
    
Este produto é homologado pela ANATEL
*Não compre bluetooth sem homologação WWW.INTERPHONEBRASIL.COM.BR
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   1 – Instruções
1.1  Ola!

1.2 Principais Caracteristicas  

1.  Intercom:  O  interphone  EDGE  permite  uma  comunicacao  entre  até  4 

aparelhos
 

em um campo de 1000 metros através do modo multiconferencia. 
2.  Smartphone: Interphone EDGE permite a conexao de até dois chips de 

smartphone
 

ou
 

outros equipametos Bluetooth® mobile phone/GPS navigation. 
3.  FM Radio: Interphone EDGE vem equipado com radio FM RDS e permite a 

memorização de até 8 rádios selecionada pelo usuario
4.  Musica: Interphone EDGE suporta a conexao de dispositivos  Bluetooth® com 

tecnologia A2DP e AVRCP muito comum em smartphones  
 

(smartphones,
 

MP
3  player  etc.).

5.
   
Guia

 
de

 
Voz:

 
Interphone

 
EDGE

 
esta

 
equipado

 
com

 
um

 
guia

 
de

 
voz

 
para

 
indicaç!

ão  
de

 
status

 
no

 
menu

 
de

 
navegação.

 
(

 
Espanhol

 
/

 
Ingles

 
/

 
Italiano

 
/

 
Frances / 

Alemao.
 

*este
 

modelo
 

nao
 

permite
 

a
 

atualizacao
 

para
 

o
 

português.

         
           

Index:

1. Instruções  4

2. Comece a usar  63. Configurações   114. Intercomunicação   13

5. FONE / GPS  18

6. FM Radio 21

7. Musica Streaming  22

Parabéns pela escolha do Interphone Edge, um dos mais modernos e 
sofisticados

 
intercomunicadores bluetooth , para  capacetes de 

motociclistas.
Registre  em  nosso  site  seu  interphone  Edge  para  receber 
informações  sempre que atualizarmos o firmware. Inscreva -se em nosso 
canal

 
no

 
YouTube

 
para

 
receber notificações de DICAS de uso.
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   2 – Iniciando a montagem

A. Bluetooth® unidade central
B. Microfone Capacete Fechado    
C.    Microfone Capacete Aberto    
D.    Falante esquerdo 
E. Falante direito  

F. Velcros + Espumas  
G. Base fixadora

 H. Cabo de dados USB
 

I. 

1.3 Conteúdo da Caixa  

    Pic.1
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MIC
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6

4

1 - MFB Multifunction/on-off button
2 - Menu UP button
3 - Menu DOWN button
4 - + volume button
5 - – volume button
6 - Multifunction LED

* see the user manual 
for complete instructions.

WARNING ON THE BATTERY OF THE PRODUCT
Fully charge the battery before using the product for the first time.
Do not store the product without charging it. Failure to do so may cause irreversible da-
mage to the battery capacity. Charge the battery every TWO months.

WARNING ON THE WATER RESISTANCE OF THE PRODUCT
The external unit (control unit), connected to the audio kit, is classified IP67 according to 
the IEC60529 standard. The control unit, can therefore be immersed in a meter of fresh 
water for a maximum of 30 (thirty) minutes.
Despite this classification, the device is not immune to greater stress, such as prolonged 
immersions or high pressure water jets.
Using the product during intense meteorological phenomena, at high speeds, may be 
equivalent to subjecting the product to a high pressure jet.

FOLLOW ALL SUGGESTIONS CAREFULLY TO AVOID DAMAGING THE DEVICE:
Do not immerse the product in fresh water which is more than a metre deep for more than 
30 minutes.
Do not store the product when still wet: dry it with a clean, soft cloth. 
Do not expose the product to salt water or ionised water, drinks or other liquids.
If the device is exposed to liquids other than fresh water, wash the device with cold fresh 
water and dry it carefully with a clean, soft cloth.
Do not expose the product to high pressure water jets.

CHAPTER 1 – COMPOSITION OF THE KIT CHAPTER 2 – INSTALLATION INSTRUCTIONS

QUICK GUIDE

CHECK FOR SOFTWARE UPDATES ON WEBSITE
www.interphone.com

Locate the area in correspondence
with the ear

If possible, remove the two 
cushions or padding

Position the strips of Velcro
for the speakers

Filp-up/jet helmet Full face helmet

Choose the microphone to use: 

Place the speakers

(!) Warnings on installation:

1. The centre of the speakers must be placed 
in correspondence with the ears, as close as 
possible.

2. The marking “MIC” on the microphone 
must be directed towards the mouth.

       Choose the bracket to use, to be attached on the left side of the helmet:

Sticker

Re-install the cushions

Bracket

Install the control unit

1

3

2

4

5

6

7 8

MIC

5

2

1

3

6

4

1 - MFB Multifunction/on-off button
2 - Menu UP button
3 - Menu DOWN button
4 - + volume button
5 - – volume button
6 - Multifunction LED

* see the user manual 
for complete instructions.

WARNING ON THE BATTERY OF THE PRODUCT
Fully charge the battery before using the product for the first time.
Do not store the product without charging it. Failure to do so may cause irreversible da-
mage to the battery capacity. Charge the battery every TWO months.

WARNING ON THE WATER RESISTANCE OF THE PRODUCT
The external unit (control unit), connected to the audio kit, is classified IP67 according to 
the IEC60529 standard. The control unit, can therefore be immersed in a meter of fresh 
water for a maximum of 30 (thirty) minutes.
Despite this classification, the device is not immune to greater stress, such as prolonged 
immersions or high pressure water jets.
Using the product during intense meteorological phenomena, at high speeds, may be 
equivalent to subjecting the product to a high pressure jet.

