MANUAL DE OPERAÇÕES

REPRODUTOR MULTIMÍDIA AUTOMOTIVO
COM RECEPTOR DE RÁDIO, BLUETOOTH, TV E
ESPELHAMENTO DE CELULAR.

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES
Obrigado por usar o reprodutor multimídia 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.
Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia
RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI /1080P/ MP3 / WMA / JPEG.

INSTALAÇÃO
Notas:
A instalação deve ser feita apenas por
profissionais.
A instalação varia de acordo com o
tipo de carro e peças fornecidas
Guarde as peças pequenas em locais
não acessíveis a crianças.
Instale apenas com os parafusos que
acompanham o produto.
Observação:
Molduras ou suportes específicos para
alguns modelos de carros devem ser
adquiridas separadamente.

LIGAÇÃO DOS CABOS
PARTE TRASEIRA DA UNIDADE

Observações:
Devido à lei de alguns países, a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução. Para
permitir a reprodução do vídeo durante a condução, o fio marrom (freio) deve ser conectado ao
aterramento (B-) da bateria do carro
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Conexão
Câmera traseira
Freio de Mão
Backup de memória (B+)
Comando de Volante
ILL - Detecção de farol / Iluminação de fundo
(Conecte ao controle liga/desliga do farol do
carro)
Remote
Terra (B-) GND
Chave de ignição (ACC)
Alto falante traseiro direito (-)
Alto falante traseiro direito (+)
Alto falante frontal direito (-)
Alto falante frontal direito (+)
Alto falante frontal esquerdo (-)
Alto falante frontal esquerdo (+)
Alto falante traseiro esquerdo (-)
Alto falante traseiro esquerdo (+)
Saída de áudio esquerdo
Saída de áudio direito
Saída de vídeo 1
Saída de vídeo 2
Entrada auxiliar de vídeo
Entrada de câmera de ré
Entrada da antena de FM
Entrada de Microfone

BOTÕES DE OPERAÇÕES

Símbolo / Função

Operações e controles

1. TF

Insira o cartão micro SD neste SLOT para reprodução de arquivos digitais.

2. MIC

Para recepção de voz no modo Bluetooth

3. RST

Pressione com um objeto em forma de alfinete, ou alguma ponta fina, para
redefinir a unidade para a sua configuração inicial de fábrica.

4.

Aumentar o volume

5.

Pressione para ligar o multimídia. Pressione e mantenha pressionado para
desligar a multimídia. Quando ligada a multimidia, pressione este botão para
silenciar o áudio (MUTE). Pressione novamente para voltar o som normal.
Diminuir o volume

6.
7. USB

Entrada USB para dispositivos USB, como o Pen Drive, também é através
desta entrada que é conectado o celular para fazer o espelhamento.

8.AUX

Entrada de áudio auxiliar (P2).

9.

IR

Receptor IR para o controle remoto

Observação
Os símbolos / funções / operações e controles mencionados acima mostram as operações para
várias versões de multimídia e podem não estar disponíveis para controle nesta unidade. As
imagens e os símbolos acima podem ser diferentes desta unidade. Os recursos e funções se
referem as aplicações da unidade principal. É altamente recomendável que o usuário use o controle
de toque na tela para as operações.

CONTROLE REMOTO – OPERAÇÃO GERAL
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Consulte a parte de trás do controle remoto para
obter detalhes sobre como substituir a bateria.
Substitua a bateria apenas por uma do mesmo
tipo ou equivalente.
Nota: Se o controle remoto não for usado por um
longo período, remova a bateria do
compartimento da bateria.

1.
: Pressione este botão para LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)
2. MENU: Pressione este botão para entrar no menu principal.
3. MODE: Pressione este botão para mudar os modos de operação.
4. MUTE: Pressione este botão para silenciar o áudio (MUTE). Pressione novamente para voltar
o som normal.
5.
: Em modo USB/SD, pressione uma vez para voltar ao arquivo anterior, pressione e
mantenha pressionado para recuar a música/video (FAST-REVERSE). Em modo FM,
pressione uma vez para fazer a varredura semiautomática para trás, pressione e mantenha
pressionado para varredura manual para trás.
6.
: Em modo USB/SD, pressione uma vez para avançar ao próximo arquivo, pressione e
mantenha pressionado para avançar a música/video (FAST-FORWARD). Em modo FM,
pressione uma vez para fazer a varredura semiautomática para frente, pressione e mantenha
pressionado para varredura manual para frente.
7. ▲/▼/▶/◀:Pasta / Lista de Reprodução
Durante a exibição de pasta / lista de reprodução no modo de reprodução de mídia, pressione
repetidamente para selecionar a faixa a ser reproduzida. Uma vez selecionado, pressione ENT
para confirmar. No modo de exibição de fotos, pressione para girar a posição da foto ou mostrar a
imagem espelhada esquerda-direita ou cima para baixo
8.

