar
digite a senha, insira <0000>. Uma vez emparelhado com êxito, o LED
O indicador irá mudar de azul / vermelho alternadamente para azul
a cada 3 segundos. Agora você pode usar o fone de ouvido para responder
a você, telefone ou desfrute da música do seu celular.
PS: A senha de emparelhamento pode não ser necessária para alguns
dispositivos móveis.
FUNÇÕES DE OPERAÇÃO
Chamada telefônica
• Atender chamada recebida
Pressione brevemente o botão Multi-função ou aguarde por cerca de
10 segundos e BTSTART responderá automaticamente.
• Rejeitar chamada recebida
Pressione o botão Multi-função por cerca de 2 segundos para rejeitar
uma chamada telefônica recebida.
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• Desligar chamada
No estado de chamada ativa, pressione o botão multifunções durante 2 seg.
para desligar a chamada.
• Remarcação do último número
Pressione duas vezes o botão de volume - (baixo) (somente quando o fone
de ouvido estiver no modo de espera ou o estado de pausa na reprodução
de música.)
• Discagem por voz
Pressione duas vezes o botão de volume + (para cima) (somente quando
o fone de ouvido estiver no modo de espera ou o estado de pausa na
reprodução de música.) (Nota: verifique se o celular suporta o recurso
Discagem por voz).

MÚSICA ESTÉREO
• Pausar / Reproduzir
Pressione brevemente o botão Multi-função uma vez.
(Nota: A função acima requer que o celular suporte
Bluetooth A2DP e AVRCP)
• Reproduzir para a frente / para trás
Pressione o botão de volume + para selecionar a faixa seguinte,
pressione o botão de volume - para selecionar a faixa anterior.
• Se você tiver dois telefones celulares conectados ao mesmo
tempo, pressione o botão multifuncional uma vez para pausar
a música e, em seguida, pressione longamente o botão
multifuncional por cerca de 2 segundos para transferir para a
música do outro celular, pressione a tecla multifunções.
Uma vez, a música deste celular pode ser reproduzida.
EMPARELHAMENTE DE DOIS BTSTART
Se você quiser usar o recurso de intercomunicação Bluetooth,® você tem
que emparelhar dois interfones em primeiro lugar
Siga as instruções abaixo:
1) Mantenha dois interphones dentro de 1 metro quando e certifique-se
que não há outros headsets Bluetooth no modo de emparelhamento.
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2) Pressione e mantenha pressionado o botão liga / desliga de ambos os
intercomunicadores por cerca de 8 segundos, até que os indicadores
LED das duas unidades fiquem acesos vermelho e azul rapidamente
e alternadamente, agora eles estão em modo de emparelhamento
Em seguida, pressione brevemente o botão de emparelhamento de
uma unidade.
3) Uma vez emparelhado, ambos os led´s ficarão piscando azul lentamente
INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH
• Ativar a conferência de intercomunicação Bluetooth
Para iniciar uma conversa de intercomunicação, pressione um dos dois
BTSTART
• Desativar a intercomunicação bluetooth
Durante a conversa de intercomunicador, pressione brevemente o botão
INTERCOM em um dos dois BTSTART.
Controle de volume
Para ajustar o volume de voz durante o estado de chamada telefônica
e o estado de reprodução de música, basta pressionar e manter
pressionado o botão de volume + para aumentar o volume; Pressione
e segure o botão de volume para diminuir o volume. Solte o botão
até você se sentir bem. Ao atingir o volume máximo ou mínimo,
um tom aconselhará. O volume de cada fonte de áudio pode ser
ajustado individualmente.
Controle de volume dependente do ruído
O volume do alto-falante será automaticamente aumentado de
acordo com o nível de ruído, e quando o ruído desaparecer por um
tempo, o volume restaura automaticamente de volta ao nível original.

?

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Não é possível ligar
Pode ser bateria fraca, tente novamente após o carregamento
por 3-4 horas e, em seguida, conecte e desconecte o conector USB
para redefinir o dispositivo.
2. Sem som
Verifique se o altofalante está corretamente fixo ou se o volume
está baixo demais.
3. Os alto-falantes têm eco
Talvez eles estejam muito perto do microfone, por favor, mova os
alto-falantes longe do microfone para uma distância normal.
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Certifique-se de que a pilha está fraca, se não, a distância entre o auricular
e telefone celular esteja dentro de 10m ou se entre eles existem obstáculos que
absorvam sinais de freqüência como metais ou água?

5. Não é possível emparelhar com o celular

Limpe todas as informações de emparelhamento de acordo com o manual
do usuário e, em seguida, coloque o fone de ouvido e100
o telefone celular juntos
dentro de 1m e tente emparelhar após digitar a senha 0000

6. Falha ao conectar-se com o celular

95

Certifique-se de que os telefones celulares suportam a função Bluetooth
e Bluetooth HFP, A2DP e AVRCP ou outros protocolos relacionados.
75

7. Instrução anormal do indicador de carga
A. Quando o headset não foi usado por muito tempo ou usado em excesso,

necessita ser pré-recarregado por uma hora, a seguir puxa para fora e introduz
o carregador, indicará o carregamento normal. Por favor, não conte o tempo
25
de pré-carregamento no tempo normal de carregamento.
B. Experimente outro cabo de carregamento ou carregador.

8. Possibilidade ou não de usar durante o carregamento5
Não recomendamos usar durante o carregamento.
0

PT - Este produto está marcado CE de acordo com as disposições da Directiva R & TTE (1999/05 / CE) e da Directiva ROHS
(2011/65 / UE). Com isto, a Cellular Italia declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes
da Directiva 1999/5 / CE e da Directiva 2011/65 / UE. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de alteração
correções
ou variação para o dispositivo. As variações ou alterações não expressamente aprovadas pela Cellular Italia S.p.A
cancelarão
a autorização13
do utilizador
para
o dispositivo.
quinta-feira,
de julho
deutilizar
2017
09:05:03Bluetooth é uma marca comercial propriedade da
Bluetooth SIG, Inc.For mais informações, visite o site www.interphone.cellularline.com

PT - INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE APARELHOS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS (Aplicável em países da União
Europeia e sistemas de recolha selectiva de resíduos) Esta marca no produto ou na documentação indica que este
produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos no final De sua vida. Para evitar qualquer
dano para a saúde ou o ambiente devido à eliminação inadequada dos resíduos, o utilizador deve separar
este produto de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável para promover a reutilização sustentável
dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar O revendedor onde comprou o produto ou o
escritório do governo local para todas as informações sobre a recolha de resíduos e reciclagem para este tipo de produto.
Os usuários corporativos devem entrar em contato com o fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra.
Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais. Este produto tem uma bateria que não pode ser
substituída pelo usuário. Não tente abrir o dispositivo para remover a bateria, pois isso pode causar avarias e danificar
seriamente o produto. Ao descartar o produto, entre em contato com a autoridade local de eliminação de resíduos para
remover a bateria. A bateria dentro do dispositivo foi projetada para poder ser usada durante todo o ciclo de vida do produto.

Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com
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4. Desligar com o celular