FOLLOW ALL SUGGESTIONS CAREFULLY TO AVOID DAMAGING THE DEVICE:
Do not immerse the product in fresh water which is more than a metre deep for more than 
30 minutes.
Do not store the product when still wet: dry it with a clean, soft cloth. 
Do not expose the product to salt water or ionised water, drinks or other liquids.
If the device is exposed to liquids other than fresh water, wash the device with cold fresh 
water and dry it carefully with a clean, soft cloth.
Do not expose the product to high pressure water jets.

CHAPTER 1 – COMPOSITION OF THE KIT CHAPTER 2 – INSTALLATION INSTRUCTIONS

QUICK GUIDE

CHECK FOR SOFTWARE UPDATES ON WEBSITE
www.interphone.com

(!) Warnings on installation:

1. The centre of the speakers must be placed 
in correspondence with the ears, as close as 
possible.

2. The marking “MIC” on the microphone 
must be directed towards the mouth.

       Choose the bracket to use, to be attached on the left side of the helmet:

Sticker

Re-install the cushions

Bracket

Install the control unit

Se possivel remova ambos 
os forros laterais

Localize a area destinada aos
micro falantes

Pocisione os velcros colando-os na 
area especifica

Instale os micro 
falantes

Utilize o modelo de MIC 
para capacetes ABERTOS

Guia rápido em PT

Escolha o microfone correto
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Pic.2

(1) MFB botao (PRINCIPAL)
(2) UP botao
(3) DOWN botao
(4) Volume + botao
(5) Volume - botao
(6) Led

2.1Principais Comandos  (Pic.2)

Pressione o botao MFB para ligar (1),  led (6) flashes.
Pressione e segure o botao MFB (1) ate ouvir uma mensagem. Led (6
) o LED ira piscar por alguns segundos

Volume Pressione o botao (4) para aumentar ou (5) para diminuir o volume 
Mute Pressione o botao  (5) por 2 segundos

Menu
Pressione  o botao (2) ou (3) para  navegar  pelo  menu . Pressione  o 
botao  MFB  (1) para  selecionar  o item . Uma  vez selecionado , voce 
pode voltar a intercomunicacao com um breve toque no botao MFB

1

3

2

4

5

6

7 8

MIC

5

2

1

3

6

4

1 - MFB Multifunction/on-off button
2 - Menu UP button
3 - Menu DOWN button
4 - + volume button
5 - – volume button
6 - Multifunction LED

* see the user manual 
for complete instructions.

WARNING ON THE BATTERY OF THE PRODUCT
Fully charge the battery before using the product for the first time.
Do not store the product without charging it. Failure to do so may cause irreversible da-
mage to the battery capacity. Charge the battery every TWO months.

WARNING ON THE WATER RESISTANCE OF THE PRODUCT
The external unit (control unit), connected to the audio kit, is classified IP67 according to 
the IEC60529 standard. The control unit, can therefore be immersed in a meter of fresh 
water for a maximum of 30 (thirty) minutes.
Despite this classification, the device is not immune to greater stress, such as prolonged 
immersions or high pressure water jets.
Using the product during intense meteorological phenomena, at high speeds, may be 
equivalent to subjecting the product to a high pressure jet.

FOLLOW ALL SUGGESTIONS CAREFULLY TO AVOID DAMAGING THE DEVICE:
Do not immerse the product in fresh water which is more than a metre deep for more than 
30 minutes.
Do not store the product when still wet: dry it with a clean, soft cloth. 
Do not expose the product to salt water or ionised water, drinks or other liquids.
If the device is exposed to liquids other than fresh water, wash the device with cold fresh 
water and dry it carefully with a clean, soft cloth.
Do not expose the product to high pressure water jets.

CHAPTER 1 – COMPOSITION OF THE KIT CHAPTER 2 – INSTALLATION INSTRUCTIONS

QUICK GUIDE

CHECK FOR SOFTWARE UPDATES ON WEBSITE
www.interphone.com

Locate the area in correspondence
with the ear

If possible, remove the two 
cushions or padding

Position the strips of Velcro
for the speakers

Filp-up/jet helmet Full face helmet

Choose the microphone to use: 

Place the speakers

(!) C UI D AD O :

1. Os  micro  falantes  devem  estar  o  mais 
alinhado  com  o  canal  auditivo  para  uma 
melhor experiencia.

2. A marca MIC deve estar instalada virada 
para o lado da boca ( Capacete Aberto ) 

 

      Escolha a base fixadora correta e instale do lado esquerdo do seu capacete:

ADESIVA CLIPES

Re instale os forros laterais Instale a unidade central

Ligar

Desligar
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Caso selecione um indioma errado, siga os seguintes passos:

                
         
     
     
     
       

2.6 Prioridades de áudio

          

 1. Smartphone  
 2. Intercomunicao 
 3. A2DP audio (Smartphone/Player MP3)
 4. FM Radio

Exemplo:

 ● A
 
chamada

 
de
 

uma
 

ligação
 

interrompe
 

a
 

música
 

A2DP
 

em
 

curso.        
 

● Chamada
 

de Intercomunicação 
  

não
 

interrompe
 

uma
 

chamada
 

de
 

telefone
 celular  em  andamento;  o  piloto que inicou esta chamada ouvirá uma msg de 

erro.
               

          

2.2 Status led (Pic.2) MODO STANDBY

AZUL led (6) pisca a cada 3 segundos.
Intercom ativo AZUL led (6) aceso
Interphone conectado com
mobile/GPS

AZUL led (6) pisca 2x a cada 3 segundos.

AZUL(6)e VERM.(6) piscando alternado. Led

 
LARANJA

  
(6)

  
aceso.