: Em modo BLUETOOTH, pressione este botão para encerrar a ligação.

9.
: Em modo BLUETOOTH, pressione este botão para atender as ligações.
10. VOL-: Diminuir o volume
11. VOL+: Aumentar o volume.
12. SEL: Pressione para ajustar Graves/Agudos/Balanço de canais e FADER. Use os botões
VOL(-/+) para ajustar o efeito
13. : Ao reproduzir um arquivo da unidade USB ou do cartão micro SD, pressione este botão

para pausar a reprodução ou pressione novamente para voltar a reprodução do arquivo.
Pressione e mantenha pressionado para entrar na lista de reprodução.
14. USB/SD: Pressione este botão para mudar a lista de reprodução entre USB e o cartão Micro
SD.
15. Band/AMS: Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Pressione
e mantenha pressionado este botão para executar o AUTO-SCAN (procura automática de
estações).
16. Botões 1-6: Em modo FM, pressione um dos botões (1 a 6) para acessar a estação
armazenada na posição correspondente (memória). Se você quiser gravar a estação atual de FM,
pressione e mantenha pressionado um dos botões de memória (1 a 6). Em modo USB, pressione
primeiro o botão AMS, e depois use os botões de números (0 a 9) para selecionar o número do
arquivo de música na pasta a ser executado.

TELA – OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL
Quando este ícone aparecer na tela, em qualquer uma das operações, toque para ir ao
MENU PRINCIPAL e ter acesso a várias operações e configurações.
MENU PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL

No MENU, toque no ícone do modo desejado na tela e a unidade entrará no modo selecionado
para operação. Se nenhuma seleção for feita, a unidade retornará ao modo de operação anterior.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toque para iniciar o rádio FM
Toque para reprodução de músicas. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
Toque para reprodução de vídeos. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
Toque para iniciar o espelhamento do telefone (quando o celular estiver conectado a unidade
pelo cabo USB)
Toque para seleção de pastas. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
Toque para iniciar o Bluetooth (quando o celular estiver conectado).
Toque para a entrada AV (quando tiver algum equipamento conectado a entrada AV)
Toque para ir ao menu de preferências (configurações)
Toque para ir ao menu da esquerda
Toque para mudar a intensidade de iluminação da tela. Os seguintes modos de brilho
predefinidos podem ser selecionados.

11.
12.
13.
14.

Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário (configuração do usuário). Consulte a
CONFIGURAÇÃO DA LUZ DE FUNDO DA ILUMINAÇÃO em NA TELA - OPERAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO para obter detalhes.
Toque para entrar nas regulagens de áudio e equalizador.
Toque para ir ao menu da direita
Toque para reprodução de fotos. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
Toque para a entrada auxiliar (quando tiver algum equipamento conectado a entrada auxiliar)

TELA – OPERAÇÕES DE RÁDIO
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o MENU DE RÁDIO para operações de
rádio.
MENU RÁDIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para
Toque para
Relógio
Toque para fazer procura automática de estações
Toque para reproduzir por 10 segundos cada estação gravada na memória (P1 a P6), toque
novamente para voltar a transmissão normal.
Toque para procurar estações abaixo manualmente
Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (FM1/FM2/FM3)
Toque para procurar estações acima manualmente
Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante
da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for
selecionada, o LOC será exibido na tela.

15. Toque para entrar nas regulagens de áudio e equalizador
16. Toque na estação preset desejada (P1-P6) para iniciar a transmissão da estação
selecionada. Toque e mantenha pressionado a estação preset escolhida por alguns
segundos para armazenar a frequência de rádio atual para a posição de preset escolhida.
.

