
MANUAL DO USUÁRIO

CONECTOR ISO SD / USB RÁDIO FM BLUETOOTH CONTROLE LED

LED



AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES 

Obrigado por usar o reprodutor MP3 de nossa empresa! Para operar a unidade 
corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. 

Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com 
aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a 
instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os 

condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os 
fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do 

veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não 
trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as 

aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o 
calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio. 

ANTENA

Saída de áudio direita 
(RCA Vermelho)

Saída de áudio direita 
(RCA Vermelho)

Saída de   áudio esquerda
(RCA )Branco

Saída de  áudio esquerda
(RCA )Branco

RR- (Roxo e Preto)
Alto Falante 

Traseiro Direito

RR+ (Roxo)
Alto Falante 

Traseiro Direito

RF- (Cinza e Preto)
Alto Falante 

Frontal Direito

RF+ (Cinza)
Alto Falante 

Frontal Direito

LR- (Verde e Preto)
Alto Falante 

Traseiro Esquerdo

LR+ (Verde)
Alto Falante 

Traseiro Esquerdo

LF- (Branco e Preto)
Alto Falante 

Frontal Esquerdo

LF+ (Branco)
Alto Falante 

Frontal Esquerdo

GND- (Preto)

Terra (Ground)

B+ (Amarelo)

Memória de Backup

ANT+ (Azul)

ACC+ (Vermelho)

Interruptor de Ignição

LIGAÇÃO DOS CABOS

RR+

RR-

RF+

RF-

LF+

LF-

LR+

LR-

B+ GND
-

+
ACC

+
ANT

         Remote
(Antena, Amplificador)

ATENÇÃO
A ligação incorreta pode

danificar o aparelho!
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INSTALAÇÃO

Ÿ Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou 
garantia)

PRECAUÇÕES
Ÿ Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução 

do condutor.
Ÿ Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do 

aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
Ÿ Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

EXEMPLO DE MONTAGEM
Instalação no Painel

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para 
remover a unidade do carro.

MANUTENÇÃO

Ÿ SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
Ÿ Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar 

novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da 
Roadstar.

Ÿ Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança. 
Ÿ Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou 

ferramentas) no dispositivo.
Ÿ Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-2608BR 

Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
Ÿ Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução 

desconecte o aparelho USB
Ÿ Ao introduzir qualquer dispositivo USB ou cartão SD, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas 

na entrada do dispositivo. 

CUIDADOS 
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Ÿ Receptor de rádio FM
Ÿ Função de memória automática para 18 estações de rádio. 
Ÿ Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as     

configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
Ÿ Display LED
Ÿ Entrada auxiliar frontal
Ÿ Função Mudo
Ÿ Função relógio
Ÿ Leitor de USB e cartão Micro SD (TF) para reprodução de arquivos MP3/WMA.
Ÿ Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB ou do leitor de cartão SD, 

sem a necessidade de cortar a alimentação.
Ÿ Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com troca de pastas.
Ÿ Modos de reprodução: Introdução / Pausa / Repeat / Random e Play
Ÿ Controle de Graves, Agudos, Fade e Balanço nos canais
Ÿ Modo Equalizador: Classic/Rock/POP
Ÿ Controle remoto e controle por aplicativo (CarLive)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Teclas de funções Visor LED
Teclas de funções

Entrada USB

Entrada Cartão
Micro SD

Entrada Auxiliar

Microfone Interno Botão Reset

Teclas de funções

Botão de Volume

Ÿ POW: Pressione este botão para ligar o RS-2608BR Plus, Para desligar o RS-2608BR Plus pressione e 
segure este botão até o aparelho ser desligado.

Ÿ   / MODE: Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→
SD→AUX IN→BT. No modo Bluetooth este botão para interromper chamadas.

Ÿ   / BND/AMS: Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Para gravar as 
estações de modo automático pressione e segure este botão pressionado. O RS-2608BR Plus vai salvar 
as estações automaticamente. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3.  Em 
modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de 
telefone 

PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO
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Ÿ MUTE:  Quando o RS-2608BR plus estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou 
via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o audio), para voltar ao normal 
pressione novamente este botão.

Ÿ CLOCK: Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione 
novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário 
para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e 
utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, 
espere de 4 a 5 segundos que o RS-2608BR Plus irá confirmar a configuração automaticamente.

Ÿ 1/  : Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir 
a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.

Ÿ 2/INT: Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2608BR Plus irá 
reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este 
botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2608BR Plus vem com a função INT em 
OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.

Ÿ 3/RPT: (Repeat) Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT ONE), repetir a 
pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na 
posição 3 da memória.

Ÿ 4/RDM: (Random) Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em 
modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.

Ÿ 5/-10: Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, 
pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na 
posição 5 da memória.