 
Quando

 
a

 
carga

 
estiver

 

Led (6) VERMELHO acende  

2.3 Primeira conexao ( APENAS MODELO DUPLO 
)

  

   
  

2.4 Primeira conexao ( APENAS MODELO UNITARIO 
)

 

  
            
         
              
                

  
                    

            

2.5 Escolha do Idioma:

  

Modo de Pareamento

Carregar 

Bateria baixa

completa
 
o
 
led

 
acendera

 
VERDE

              
              

         
 

        
           

       
            

   
           

         
                    

               
 

 
  

           
        

            
   

         
         

                
             

          

            
               

          
           

1. Desligue  o  EDGE.  (Pressione  o  botão   MFB  por  5s,  ou  até  que  o

 
led

 acenda  VERMELHO).  
2. Ligue  o  EDGE  (pressione  o  MFB  por  2s).
3. Pressione  1x  o  botão  UP  (2).
4. Pressione  1x  o  botão  MFB  (1).
5.

 
Pressione

 
1x

 
o

 
botão

 
UP

 
(2).

6.
 
Pressione

 
MFB

 
quando

 
ouvir

 
o

 
seu

 
idioma.

EDGE determina a prioridade da fonte de áudio da seguinte maneira:

Pressione  o botão  MFB (1) para ligar  as duas  unidades  . As unidades  já estão 
emparelhadas  de fábrica , aguarde  o seu idioma  e pressione  o botão  MFB  (1) 
para confirmar. 
Posteriormente  , duas  unidades  estarão  no status  de “INTERCOM ” Standby  ( 
Capítulo 4).

Pressione o botão MFB (1) para ligar a unidade. 
A unidade entrara no MODO DE PAREAMENTO  ( Led piscando AZUL/VERMELHO  ) 

escolha um destes: smartphone ou navegador GPS. 
- Pressionando  1x o botão para cima (2) - emparelhamento  do intercomunicador  com 

outro INTERPHONE. 
- Pressione  1x o botão  DOWN  (3) emparelhamento  intercomunicador  com  o modo 

ANYCOM de outra marca (NÃO INTERPHONE). 
- Pressione  3 seg o botao  MFB (1) até  o sinal  sonoro  - para  cancelar  o “MODO  DE 

PAREAMENTO  ”. A unidade entrará   em “INTERCOM  ” Status de espera ( Capítulo 4) e o 
led azul (6) piscará  a cada 3 segundos

O interphone  EDGE deve estar no modo Standby  (espera  (Led azul (6) piscando  ), 
pressione  1x o botão  UP (2) e depois  1x o botão  MFB  (1) para  entrar  no menu  “ 
SETUP ”. Pressione novamente 1x o botão UP (2), “ESCOLHA DE IDIOMA ”, espere 
pelo seu idioma  e pressione  1x o botão MFB (1) para confirmar . Recomendamos  o 
uso do ESPANHOL para uma boa compreensão.
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3.1 Configuração do Sistema 

 ●  RDS:  permite  ao  receptor  de  rádio  do  EDGE  sintonizar  uma  frequência  diferente ,  
fornecendo  a mesma  estação  quando  o primeiro  sinal  se torna  muito  fraco . É 
possível ativar / desativar a função.

 

 ●  Call ID: quando  você  recebe  uma  chamada  telefônica,  o  EDGE  pronuncia  o  nome  do

 chamador.  É  possível  ativar  /  desativar  a  função.
                
   

 ●   VOLUME  AUTOMATICO : (FULLFACE HELMET /JET HELMET /OFF):    
            
       

O  EDGE  pode  
ajustar  o  volume  automaticamente  de  acordo  com  o  uso  do  capacete.  O  usuário  pode

 desativar  completamente  a  função  e  ajustar  o  volume  manualmente .  VOLUME

 AUTOMATICO  DESLIGADO  :  potência  maxima  do  som.  
     

 ●   RESPOSTA DE VOZ: o usuário  pode  responder  a  um  telefonema  
apenas

 
falando

 
um

 
comando

 
de

 
voz.

 
É

 
possível

 
ativar

 
/

 
desativar

  afunção.

              
    

 
●

  
ERASE

 

PAIRINGS :

           
              

   esta
 

função
 

permite
 

cancelar
 

todos
 

os
 

dispositivos
 

emparelhados

 

antes

 
da

 
memória

 
EDGE .

 
Na

 
primeira

 
reinicialização ,

 
o

 
EDGE

 
entrará

 

no

 

modo

 

de

 
emparelhamento

 
automaticamente,

 
conforme

 
explicado

 
no

 
Capítulo

 

2.4..

 

 

       ●

  

VOCAL

 

HELPS : EDGE tem dois níveis diferentes para ajuda vocal: COMPLETO 
com informação em todos os menus e LIMITADO com menos voz. É possível escolher 
uma dessas duas opções.

             
              

 

       ●

 

ANYCOM

 

SEARCH: Ative essa função para parear com outras marcas        

 

 ●

 

INTERCOM

 

SEARCH: Ative essa função para parear com Interphones        

 

●

  

PAIRING

 

MODE:

    

Ative para a procura de dispositivos Bluetooth® como 
smartphones, GPS, MP3 etc.

       
    

 

●

  

LANGUAGE

 

SELECTION: Ativa a seleção de idiomas. Espere ouvir o seu idioma 
e depois pressione o botão MFB (1) para confirmar. *Recomendamos o uso do 
ESPANHOL.

          
          

 

   3 – Configurações / Ajustes

               
                

 

INTERCOM/STAND BY

PHONE

FM RADIO

MUSIC STREAMING
RDS on/off
CALL ID on/off
FULLFACE HELMET/JET HELMET/AUTOMATIC VOLUME CONTROL off
VOICE ANSWER on/off
ERASE PAIRINGS
full/limited VOCAL HELP
ANYCOM SEARCH
INTERCOM DEVICE SEARCH
PAIRING MODE
LANGUAGE SELECTION

(2)

MFB

(3)

    Pic.3

Você pode personalizar facilmente o seu EDGE. Do modo de espera (led azul (6) 
piscando), pressione o botão UP (2) e depois o botão MFB (1) para ativar o menu 
“SETUP/AJUSTES ”, e assim introduzir as funções principais.

