
Antes de usar o aparelho, leia atentamente este manual e usar corretamente
Guarde este manual para referência futura.

 Português

Manual de instruções e guia de instalação



1. TELA INICIAL

Na barra inicial pressione       para abrir o menu principal.

Pressione para entrar na interface de rádio.

Pressione para entrar na interface Micro SD.

Pressione para entrar na interface AV IN.
Pressione para iniciar a operação Mirror link.

Pressione para acessar a interface USB.

Pressione para entrar na interface Bluetooth.

Pressione para entrar na interface de congurações do sistema.

Pressione várias vezes para alterar a cor do funda da tela.

Relógio

Pressione para entrar nas congurações do sistema.

Voltar.

Pressione para ajustar o brilho da tela.

2. FUNÇÕES DO CARTÃO USB/SD

No menu principal, toque para mudar para o modo de reprodução de 
multimídia e a reprodução será iniciada automaticamente. Depende do 
dispositivo de entrada e mídia de reprodução, toque na tela para mostrar 
as opções de reprodução.



Pressione para reproduzir o próximo/ anterior.
Pressione para trocar o subtítulo.

Pressione para iniciar ou pausar a reprodução.

Pressione para entrar no menu principal.
Pressione para entrar no menu de conguração.

Pressione para repetir.

Pressione para parar a reprodução.

Pressione para trocar o subtítulo.
Pressione para reproduzir o próximo/ anterior.
Pressione para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução pressione o display para avançar ou 
retroceder rapidamente.

No menu principal, pressione o ícone de RÁDIO para entrar no modo
 de rádio.

Pressione para buscar estações manualmente.

Pressione para buscar por estações de rádio automaticamente e 
armazenar em Fm1 - Fm2 - Fm3 sendo assim podendo armazenar 
até 18 estações.

Toque para iniciar a reprodução de introdução das estações de 
memória predenidas por alguns segundos. Toque novamente 
para parar a reprodução.

Estéreo.

LOC/DX

    Pressione para buscar por estações manualmente.

No modo de rádio, cada banda tem seis pontos de frequência, pressione qualquer 
freqüência, você pode armazenar suas estações de rádio favoritas.

MENU DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA

MENU DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO

3 RÁDIO



No menu principal, pressione BT para entrar no modo bluetooth

4 BT

Toque para ativar a conguração de áudio e visual para várias 
congurações de áudio e visual.

Pressione  BT DIAL MENU para marcar o telefone.

Toque para mostrar a lista de chamadas recebidas.

Toque para introduzir o dígito ou a letra na lista de contatos.

Pressione BT RECORD MENU para mostrar o registro de chamadas 
recebidas / números discados / chamadas não atendidas e se o celular 
conectado.

Pressione BT DEVICE MENU para mostrar o status atual da conexão.

Toque para desligar a tela. Quando a tela estiver desativada, toque em 
qualquer parte da tela para ligar.

Pressione BT MUSIC MENU para iniciar a reprodução de música a partir 
do celular ligado.

Pressione BT PHONE BOOK MENU para mostrar a lista telefônica do 
celular ligado.

Pressione para entrar no MAIN MENU.

Toque para mostrar a lista de números de discados.

Toque para fazer o download de chamadas recebidas / números de 
discados / chamadas não atendidas do celular conectado.
Toque para deslocar a página para cima ou para baixo.
Toque para ativar ou fechar o BT PHONE BOOK SEACH MENU, essa 
função busca o número ou nome da pessoa em sua lista de contatos.
Nota 1: Disponível em inglês (apenas para a primeira letra) e apenas para algarismos 
digitados
Nota 2: Depois de inserir o nome, a lista de contato em inglês aparecerá, use mover para 
acima ou para baixo, para procurar o contato.

Toque para selecionar a faixa para cima ou para baixo para reprodução.
Toque para iniciar / pausar / retomar a reprodução da música em 
reprodução pelo celular.

Toque para mostrar a lista de chamadas não atendidas.



5 CONFIGURAÇÕES

No menu principal, pressione SETUP para entrar no menu de conguração.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

Toque para ativar a LANGUAGE INTERFACE e selecionar o idioma para exibição.

~ Quando a entrada da câmera frontal é ligada e o carro é deslocado no modo de ré, a entrada da 
câmera frontal será exibida por 10 segundos.

~ A conguração padrão após a primeira instalação não exibe a câmera frontal após o carro fazer 
manobras em marcha ré.

Toque para ligar ou desligar a entrada da câmera traseira (quando a câmera traseira e 
o o rosa estiverem conectados).

Toque para ligar ou desligar a entrada da câmera frontal (quando a câmera frontal e 
os os Rosa/preto estiverem conectada):

Toque para selecionar a região da rádio.

