
Interface de gravação Loop/Smart 
 
1-Gravação com microfone da própria 
interface: 
 
a) Conecte o plug P2 da interface na 

entrada de áudio do equipamento; 
b) Conecte o plug RJ11 da interface no 

conector RJ11 do equipamento; 
c) Coloque a chave alavanca da 

interface para cima conforme figura 
abaixo (posição REC); 

d) Pressione o botão da interface e 
comece a gravar direcionando a voz 
para o microfone (ver figura); 

e) Para encerrar a gravação basta 
colocar a chave alavanca para baixo; 

f) Para ouvir coloque um fone de 
ouvido ou caixa de som no jack J2 
localizado na lateral da interface e 
pressione o botão da interface. 

 
Obs: Caso o equipamento seja 
interceptador você não conseguirá ouvir 
a gravação pelo passo da letra “f”. Você 
deverá retirar a interface de gravação e 
ligar o equipamento a uma linha ou 
ramal telefônico e discar para ele. 
 
Figura: 
 
              Chave alavanca  
                       para cima          Botão                    Jack                    
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  Chave alavanca 
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               Microfone                   Led  
                                                               Aceso 
                                                          (modo REC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2-Gravação com entrada de áudio 
externa: 
 
a) Conecte a fonte de áudio externa na 

entrada de áudio do equipamento; 
b) Conecte o plug RJ11 da interface no 

conector RJ11 do equipamento; 
c) Coloque a chave alavanca da 

interface para cima conforme figura 
abaixo (posição REC); 

d) Pressione o botão da interface e 
comece a gravar; 

e) Para encerrar a gravação basta 
colocar a chave alavanca para baixo; 

f) Para ouvir coloque um fone de 
ouvido ou caixa de som no jack J2 
localizado na lateral da interface e 
pressione o botão da interface. 

 
Obs: Caso o equipamento seja 
interceptador você não conseguirá ouvir 
a gravação pelo passo da letra “f”. Você 
deverá retirar a interface de gravação e 
ligar o equipamento a uma linha ou 
ramal telefônico e discar para ele. 
 
Figura: 
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