AJUSTES

Uma  vez  no  menu  “AJUSTES”,   selecione  os  itens  pelo  botão  UP  (2)  e  DOWN  (3)  até
 encontrar  o  que  você  deseja.

Pressione  o  botão  MFB  (1)  até  que  o  bipe  mude  a  configuração  ou  ative  uma  função
.
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4.1.2 Emparelhar com uma unidade INTERPHONE (não EDGE). 

         
                    

 
               

           
                  

        
                

              
      

4.1.3 Emparelhamento com outras marcas - MODO ANYCOM
         

         
                    

 
                

         
               

          
                

              
    

4.2 Comunicação de intercomunicação entre duas unidades (no menu “INTERCOM”)        

               
      

              
                  

              
               

              
   

                 1 2

    Pic.4    

   4 – Intercom

4.1  Pareamento 

              
           

         

4.1.1  Emparelhar com uma unidade INTERPHONE EDGE

   

   

   

   
   

EDGE permite comunicação de intercomunicação (INTERCOM) entre até 4 dispositivos 
no modo de conferência (as pessoas falam ao mesmo tempo).Antes  de iniciar  a comunicação , é necessário  emparelhar  as unidades . Este processo tem que ser feito apenas uma vez. EDGE reconhecerá  automaticamente os dispositivos previamente emparelhados.EDGE  é compatível  com toda  a gama  de dispositivos  INTERPHONE  (também séries  anteriores ) e pela  função  ANYCOM  também  é compatível  com  outras marcas de intercomunicadores Bluetooth.Cada EDGE pode ser emparelhado  com no máximo duas outras unidades . Para definir  a comunicação  da conferência  entre  3 e 4 usuários , siga  as instruções dos capítulos 4.3 / 4.4.Se uma unidade EDGE tiver sido emparelhada com duas unidades diferentes, a execução de um terceiro emparelhamento, com outra unidade, eliminará o emparelhamento com a primeira unidade.
Com ambas as unidades em modo de espera (led AZUL (6) piscando):
1. Na sua unidade EDGE pressione 1x o botão UP (2) e depois pressione 1x o botão 
MFB (1) para ativar o menu “SETUP”.
2. Pressione 3x o botão UP (2) para selecionar o recurso “BUSCAR UNIDADE 
INTERPHPNE”, pressione o MFB (1) até o bipe para iniciar a busca.
3. Na outra unidade, pressione 1x o botão UP (2) e, em seguida, pressione 1x o botão 
MFB (1) para ativar o menu “SETUP”.
4. Pressione 2x o botão UP (2), a segunda unidade EDGE entrará em “MODO DE 
PAREAMENTO”. 
5. Após alguns segundos, as unidades serão emparelhadas, a intercomunicação será 
automaticamente
iniciado (leD AZUL (6) . Para interromper a comunicação interna, pressione uma vez 
o botão MFB (1) em uma das duas unidades.

Com a sua unidade em modo de espera (led AZUL (6) piscando):1. pressione  1x o botão  UP (2) e pressione  1x o botão  MFB  (1) para  ativar  o menu  “SETUP”.2. Pressione  3x o botão UP (2) para selecionar  o recurso “PROCURAR  INTERPHONE ”, pressione o botão MFB (1) até o bipe para iniciar a busca.3. Na segunda  unidade  de intercomunicação  com  a unidade  desligada , pressione  e mantenha  pressionado  o botão  MFB  até  que  a luz  pisque  alternadamente  entre  o vermelha / azul.4. Após  alguns  segundos , as unidades  serão  emparelhadas , a intercomunicação  será iniciada automaticamente  (led AZUL (6) ligado). Para interromper a comunicação interna, pressione 1x o botão MFB (1) em uma das duas unidades.Com a sua unidade em modo de espera (led AZUL (6) piscando):1. pressione  1x o botão  UP (2) e pressione  1x o botão  MFB  (1) para  ativar  o menu  “SETUP”.2. Pressione 4x o botão UP (2) para selecionar o recurso “BUSCAR ANYCOM”, pressione o MFB (1) até o bipe para iniciar a busca.3. Na segunda  unidade  de outra  marca , inicie  o “modo  de emparelhamento  telefone  / telefone”, consulte o manual.4. Após  alguns  segundos , as unidades  serão  emparelhadas , a intercomunicação  será iniciada  automaticamente  (led AZUL  (6) ligado ). Para  interromper  a comunicação  por intercomunicação, pressione 1x o botão MFB (1) na sua unidade EDGE.
Para iniciar uma comunicação de intercomunicação entre o seu EDGE (unidade 1 Foto 4) 
e outro (unidade 2 Foto 4) siga estes passos:

1. Emparelhe  as unidades 1 e 2 (capítulos  4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3), isto é necessário  apenas 
uma vez.

2. Com a unidade  EDGE no modo de espera  (LED AZUL (6) piscando ), pressione  1x o 
botão MFB (1), a conexão será iniciada. A orientação vocal solicitará uma mensagem para 
a ativação  do intercomunicador , e o led AZUL  (6) das unidades  EDGE  acenderá . Para 
interromper a comunicação por intercomunicação, pressione uma vez o botão MFB (1) em 
seu EDGE, ambas as unidades entrarão no modo de espera.
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4.4 Intercomunicação entre quatro unidades (no menu “INTERCOM”) 

 1. Conecte  nr1 com nr2 (Fig.7)  
 2. 
 

Conecte  nr1 com nr3 (Fig.7)
3. Conecte  nr4 com nr3 (Fig.7)  

   
   

   

 
    

 
 
          

 
                                        

1 4

2 3

    

1. Pressione  MFB  (1) uma  vez  para 
conectar  as unidades  1 + 2 + 3 (
Pic.7) no modo de conferência.

 

2. Pressione  MFB  (1) uma  vez  na 
unidade  nr4 (Fig.7) para  conectar 
a unidade  nr4 às outras  unidades 
1 + 2 + 3 no modo de conferência
.