Toque para ligar ou desligar a detecção do farol do carro (quando o o 
laranja estiver conectado ao farol).

Observação: A iluminaão de luz de fundo da unidade somente será ativada quando a 
detecção do farol  for ativada e o o conectado.

Modo OF: Quando o farol do carro ligado, o brilho da tela não será afetado.

Toque para mudar para LIGHT SETUP MENU  para várias 
congurações de luz de fundo da iluminação.

Modo ON: Quando o farol do carro estiver ligado, o brilho da tela mudará para a 
conguração padrão pelo usuário. O usuário também pode ajustar o brilho da tela neste 
modo (consulte ILUMINATION BACKLIGHT SETUP para detalhes).

Toque para ligar ou desligar a saída do subwoofer.

Toque para ligar ou desligar o sinal sonoro ao tocar na tela.

MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AUDIO

Toque para entrar no FIELD MENU para congurar a saída de 
som, balanço e fader.
Toque para ligar ou desligar o controle de volume.

Toque para entrar no EQ MENU e congurar.



FIELD MENU

Segure e deslize para denir o nível de saída desejado entre a esquerda e a 
direita, bem como a frente e a traseira.

Segure e deslize para ajustar o nível de saída entre a esquerda e a direita.
Segure e deslize para ajustar o nível de saída entre a parte frontal e traseira.

Toque para ativar PRESET VISUAL MENU e congurar os preset visual.
Toque para ativar CUSTOM VISUAL MENU e congurar.

Toque para selecionar o modo visual predenido 
desejado da tela. (Nota: no modo 'Custom', as 
congurações visuais de brilho, contraste, matiz, 
saturação e nitidez são feitas pelo usuário no menu 
CUSTOM VISUAL MENU).

Segure e deslize para ajustar a matiz da tela.

Segure e deslize para ajustar o brilho da tela.

Segure e deslize para ajustar a nitidez da tela.

Segure e deslize para ajustar a conguração da tela.

Segure e deslize para ajustar a saturação da tela.



Toque para ativar o ASPECT RATIO MENU para selecionar a 
proporção da tela para visualização.

Toque para selecionar a proporção desejada da tela para 
visualização.

(Nota: O carregamento do registro será iniciado automaticamente quando a unidade estiver 
conectada ao celular e mudará para o BT RECORD MENU na primeira vez - consulte ON 
SCREEN - BLUETOOTH OPERATION para obter detalhes).

(Nota: Código PIN padrão "0000" ou "8888").

(Nota: O carregamento da lista telefónica começará automaticamente quando a unidade estiver 
ligada ao celular e mudará para o menu do BT PHONE BOOK na primeira vez - consulte ON 
SCREEN - BLUETOOTH OPERATION para mais detalhes)

Toque para ligar ou desligar o atendimento automático ao receber uma chamada.
Toque para ligar ou desligar o registro de carregamento automático de chamadas 
recebidas / discados / chamadas não atendidas do celular para a unidade do carro.

Modo ON: O nível de volume na chamda do bluettoth é deslocado para o nível de volume 
padrão.

Toque para ativar o PIN CODE MENU para alterar o código PIN do dispositivo.
Toque para ativar o KEYBOAD MENU para renomear o dispositivo 

Toque para ativar ou desativar o nível de volume padrão durante a chamada Bluetooth.

Toque para ligar ou desligar a ligação automática entre a unidade do carro e o telefone 
celular quando a unidade do carro for ligada novamente após o desligamento.

Modo OFF: Volume leve na chamada bluetooth é o mesmo nível de volume atual
Nota: O nível de volume pode ser ajustado a qualquer momento durante a chamada.

Toque para ligar ou desligar o carregamento automático da lista telefónica do celular 
para a unidade do carro.

CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH



Toque para inserir o novo nome do dispositivo.
Toque para alternar entre maiúscula e minúscula.
Toque para apagar a entrada de dígito / letra por erro.
Toque para espaçamento.
Toque para conrmar a entrada.

Toque para apagar a entrada de dígitos por erro.
Toque para conrmar a entrada.

Toque para introduzir o novo código PIN do dispositivo.



Toque para ativar o CLOCK FORMAT MENU para  congurar o formato de 
exibição de 12H / 24H.

Toque para selecionar o formato de exibição do calendário.

Toque repetidamente para denir o calendário e o relógio.
Toque para selecionar o formato de exibição do relógio.

Toque para ativar o SETTING MENU para congurar o calendário e relógio.

Toque para ativar o CALENDAR FORMAT MENU para congurar o formato de 
data / mês / ano.

