
 
 

Como instalar o seu EzaFone KIT USB Monofone 

Siga os passos: 

1. Anote aqui as informações do EzaFone Interface para posterior consulta. Se você perder 
esses dados não será possível reinstalar o programa, portanto, anote-os e guarde em lugar 
seguro. 
 
Código:____________   Série:____________   Controle:__________________________ 
 

2. O EzaFone KIT USB Monofone pode ser utilizado tanto em ramais digitais como em ramais 
analógicos. Dentro da interface do EzaFone existem Dip Switchs que devem ser 
configurados de acordo com a marca e modelo do aparelho digital. Consulte o site 
htttp://www.ezafone.com.br/Suporte para saber como instalar e configurar. 
 

3. Quando conectar o EzaFone KIT USB pela primeira vez numa porta USB do computador o 
Windows irá instalar o driver da placa de som USB. Aguarde o término da instalação. 
 

4. Faça o download do EzaFone Software através do site do EzaFone: 
http://www.ezafone.com.br/App 
 

5. Após instalar e executar o EzaFone Software, digite na tela de Controle do Software os 
dados solicitados (Código, Série e Controle) que você anotou no passo 1. 
 

6. Na tela Mixer do EzaFone selecione no campo Dispositivo de Gravação a placa de som 
que contenha o termo USB. No campo Dispositivo de Reprodução selecione a placa de 
som USB para reproduzir a gravação no telefone ou selecione a placa de som do 
computador para reproduzir nas caixas de som. Clique em Salvar e Fechar. 
 

7. Para testar se está tudo conectado corretamente faça uma gravação no perfil de gravação: 
MP3 – Gravação Manual pressionando o botão Gravar. Retire o fone do gancho e fale por 
alguns segundos. Clique no botão Parar, depois em Salvar e em seguida em OK. Agora 
pressione o botão Tocar. Você deverá escutar a gravação no dispositivo selecionado no 
passo 6. Caso não consiga ouvir a gravação, volte aos passos 2,3 e 6. 
 

8. Para selecionar o modo de Gravação Automática será necessário seguir corretamente os 
passos do item 7 e certificar-se do seu funcionamento. Somente após ouvir as gravações 
no modo Manual entre no perfil da Gravação Automática. Em Perfil de Gravação 
Selecionado escolha a opção MP3 – Gravação Automática. Abrir-se-á uma janela com 
algumas configurações a serem realizadas. Observe com atenção as orientações e 
preencha os campos solicitados. Caso tenha alguma dúvida pressione a tecla “F1” – Ajuda 
do EzaFone e abra a pasta Gravação Automática -> Configurações da Gravação 
Automática. Para sair do modo automático clique no botão Parar. 

 
9. Consulte na Ajuda Online o item Solucionando Problemas -> Perguntas mais 

Frequentes (FAQ) para conhecer mais sobre o EzaFone Software. 
 

 
 

 