 

 
    Pic.7     Pic.8                                        
 

4.5 Reconexão automática do intercomunicador 

   

   

   

   

 

 

4.3 Intercomunicação entre três unidades (no menu “INTERCOM”) 

 

 1. 
 

Conecte  nr1 com nr2 (Fig.5) 
2. Conecte nr1 com nr3 (Fig. 5)  

 3. Siga o gráfico mostrado na Figura 6 para iniciar a conferência de intercomunicação.  
 4. Quando a conexão tiver sido iniciada, a orientação vocal solicitará uma mensagem para 

a ativação do intercomunicador, o led AZUL (6) das unidades EDGE acenderá.
  

 5. Para parar a conferência  de intercomunicação , pressione duas vezes o botão MFB (1) na 
unidade  nr1 (Fig.5): a primeira  pressão  desconectará  a unidade  nr1 da unidade  nr2, a 
segunda pressão desconectará nr1 da unidade nr3. Todas as unidades entrarão no modo 
de espera.

  

 
 
          

 
                                        

1

2 3

     
    Pic.5    Pic.6

Atenção : durante  a ativação  do intercomunicador  na sua unidade 
EDGE , será  apresentada  a mensagem  “Falha  na  ligação  do 
intercomunicador” e depois de “Intercomunicador activo, pressione o 
botão central para desligar”.

Para continuar uma intercomunicação entre as unidades EDGE (unidade 1 Figura 5) e 
as duas unidades (unidades 2 e 3 Foto 5), siga estas etapas:

Capítulos  4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 para obter mais detalhes  sobre o 
emparelhamento  Interphone EDGE / Interphone faixa anterior / 
dispositivos  não  Interphone .  O  procedimento  de 
emparelhamento é necessário apenas uma vez.

Pressione UP (2) até o bipe para conectar 
APENAS as unidades nr1 + nr3 (Fig.5).

Pressione DOWN (3) até o bipe para conectar 
APENAS as unidades nr1 + nr2 (Pic.5).

Pressione MFB (1) uma vez para conectar 
todas as unidades 1 + 2 + 3 (Pic.5) no modo 
de conferência.

Para iniciar uma comunicação de intercomunicação entre o seu EDGE (unidade nr1 Foto 7
) e outras três unidades (unidades nr2,3 e 4 Imagem 7), siga estes passos:

Capítulos  4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 para obter mais detalhes  sobre o 
emparelhamento  Interphone EDGE / Interphone faixa anterior / 
dispositivos  não  Interphone .  O  procedimento  de 
emparelhamento é necessário apenas uma vez.

4. Siga o gráfico mostrado na Figura 8 para iniciar a conferência de intercomunicação.
5. Quando a conexão tiver sido iniciada, a orientação vocal solicitará uma mensagem para 
a ativação do intercomunicador, o led AZUL (6) das unidades EDGE acenderão.
6. Para interromper a conferência de intercomunicação, pressione duas vezes o botão MFB 
(1) na unidade nr1 (Fig.7): a primeira pressão desconectará a unidade nr1 da unidade nr2; a 
segunda pressão desconectará nr1 da unidade nr3. Pressione então o botão MFB (1) na 
unidade nr4 (Fig.7) para desconectar a unidade nr3 da unidade nr4. Todas as unidades 
entrarão no modo de espera.

● Quando sua unidade EDGE está fora do alcance de comunicação, a conexão para. EDGE 
tentará  recuperar  a conexão  por 30 minutos . Dentro  deste  intervalo  de tempo , se a 
unidade  EDGE  voltar  a  entrar  no  alcance  da  comunicação , a  conexão  será 
automaticamente retomada.

● Durante as tentativas de reconexão, um bipe duplo será gerado, como um lembrete de 
que a unidade está tentando se reconectar.

● Após 30 minutos, se a reconexão falhar, o EDGE entrará no modo de espera, parando a 
tentativa de reconexão.

● Se precisar  interromper  a tentativa  de reconexão , pressione  o botão  MFB  (1) na sua 
unidade EDGE.
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   5 – Smartphone/GPS

5.1 Pareamento com GPS e Smartphones 

   

   

   
   

   
   

   

4.6 Dicas de intercomunicador 

 

 
   

   
   
  

Uma vez ativado o canal de intercomunicação , a comunicação  permanece  ativa até que 
seja  parada  manualmente  pelo  piloto . Sugere -se  suspender  a conversação  do 
intercomunicador, se não for necessário, para otimizar a duração da bateria.

Durante  a conferência  com  três  / quatro  interphones , a fim  de  garantir  a melhor 
estabilidade do sistema, sugerimos que você não conecte outros dispositivos Bluetooth® (
telefones, GPS, etc.) às unidades.

O melhor comportamento da conferência de grupo é garantir apenas o uso de unidades de 
intercomunicação da Interphone.

A qualidade de áudio “INTERCOM” é fortemente influenciada por:

- Instalação adequada de alto-falantes e microfone dentro do capacete. Sempre verifique 
com muito cuidado se os alto-falantes estão posicionados exatamente em seus ouvidos e 
se o microfone está posicionado  o mais próximo possível da boca. Qualquer  erro nessas 
posições  causará  uma  diminuição  importante  de desempenho .ambiente  (interferência 
eletromagnética, obstáculos naturais, etc.). 

- Proteção aerodinâmica de sua motocicleta.

- Utilize capacete de qualidade e com boa vedação.

O  EDGE  pode  ser  usado  em conjunto  com  dispositivos  Bluetooth ®, como  telefones 
celulares, dispositivos de GPS, tocadores de MP3.

Para  cada  unidade  EDGE  é possível  conectar , no  mesmo  tempo , no  máximo  dois 
dispositivos  Bluetooth®, exceto  quando  uma conferência  INTERCOM  estiver  ativa com 
três ou quatro unidades (conforme descrito nos capítulos 4.3 / 4.4).