Toque para ativar ADJUST MENU e ajustar iluminação da luz de fundo.
Toque para ativar MODE MENU e selecionar o modo de iluminação 

Toque para selecionar PRIMARY MODE para a mudança de luz de fundo automática.
Toque para selecionar PRIMARY MODE para selecionar uma iluminação de cor 
única.
Segure e deslize para denir a intensidade da tela quando o brilho da tela estiver 
ajustado em USER MODE (consulte ON SCREEN - MAIN MENU OPERATION):
Segure e deslize para denir o brilho da tela quando o brilho da tela estiver ajustado 
em USER SETTING MODE na detecção de faróis no modo ON (consulte ON SCREEN - 

MAIN MENU OPERATION):

Quando AUTO MODE estiver selecionado, toque para ativar AUTO CYCLE TIME 
INTERFACE para selecionar a alteração da luz de fundo automática da hora.

Toque para cancelar a conguração.

~ quando concluído, pressione ‘7’ para conrmar a conguração

Toque para ativar o SW STUDY MENU para a conguração e a 
aprendizagem do controle de volante. Etapas para aprender e denir:

~ siga os passos acima para denir para todos os outros controles

Toque para desligar o controle do volante (quando os os de controle do 
volante - cinza e verde, bem como o o terra estiverem conectado).

~ a unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece 
na tela

Quando a conguração for feita, toque em para conrmar a conguração.

~ toque em qualquer tecla de controle "5" na tela
~ pressione e segure o respectivo controle do volante do carro

~ pressione '6' para cancelar a conguração
Estes mostram itens disponíveis para conguração.



que irão aparecer na tela para calibrar a touch screen.
Toque em CALIBRATION INTERFACE. Pressione

Exibe a versão de software da unidade.

Está opção não está disponivel em congurações.
Nota: A VERSION OF UNIT  exibi os detalhes da unidade

Entrada RCA audio / vídeo

No tela inicial, toque AV IN para entrar no modo de entrada de audio e vídeo.



7 INSTALAÇÃO

Remova a unidade cuidadosamente da caixa, preservando a caixa, para 
garantia da unidade e serviços.

* Evite instalar a unidade onde ela esteja sujeita a altas temperaturas,

sujeito a poeira, sujeira ou vibração excessiva.
da luz direta do sol ou do ar quente do aquecedor, ou onde seria

* Use somente o hardware de montagem fornecido para uma instalação 
segura e protegida.
* Escolha o local de montagem com cuidado para que a unidade não 
interra as funções normais de condução do motorista.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM
· Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.

PRECAUÇÕES

2. Desembale o painel do carro e o suporte de montagem

Nota: Mantenha a chave de liberação no lugar seguro, pois você pode 
precisar dela no futuro para remover a unidade.

1. Remova os parafusos

3. Verique o tamanho da janela do painel para atender aos requisitos, o 
alinhamento e orifícios dos parafusos das placas esquerda e direita

4. Insira a unidade no suporte

5. Coloque os parafusos

Instruções de montagem:

8 CARACTERÍSTICAS

Controle Eletrônico de Sintonia de Pll com 30 Estações Programáveis

Compatível com MP3 / WMA

Linha de saída pré-plicada

Entrada frontal de Audio Aux

Memória da última faixa (RÁDIO e SD / MMC)

Tela de 7,0 polegadas TFT LCD

A unidade possui portas USB / SD 

9 ESPECIFICAÇÕES

Consumo atual máximo

GERAL

Resposta de Freqüência

Sensibilidade
Alcance de frequência
FM TUNER

Freqüência I.F.

Alcance de frequência:

Sensibilidade utilizável (-20dB):
Faixa IF:

AM TUNNER

Separação Estéreo

Tensão de Alimentação

Potência                                               50WRMS X 4CH

Relação S / N

Nota: as especicações e o design estão sujeitos a possíveis modicações sem aviso 
prévio



10 CONTROLE REMOTO

11 DIAGRAMA DE CONEXÃO

13. Abaixo

1. Power On / off

11. Conrmar / Reproduzir / Pausar  

7. Banda / Automático / Buscar estações

8. Teclado numérico

12. Direita

4. Faixa anterior

5. USB / SD

2. Esquerda

3. Botão de modo

6. Volume +

9. Para cima

10. Menu

14. Próxima música

18. Recusar ligação

16. Volume-

15. Escolher

17. Atender ligação

Use o fusível de amperagem especial para cada lead. A utilização de um fusível de 
amperagem superior pode causar sérios danos.

2: Alto falante traseiro direito -

4: Alto falante frontal direito -
3: Alto falante frontal direito +

1: Alto falante traseiro direito +

15: Interruptor de Ignição
14: ILL

12: bateria +
13: Antena

16: Fio terra

6: Alto falante frontal 
esquerdo+
7: Alto falante traseiro 
esquerdo +
8: Alto falante traseiro 
esquerdo -

5: Alto falante frontal 
esquerdo+

9: Freio
10: Entrada traseira
11: Chave 1
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