TELA – CONTROLE DE AUDIO
MENU CONTROLE DE AUDIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para
Toque para
Relógio
Toque, segure e deslize para definir o nível de saída no alto-falante esquerdo / direito /
dianteiro / traseiro.
Toque para escolher uma das opções de pré equalização: Usuário, Clássico, Rock ou Pop
Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos Tom altos (agudos ou Treble)
Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos Baixos (graves ou Bass)
Toque para ligar ou desativar o Loudness
Toque para voltar para o padrão de fábrica

TELA – OPERAÇÕES DE MÚSICA
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o MENU DE MÚSICA para operações de
música.
MENU DE MÚSICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela
Toque para voltar a função anterior
Relógio
Toque para ligar ou desativar a reprodução aleatória do dispositivo de entrada
Toque para selecionar o modo de repetição (repetir música ou toda a pasta)
Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução.
Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução.
Toque para ir a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
Toque para seleção de pastas
Informações da faixa atual (SD/USB, posição da música, nome da faixa, nome do artista e
nome do álbum)
Tempo de reprodução da faixa
Tempo total da faixa

TELA – OPERAÇÕES DE VÍDEO
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o MENU DE VÍDEO para operações de
vídeo.
MENU DE VÍDEO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela
Toque para voltar a função anterior
Relógio
Toque para voltar a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução. Toque e segure brevemente para
ativar vários modos de visualização rápida para trás
Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução. Toque e segure brevemente para
ativar vários modos de visualização rápida para frente
Toque para selecionar o modo de repetição (repetir vídeo ou toda a pasta)
Toque para ir a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
Toque para ajuste de tamanho de tela ou tamanho de vídeo
Saída CVBS: Toque para que o video seja exibido na(s) tela(s) auxiliar(es), toque novamente
para voltar a exibição na tela principal. (Nota: O video voltará no começo)

TELA – OPERAÇÃO DE ESPELHAMENTO DO CELULAR
No MENU PRINCIPAL, toque na tela para iniciar a ligação do celular A UNIDADE
(ESPELHAMENTO). (Nota: O celular deve estar conectado à USB frontal da unidade)
Para dispositivos IOS (telefones Apple do iPhone 5 até iPhone 12), a operação de ligação do
celular começará automaticamente depois que o cabo USB for conectado. As informações de
espelhamento aparecerão na tela e o usuário precisa clicar em CONFIAR na tela do celular. Nota:
Após conexão de espelhamento, o usuário não pode controlar o celular pela tala da unidade
principal.
Para dispositivos Android, quando o telefone for conectado pela primeira vez, irá aparecer o MENU
DE CONFIGURAÇÃO.
MENU DE CONFIGURAÇÃO

MENU DE FALHA DE
CONEXÃO

MENU DEPURAÇÃO USB

1. Escaneie o código QR usando a câmera do telefone android conectado.
Faça o download do aplicativo “AUTOLINK” pela Google Play Store ou Amazon e siga as
instruções para instalação em seu dispositivo, assim que o link do “AUTOLINK” aparecer na
tela de seu celular a operação de espelhamento do celular poderá ser iniciada e controlada
tocando na tela do aparelho.
2. Toque para se conectar com o celular.
3. Toque para mudar para MENU DEPURAÇÃO USB e siga as informações para ter
depuração USB no celular antes de se conectar novamente.
4. Toque para retornar ao MENU DE CONFIGURAÇÃO.
5. Toque para sair da operação de espelhamento do celular e mude para o modo de operação
anterior.
6. Toque para ir para o MENU PRINCIPAL.
7. Toque para mudar para o modo Bluetooth (quando o celular estiver conectado).
8. Toque para configurações rápidas de áudio e vídeo.
9. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela.
Importante: Espelhamento em telefones celulares com dispositivos Android:
1.
2.
3.

Esta unidade principal suporta o telefone Android acima da versão 6.0 com função de
espelhamento através do USB.
O cabo USB deve ser usado para conectar o telefone ao slot USB frontal da unidade
principal.
Caso a conexão tenha falhado, o MENU DE FALHA DE CONEXÃO aparecerá na tela.
Consulte seus detalhes e no MENU DEPURAÇÃO USB siga as etapas para as
configurações do telefone (depuração USB).

4.

A configuração do telefone pode variar de acordo com o modelo de cada aparelho. Consulte
o método de operação do telefone para obter os detalhes (geralmente no modo de
configuração opções de depuração USB do desenvolvedor).
Dependendo do smartphone conectado, a operação e a configuração podem ser variadas.

5.