Antes  de usar  a unidade  EDGE  com  estes  dispositivos , é necessário 
executar  o procedimento  de emparelhamento . Isso é necessário  apenas 
uma vez, depois  que o EDGE reconhece  e conecta  automaticamente  os 
dispositivos já emparelhados.

Procedimento de emparelhamento

1. Inicie o serviço Bluetooth® no smartphone / GPS / MP3 player (consulte o 
guia do usuário do dispositivo para obter mais detalhes).

2. Com EDGE  no modo  Standby  (led AZUL  (6) piscando ), pressione  1x o 
botão  UP (2) e depois  1x o botão  MFB (1) para ativar  o menu  “SETUP ”. 
Pressione  2 x  o  botão  UP  (2 ),  EDGE  entrará  em  “MODO  DE 
PAREAMENTO”.

3. Comece a procurar por novos dispositivos Bluetooth® smartphone / GPS / 
MP3 player. 

4. Após  alguns  instantes , o dispositivo  no  modo  de  pesquisa  listará  “
Interphone EDGE”. Selecione isto.

5. Se for solicitado  um número  PIN, digite  “0000 ” (quatro  vezes  o número 
zero).

6. O guia vocal  EDGE confirmará  o emparelhamento  bem-sucedido  com a 
mensagem  “EMPARELHAR  BEM  SUCEDIDO , CONECTADO  AO 
TELEFONE ”. EDGE  irá para  o modo  Standby , o LED azul  (6) irá piscar 
duas vezes, a cada três segundos.

7. Se o dispositivo Bluetooth® solicitar autorização para o acesso à agenda, 
confirme.

Se você quiser emparelhar um segundo dispositivo, repita o procedimento de 
emparelhamento da etapa 1).
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5.4 Dicas do modo Telefone 

  

 

5.5
 

GPS
 

 

                
             

  

5.2 Chamadas telefônicas recebidas 

Conforme indicado no capítulo 2.6, as chamadas telefônicas têm a prioridade mais alta e 
substituem cada um dos outros recursos do EDGE. Durante uma chamada telefônica 
recebida, estes são os comandos possíveis: 

5.3 Telefone  

Pressione  MFB  (1) ou  pronuncie  em  voz  alta 
qualquer  palavra  (no  caso  de  o  recurso  de 
resposta por voz estar ativado no Capítulo 3.1).

Pressione uma vez o botão MFB (1).

Pressione  o botão  DOWN  (3) para  rejeitar . 
Caso  contrário , aguarde  15  segundos , a 
chamada será automaticamente rejeitada.

Pressione o botão UP (2) para silenciar o 
toque.

Responda um telefonema

Terminar uma ligação

Rejeite uma chamada

Silenciar MUTE

Todos os recursos relacionados ao telefone podem ser ativados entrando no 
menu “TELEFONE” do EDGE. Com EDGE no modo de espera (LED AZUL (6) 
piscando), pressione 1x o botão DOWN (3)  depois pressione 1x o botão MFB (1
) para ativar o menu “TELEFONE”.

Pressione
 
o
 
botão

 
UP

 
(2)

 
para

 
rediscar

 o
 
último

 
número.

Pressione  o botão DOWN  (3) para ativar 
o  recurso  de  discagem  por  voz  do 
telefone . Siga  os  prompts  do  telefone 
para concluir a tarefa.

Discagem por voz

Rediscar ultimo numero

Se dois telefones diferentes estiverem conectados ao mesmo tempo a uma única unidade 
EDGE , os recursos  “Rediscagem  do último  número ” e “Discagem  por voz” podem  ser 
usados somente com o telefone conectado PRIMEIRO. O segundo telefone conectado só 
pode receber chamadas ou gerenciado por comandos manuais diretamente no telefone.

Dependendo  do modelo  do telefone , pode ser necessário  ter uma conexão  ativa com a 
Internet para usar o recurso "Discagem por voz".

Verifique  o manual  do usuário  do seu  telefone  para  ver  se ele suporta  o recurso  de "
Discagem por comando de voz"

No menu “CONFIGURAÇÃO” é possível alterar duas configurações para o uso do telefone 
(ID do chamador  ligado / desligado  e resposta  por voz ativada  / desativada ), consulte  o 
capítulo 3.1 para obter mais detalhes.

A partir  do menu  “TELEFONE ”, é possível  entrar  no modo  de espera  (led  AZUL  (6) 
piscando menu “INTERCOM”), pressionando uma vez o botão MFB (1).

Depois
 

de
 
completar

 
o
 
emparelhamento

 
entre

 
EDGE

 
e
 

o
 
dispositivo

 
GPS

 
(veja

 
o

 capítulo
 

5.1)
 
é
 
possível

 
ouvir

 
as

 
instruções

 
vocais

 
do

 
GPS

 
para

 
o

 
roteamento .

 
O

 GPS
 
interromperá

 
qualquer

 
comunicação

 
interna

 
a
 

cada
 

vez
 

que
 
enviar

 
uma

 instrução
 

vocal.

Verifique
 

se
 

o
 

dispositivo
 

GPS
 
é

 
compatível

 
com

 intercomunicadores
 
Bluetooth ® .

 
O

 
interphone

 
EDGE

 
usa

 
o

 
perfil

 

“
HFP ”

 
Bluetooth®

 
para

 
gerenciar

 
a

 
conexão

 
com

 
dispositivos

 

GPS.

Aplicativos

 

de

 

navegação ,

 

instalados

 

em

 

smartphone ,

 

usam

 

o

 

perfil

 

A2DP

 
Bluetooth®

 

para

 

enviar

 

indicações

 

de

 

roteamento

 

para

 

o

 

intercomunicador .

 

Este

 

perfil

 

não

 

permite

 

interromper

 

automaticamente

 

a

 

comunicação

 

interna

 

quando

 

necessário.