Ÿ 6/+10: Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, 
pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na 
posição 6 da memória.

Ÿ VOLUME (Botão circular): (Select) Gire no sentido anti horário para diminuir o volume, ou no sentido 
horário para aumentar o volume. Pressione o botão para selecionar BAS-TRE-BAL-FAD-
EQ(JAZZ/CLASS/POP)-LOUD-ST

  Controle de graves (BAS)
 1.Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0)
 2.Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07
  Controle de agudos (TRE)
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE".(Padrão é TREBLE = 0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07
 Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita 
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAL " (O padrão é Balanço L  = 0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou  
 Esquerda)
 Controle de Fader (FAD) para traseira /frente 
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "FAD" (o padrão é FADER =0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o balanço dos canais (Dianteiro ou 
 Traseiro).
 Seleção de EQ 
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
 2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização    
 FLAT /ROCK/ POP/CLASSIC/JAZZ/ EQ OFF.
 Loud On/Off 
 Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)
 Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF. 
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CONTROLE REMOTO

Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, a fita de 
plástico deve ser retirada na parte inferior do controle 
remoto. Caso contrário pode não funcionar.

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria 
nova conforme mostra o desenho ao lado: 

BAND VOL+

SEL

VOL-

AMS

MODE

DISPEQ

X

4/RDM

3/RPT2/INT

5
-10

DIR-
6

+10
DIR+

1/

VOL+

SEL

VOL-

MODE

2/INT

5
-10

DIR-

AMS

DISP

X

3/RPT

6
+10

DIR+

BAND

EQ

4/RDM

1/

Power
Ligar, desligar

Anterior

Banda (FM1, 
FM2, FM3) 
e Atender

Equalizador

Play / Pausa
(Memória 1)

Modo Random
(Memória 4)

Modo (Rádio,
USB, SD, Aux,
BT) Terminar 
Chamada

Selecionar
Enter

Volume +

Volume -

Introdução
(Memória 2)

Pular -10 faixas
Diretório anterior
(Memória 5)

Mudo

Próximo

AMS

Display

Repeat
(Memória 3)

Pular + 10 faixas
Próximo diretório
(Memória 4)

BLUETOOTH

Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a 
conexão com o celular.

Métodos de operação:

Ÿ Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo CAR-BT (ou RS-2608BR) e o conecte. O ícone de 
Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o 
ícone de Bluetooth na tela continuará piscando.
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Ÿ   / BND/AMS - Pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de 
telefone.

Ÿ   / MODE - Pressione este botão para interromper a chamada.

Ÿ Músicas pelo Bluetooth: uma vez conectado com êxito, pressione o botão modo para Bluetooth (BT do 
visor LCD). Em seguida, o usuário pode reproduzir a música do celular via Bluetooth.  O usuário pode 
usar as teclas de Play / Pause / próximo / anterior / Mute / Repeat para operar a música do Bluetooth.

CONTROLE POR APLICATIVO

1. Busque o aplicativo CARLIVE na Play Store (Android) ou App 
Store (IOS) 

2. Baixe e instale o APP no seu smartphone.

3. Conecte o Bluetooth do seu telefone com o dispositivo de rádio 
do seu carro.

4. Na tela de seu celular toque no ícone            para iniciar o 
aplicativo de controle  

5. Ao abrir o aplicativo escolha o nome CAR KIT-APP para 
conectar.

Mode - Para alternar os modos de operação: RADIO, USB, SD, AUX IN, 
             BT
EQ - Para acessar os controles de BAS-TRE- BAL-FAD e equalizador 
        (JAZZ/CLASS/POP)
AMS - Auto Scan da Rádio
CLOCK - Relógio
RGB - Controle de Cores (Não disponível para este modelo)

Bluetooth - Configurações de Bluetooth

Ligar / Desligar o RS-2608BR Plus

Acessar Configurações

Ligar / Desligar o RS-2608BR Plus

Próximo

Anterior

Ajustar Volume - Deslizar para esquerda/direita para ajustar o volume



Equalizador - Escolha um dos modos de equalização automática

Voltar ao menu principal do aplicativo

BASS - Deslize para esquerda/direita para ajuste de Grave

TREBLE - Deslize para esquerda/direita para ajustar de Agudos

BALANCE - Deslize para esquerda/direita para balanço dos canais

FADER - Deslizar para esquerda/direita para ajustar de FADER
               (Balanço de canais frontais e traseiros)

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR
@

(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

ESPECIFICAÇÕES

Rádio FM
Alcance de freqüência  87.5 ~108 Mhz
Sensibilidade    31 ~ 41
Respostas de freqüência  -1 ~ -9
Separação estéreo   32 dB
Relação S/N    52dB

GERAL
Tensão de alimentação  12V
Consumo de corrente máxima 15A
Potência máxima de saída  4x 30 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio
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