
 

Olá, obrigado por ter adquirido o iToyo. 

Esse é um manual básico de funcionamento do iToyo, se você quiser ver vários outros jeitos de 

usar o seu iToyo entre no Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC3U0g3F60BCaCYkuzilovBg 

Se após ler esse manual, você pode ainda tiver dúvidas sobre o funcionamento do iToyo, se 

necessário envie uma mensagem para: tecnicawtfengenhariadeaudio@gmail.com  

 

Instruções de Uso 

1 – Conecte o plug P10 Estéreo do fone de ouvido ao iToyo (Número 4); 

OBS 1 – Você pode ligar essa saída de áudio em uma mesa de som. 

2 – Conecte o plug XLR ou P10 Mono na entrada de Microfone ou Instrumento do iToyo. A 

entrada é um conector Combo. (Número 5); 

3 – Na chave seletora, escolha qual modelo de telefone celular será usado para gravar o áudio. 

O iToyo grava áudio em qualquer marca e modelo de telefone celular. Para isso você precisa 

escolher a posição da chave seletora seguindo a indicação do desenho: Apple ou Android. 

OBS 2 – A posição Apple funciona na maioria dos telefones celulares, inclusive em vários 

telefones celulares que usam com Android. Normalmente telefones celulares Motorola e 

Samsung usam a posição Android. Grave um vídeo de teste com a chave seletora na posição 

Apple, mantenha um fone de ouvido ligado a saída de fone de ouvido do iToyo, caso seu vídeo 

fique sem áudio, mude a posição da chave seletora. 

OBS 3 – Alguns Apps de gravação, como o gravador de áudio e o gravador de vídeo do iPhone 

não utilizam a saída de fone de ouvido como retorno da entrada de áudio. Então você não 

ouvirá pelo fone o áudio que está sendo gravado. Quando terminar a gravação de áudio ou 

gravação de vídeo, acione o play para ouvir o áudio ou o vídeo gravado, usando o fone de 

ouvido ligado ao iToyo. 

https://www.youtube.com/channel/UC3U0g3F60BCaCYkuzilovBg
mailto:tecnicawtfengenhariadeaudio@gmail.com


4 – Ligue o plug P2 de 4 Vias ao Celular. Caso seu telefone tenha conexão USB tipo C, plug o 

adaptador USB-C para fone de ouvido, esse adaptador tem saída de fone e entrada de 

microfone. 

OBS 4 – No iPhone utilizando o GarageBand para gravar seu áudio, você ouvirá o retorno da 

sua voz ou instrumento pelo fone de ouvido. Para isso basta você acionar o botão no canto 

inferior a direita, botão está abaixo do controle de SAÍDA do GarageBand. 

 

OBS 5 – Não apoie, prenda ou puxe o cabo de ligação ao Celular. Danos ou quebra do cabo ou 

quebra do conector P2 de 4 Vias serão consideradas mau uso e o reparo NÃO será considerado 

dentro da garantia. 

OBS 6 – Não tente abrir a caixa do iToyo, ela está selada e o rompimento do lacre causa a 

perda total da garantia. O esquema elétrico do iToyo está liberado na internet. Temos vídeos 

no Youtube mostrando o funcionamento do equipamento e como ele é montado. 

5 – Seu equipamento tem garantia de 1 ano. Nós preenchemos neste manual, a data em que o 

produto foi embalado para entrega. Esta é a data para validar a garantia. 

6 – Todas as despesas de frete e seguro referentes a garantia são por conta do comprador. 

7 – O iToyo é desenvolvido e produzido pela WTF Engenharia de Áudio, mudanças no projeto e 

alterações na aparência do produto são de total responsabilidade do fabricante. Não cabendo 

aviso prévio aos clientes. 

 

Preenchimento feito pelo fabricante. 

 

_____________________________,_____ de ________________de ________. 

 

 

www.itoyo.com.br 

 

 