Navegadores GPS de carros geralmente não suporta o perfil HFP Bluetooth®. Por 
esse

 
motivo, esses dispositivos não podem enviar instruções de roteamento de voz 

para
 

o
 

intercomunicador
 

Bluetooth®.
 

Verifique
 

o
 

guia
 

do
 

usuário
 

do
 

GPS
 

para
 

mais
 detalhes.
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   7 – Music streaming

7.1 Tocando a Musica 

Play/Pause

   6 – FM radio

   

   

EDGE inclui um receptor de rádio FM RDS integrado com memória para armazenar  oito 
estações de rádio. Para iniciar a escuta de rádio FM, com o EDGE em modo de espera (
LED AZUL  (6) piscando ), pressione  2x o botão  DOWN  (3) depois  pressione  1x o botão 
MFB (1) para ativar o menu “FM RADIO”.

Pressione  o botão  UP  (2) para  iniciar  a 
varredura de frequência (de 88 MHz a 108 
MHz).

Pressione o botão DOWN (3) para iniciar a 
varredura de frequência (de 108 MHz a 88 
MHz).

Pressione  o botão  UP (2) até  o bipe  para 
selecionar  a  próxima  estação  de  FM 
memorizada.

Pressione o botão DOWN (3) até o bip para 
selecionar  a  estação  de  FM  anterior 
memorizada.

Pressione o botão MFB (1) até o sinal 
sonoro, para salvar a estação FM que você 
está ouvindo.

Pressione  o botão  UP  (2) ou  DOWN  (3) 
para selecionar  a memória nr (de nr.1 a nr.
8).

Pressione uma vez o botão MFB (1) para 
confirmar a memória nr (de nr.1 a nr.8).

Armazenar estação FM

Varredura de memória

Varredura de freqüência

"RDS" permite os seguintes recursos:
● permite ao receptor EDGE sintonizar uma frequência diferente, fornecendo a mesma 
estação quando o primeiro sinal se torna muito fraco.
● quando o EDGE sintonizar uma frequência diferente, a ajuda vocal (TTS) falará o 
nome e a frequência da estação de FM.

Quando  a  força  do  sinal  não  é   o  suficiente  para  ativar  a 
sintonização para uma freqüência alternativa, a qualidade de escuta 
pode  ser  diminuída . Estações  de  FM  ouvindo  é  fortemente 
influenciado pelo ambiente (ruído EMC, má cobertura de sinal, etc).

Durante  a escuta  do rádio  FM, é possível  entrar  em  modo  de espera  (menu  AZUL 
piscando no LED (“INTERCOM”), pressionando o botão MFB (1).

Com  EDGE  é possível  ouvir  música  de  um  dispositivo  A2DP  Bluetooth ® (
smartphone , MP3 player , etc.). Para  reproduzir  música  destes  dispositivos  é 
necessário  emparelhar  a unidade EDGE com o dispositivo  de fonte de música (
Capítulo 5.1).

Com EDGE no modo de espera (LED AZUL (6) piscando), pressione 3x o botão 
DOWN  , depois  pressione  1x o botão  MFB  (1) para  ativar  o menu  “MUSIC 
STREAMING”.

Pressione o botão MFB (1) até o bipe 
tocar / pausar a música.

Pressione o botão UP (2) ou DOWN (3) 
para selecionar a faixa anterior ou a 
próxima.

Selecionar faixa

Durante  a audição  de música, é possível  entrar em modo Standby  (Led azul piscando  
(“INTERCOM ”), pressionando  1x o botão MFB (1). Para retomar  a audição  da música, 
será  necessário  entrar  novamente  no menu  “MÚSICA ”, conforme  descrito  no início 
deste capítulo.
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   Appendix 1

DIAGRAMA DE VOZ EDGE 

INTERCOM

PHONE

FM RADIO

MUSIC STREAMING

SET UP

7.2 Compartilhamento de Musica 

7.3 Informações importantes para o recurso “MUSIC STREAMING” 

              
             
                  

    
                

           

Interphone EDGE é equipado com o recurso “COMPARTILHAMENTO DE 
MUSICA”, para compartilhar o streaming de música entre duas unidades de 
Interphone EDGE.

Pressione  o botão UP (2) até o bip iniciar / parar 
o compartilhamento  da música com o Interphone 
“A” (unidade nr.3 capítulo 4.3 - PIC.5)

Pressione  o botão  DOWN  (3) até  que  o bipe 
inicie / interrompa o compartilhamento da música 
com o Interphone “B” (unidade nr.2 capítulo 4.3 - 
PIC.5)

Iniciar / Parar 
compartilhamento

Durante o compartilhamento é possível iniciar uma sessão de intercomunicação, 
conforme indicado na tabela a seguir.

Na unidade EDGE 
que está 
compartilhando a 
música

Na unidade EDGE 
que está recebendo a 
música

Pressione o botão MFB (1) para iniciar uma 
chamada de intercomunicação.

Pressione o botão MFB (1) para ativar o menu 
INTERCOM.
Pressione novamente o botão MFB (1) para 
iniciar uma chamada de intercomunicação.