TELA – ARQUIVOS
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o MENU DE ARQUIVOS para operações
de navegação das pastas.
MENU DE NAVEGAÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela
Toque para voltar a função anterior
Relógio
Lista dos arquivos de reprodução
Barra de rolagem para cima ou para baixo

TELA – OPERAÇÕES DE BLUETOOTH
No MENU PRINCIPAL, toque na tela para mudar para a operação Bluetooth.
Durante a operação da unidade, toque na tela para mudar para a operação Bluetooth.
CONECTANDO COM O CELULAR
Para vincular a conexão Bluetooth com o celular, pegue o telefone e siga os passos:

- Acionar o Bluetooth do celular
- Começar a pesquisar novo dispositivo
- Após pesquisa de novo dispositivo escolha o nome da unidade (CAR-BT ou similar) e confirme
- Em caso de necessidade, insira código padrão “0000” no celular
- Ao mesmo tempo, o menu de dispositivos Bluetooth e ícone BT aparecerá na tela
- Conexão bem-sucedida e você pode começar a usar a função Bluetooth
MENU DE DISCAGEM
BLUETOOTH

MENU DE MÚSICA
BLUETOOTH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MENU DE AGENDA
BLUETOOTH

MENU DE HISTÓRICO
BLUETOOTH

MENU DE INFORMAÇÕES
BLUETOOTH

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela
Toque para voltar a função anterior
Relógio
Toque para ir ao MENU DE DICAGEM BLUETOOTH para discar o telefone.
Toque para ir ao MENU DE AGENDA BLUETOOTH para discar o telefone.
Toque para ir ao MENU DE HISTÓRICO BLUETOOTH para discar o telefone.
Toque para ir ao MENU DE MÚSICA BLUETOOTH para transmissão de reprodução de
música a partir do celular conectado.
Toque para ir ao MENU DE INFORMAÇÕES BLUETOOTH para discar o telefone.

14. Toque para inserir o número de telefone para discar para fora.
15. Toque para discar para o número digitado de telefone ou rediscar para o último número
quando não há entrada de número de telefone.
16. Toque para apagar a entrada de dígito.
17. Lista de nomes da agenda
18. Toque em uma das funções para baixar contato, gravar contato ou apagar contato da agenda
19. Toque para discar para o número do contato selecionado na lista de contatos.
20. Toque para aparecer a lista de chamadas, importar o histórico de chamadas do telefone ou
excluir uma chamada do histórico
21. Toque para mostrar no histórico das chamadas recebidas, discadas ou perdidas
22. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução da música do Bluetooth
23. Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução do Bluetooth
24. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução do Bluetooth
25. Informações do dispositivo Bluetooth.

TELA – AV IN
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o AV IN para operações de entrada de
vídeo. (Quando estiver conectado algum aparelho na entrada AV IN)
AV IN

TELA – PREFERÊNCIAS
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para PREFERÊNCIAS, para operações de
configurações da multimídia.

MENU PREFERÊNCIAS

MENU PREFERÊNCIAS
GERAL

MENU PREFERÊNCIAS
GERAL

MENU PREFERÊNCIAS
GERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
Toque para controle de volume
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado
este símbolo fica amarelo)
Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela
para ligar a tela
Toque para voltar a função anterior
Relógio
Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS GERAL
Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS TEMPO
Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS IDIOMA
Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS PAPEL DE PAREDE
Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS VOLANTE
Barra de rolagem das opções. Toque, segura e arraste para cima ou para baixo para ver
outras funções.
Toque para ajustar a frequência de rádio de acordo com o país escolhido.
Toque para configurar o tipo de saída de vídeo – PAL ou NTSC
Toque para ativar/desativar a visualização de vídeos com o carro em movimento. ON –
desabilita a visualização de vídeo quando o carro estiver em movimento (freio de mão
abaixado) e OFF – habilita a visualização de vídeo quando o carro estiver em movimento
(freio de mão abaixado). Obs.: Por padrão vem em off devido à lei de alguns países,

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

onde a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução
Toque para selecionar a cor desejada de iluminação (Azul, Azul Claro, Branco, Amarelo,
Vermelho, Roxo, Verde ou no modo automático)
Toque para atualização SW (MP5 ou MCU)
Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO)
(MENU CONTROLE DE AUDIO)
Toque para definir o brilho da tela. Obs: A iluminação da luz de fundo é sincronizada com
o liga/desliga da lâmpada do carro. O fio laranja deve ser conectado à lâmpada de carro
Toque para escolher o logo de inicialização da multimídia. (MENU LOGOTIPO)
Toque para escolher o VCOM
Toque para ver informações do sistema
Toque para restaurar o sistema para o padrão de fábrica.

MENU PREFERÊNCIAS TEMPO

26.
27.
28.
29.
30.