∙ Apenas os dispositivos Bluetooth® que suportam o perfil A2DP podem 
transmitir música estéreo para EDGE. 
∙ Apenas dispositivos Bluetooth® compatíveis com o AVRCP podem ser 
gerenciados pelo EDGE.
∙ O recurso de compartilhamento de músicas não pode ser usado para 
compartilhar outras fontes de áudio, como GPS, chamadas telefônicas ou 
intercomunicação.
∙ A qualidade de áudio de escuta é estritamente conectada à qualidade da fonte 
de música (tipo de taxa de bits e codec do arquivo de áudio, qualidade do player 
Bluetooth®, etc.).
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pressione o botão MFB para conectar A e B

para conectar A pressione o botão até ouvir 
um bipe para conectar B pressione o botão até 
ouvir um bipe

pressione para re-discar

pressione para fazer discagem por 
voz

pressione para pesquisar

para selecionar as estações memorizadas pressione 
até ouvir um bipe para memorizar as emissoras

pressione até o bipe tocar / pausar pressione 
para selecionar a faixa
pressione o botão para cima até o bip para 
compartilhar

RDS on / off
CALL ID on / off
FULLFACE HELMET / JET HELMET / CONTROLE AUTOMÁTICO 
DE VOLUME DESATIVADO ON / OFF
APAGAR EMPARELHAMENTO
total / limitada VOCAL HELP
PESQUISA DE ANYCOM
PESQUISA DE DISPOSITIVO INTERCOMUNICADOR
MODO DE EMPARELHAMENTO
SELEÇÃO DE IDIOMA
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Bluetooth® V.3.0 - Class II
HFP A2DP AVRCP

60x80x30
Peso: 44g
Alcance: Up to 10 metres

12h
700h

3h
Rechargeable Li-ion

   Informações Importantes
   

NFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A BATERIA DO PRODUTO
Não guarde o dispositivo sem carregá-lo. Não fazer isso pode danificar 
irreversivelmente a capacidade da bateria. Recarregue a bateria completamente 
a cada dois meses.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRODUTO
A unidade externa (unidade de controle) é classificada como IP67 de acordo com 
a norma IEC60529. Portanto, a unidade de controle pode ser submersa em um 
medidor de água doce por no máximo 30 (trinta) minutos.
Apesar dessa classificação, o dispositivo não está imune a maiores tensões, 
como imersão prolongada ou jatos de água de alta pressão.
O uso do dispositivo em condições de tempo ruim, em altas velocidades, pode 
ser equivalente a submetê-lo a um jato de água de alta pressão.SIGA ESTAS SUGESTÕES CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR DANOS AO DISPOSITIVONão mergulhe o dispositivo em água doce com mais de um metro de profundidade por mais de 30 minutos.Não armazene o dispositivo quando estiver molhado: seque-o com um pano limpo e macio.Mantenha o dispositivo longe de água salgada, água ionizada, bebidas e outros líquidos. Se o dispositivo for exposto a líquidos que não sejam água doce, lave-o com água fria e doce e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e macio.Mantenha o dispositivo longe de jatos de água de alta pressão.
O SAR é medido 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.ADVERTÊNCIA: Para evitar possíveis danos à audição, não escute em altos níveis de volume por longos períodos.

      
    

                       
  
 

                                
                      

                          
                          

                      
     

        
                 

             
                       

        
       
               

        
                          

                         
    

INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO DE APARELHOS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS
(Aplicável em países da União Européia e aqueles com sistemas separados de coleta de lixo)
Esta marca no produto ou documentação indica que este produto não deve ser descartado com outro lixo doméstico no final de sua vida útil. Para evitar qualquer 
dano à saúde ou ao meio ambiente devido ao descarte inadequado de resíduos, o usuário deve separar este produto de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de 
maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com o escritório do governo local para obter todas as informações 
referentes à coleta seletiva e reciclagem de resíduos 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 possui uma bateria que não pode ser substituída pelo usuário. Não tente abrir o dispositivo para remover a bateria, pois isso pode causar mau 
funcionamento e danificar seriamente o produto. Ao descartar o produto, entre em contato com a autoridade local de descarte de resíduos para remover a bateria. A 
bateria dentro do dispositivo foi projetada para ser usada durante todo o ciclo de vida do produto

Por este meio, a Cellular Italia S.p.A declara que o equipamento de rádio tipo BTF8 (Interphone Edge) está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / EU e a Diretiva 
ROHS (2011/65 / EU). O usuário está proibido de fazer qualquer tipo de alteração ou variação no dispositivo. Variações ou alterações não expressamente aprovadas 
pela Cellular Italia S.p.A cancelarão a autorização do usuário para usar o dispositivo.
Actualizar apenas com software fornecido pela Cellular Italia S.p.A.
Bluetooth® é uma marca comercial de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.cellularline.com/it_it/ dichiarazione-conformita /

Especificações técnicas

Tipo de Bateria:
O tempo de carga:
Tempo de espera:
Hora de conversar:

Dimensões mm:
Perfis Bluetooth® suportados:
Conformidade com o Bluetooth®:

D eclaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC)
D eclaraçao da Industry Canada (IC)
15,21
Você é alertado de que alterações ou modificações não são aplicadas expressamente pela parte responsável pela autoridade responsável 
pelo uso do equipamento.
15.105 (b)
E ste módulo foi testado e está em conf ormidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com as regras da FCC / 
IC. Os indicadores são importantes para f ornecer proteção e interf erência prejudicial em uma instalação residencial. E ste equipamento 
gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, por isso, não é instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não h á garantia de que a interferência não seja uma exigência no sentido 
da instalação. E ste é um tipo de problema prejudicial à recepção de uma rádio ou televisão, o que pode ser um ligando e desligando o 
equipamento, o usuário é uma pessoa capaz de corrigir uma interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
-Reorientar ou realocar a antena receptora.
-Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o de uma tomada de uma conexão dif erente ao qual está o receptor está conectado.
-Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
E ste dispositivo está em conf ormidade com as regras da FCC.
A operação está sujeita às duas estadias a seguir:
1) E ste dispositivo não pode causar interf erência
2) E ste protocolo deve ser interceptável, incluindo as interferências que podem ser utilizadas na operação do dispositivo.
D eclaração de exposição à radiação FCC / IC RF:
E ste equipamento está em conf ormidade com os limites de exposição à energia da FCC / IC estabelecidos para um ambiente não 
controlado. Todos os assuntos precisam ser feitos para corresponder à RF. Este transmissor não deve ser utilizado em conjunto com 
qualquer outra antena ou transmissor.