Toque para ajustar o ano (Use + para aumentar o ano e – para diminuir o ano)
Toque para ajustar o mês (Use + para aumentar o mês e – para diminuir o mês)
Toque para ajustar o dia (Use + para aumentar o dia e – para diminuir o dia)
Toque para ajustar as horas (Use + para aumentar as horas e – para diminuir as horas)
Toque para ajustar os minutos (Use + para aumentar os minutos e – para diminuir os
minutos)
31. Toque para confirmar
32. Toque para voltar aos padrões de fábrica

MENU PREFERÊNCIAS IDIOMA

33. Toque no idioma para definir o idioma da multimídia

MENU PREFERÊNCIAS PAPEL DE PAREDE

34. Toque no tema que mais lhe agrade para definir o papel de parede (tela de fundo)

MENU PREFERÊNCIAS VOLANTE

35. Toque na tecla a ser definida e em seguida pressione e segure o respectivo controle do
volante do carro. A unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador
aparece na tela, siga os passos novamente para definir todos os outros controles
36 Toque na tecla após todos os comandos desejados já estiverem configurados para
gravar a configuração.
37 Toque na Tecla para cancelar a configuração

MENU LOGOTIPO

38. Toque no logotipo com a marca do veículo para definir o logo de inicialização da
multimidia.

TELA – IMAGENS
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o MENU IMAGENS para operações de
navegação das pastas de imagens.
MENU IMAGENS

1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
2. Toque para controle de volume
3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).

4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este
símbolo fica amarelo)
5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para
ligar a tela
7. Toque para voltar a função anterior
8. Relógio
9. Escolher o tipo de mídia (Áudio, Vídeo ou Foto)
10. Lista dos arquivos de reprodução
11. Barra de rolagem para cima ou para baixo

TELA – AUXILIAR IN
No MENU PRINCIPAL, toque para mudar a tela para o AUXILIAR IN para operações de
entrada auxiliar. (Quando estiver conectado algum aparelho na entrada AUX IN)
AUX IN

ESPECIFICAÇÕES
Geral
Tensão de alimentação:
Impedância de saída:
Potência:
Controle – Bass (em 100 Hz)
Treble (em 10 KHz)

12 DC Volts, terra negativo
4 Ohms
50 watts x 4 (RMS)
+/- 8 dB
+/- 8 dB

FM TUNER
Alcance de frequência
Relação S/N
Separação Estéreo (em 1 KHz)

76 – 108 MHz
60 dB
30 dB

VIDEO
Sistema de video
Nível de saída de vídeo:
Resolução horizontal:

NTSC
1.0Vp-p 75 Ohms
500

BLUETOOTH
Tipo de comunicação:
Máximo alcance:

V4.0
5 metros

ÁUDIO
Nível máximo de saída:
Resposta de frequência:
RelaçãoS/N:
Separação de canais:

2 Vrms (+/-3 dB)
20 Hz to 20 KHz
85 dB
80 dB

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação da unidade; segmento
de cor e display estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos presentes
no manual de operação são meramente ilustrativas. Algumas operações podem variar de
acordo com o modelo descrito no manual de operações.

INSTALAÇÃO
Remova a unidade cuidadosamente da Caixa, preservando a Caixa, para garantia da unidade e
serviços
PRECAUÇÕES
Evite instalar a unidade onde ela possa estar sujeita a altas temperaturas, da luz direta do sol ou do
ar quente do aquecedor, ou onde está sujeita a poeira, sujeira ou vibração.excessiva.
Use somente as peças de montagem fornecido para uma instalação segura e protegida.
* Escolha o local de montagem com cuidado, para que a unidade não interfira na condução do
condutor do veículo.
.
AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM
Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.
Instruções de montagem:
1. Remova os parafusos
2. Retire o painel do carro e o suporte de montagem

3. Verifique o tamanho da entrada do painel para atender ao tamanho da tela, o alinhamento e os
orifícios de entrada dos parafusos nas placas esquerda e direita
4. Insira a unidade no suporte
5. Coloque os parafusos
Nota: Mantenha a chave de liberação no lugar seguro, pois você pode precisar dela no futuro para
remover a unidade.
PROBLEMAS, CAUSAS & SOLUÇÕES
Não Liga
- Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente
- Verifique se o fusível não está queimado. Substitua pelo fusível de valor adequado, se
necessário.
Sem som
- Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.
Sem imagem
- Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.
Unidade travada
- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.
Nenhuma função ao pressionar os botões ou a tela TFT
- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.
Não recebe o sinal de radio em estéreo.
- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, defina o modo para MONO.
O controle remoto não funciona
- Substitua a bateria do controle remoto.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.
Bluetooth não conecta
- verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.
Note
Se a resposta não estiver acima, se a unidade ainda não puder ser operada normalmente, consulte
seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Não insira nenhuma peça
dentro da unidade.

