Operações básicas
1.

Ligado / Desligado - PWR
Pressione o botão POWER para ligar o equipamento. No modo de reprodução, presione brevemente
esta tecla para entrar no modo mute. Pressione durante 3 segundos a tecla POWER para desligar.

2.

Volume + / Volume Durante a reprodução, pressione [VOL +] para aumentar o volume e pressione [VOL-] para diminuir o
volume.
Nota: Esta unidade foi ajustada à definição padrão, você pode mudar a definição detalhada de acordo
com suas preferências.

3.

Botão Mode
Pressione [MODE] para alternar entre as diversas funções do equipamento.

4.

Botão Reset
Se a unidade em qualquer momento apresentar um mau funcionamento, use o botão de reinicialização.
Pressione o botão [RES] com um objeto pontiagudo para ajustar a unidade para a configuração inicial.

Operações de rádio
Entre no menu principal e depois toque no ícone
[RADIO].
Selecione uma banda de rádio: AM ou FM
1.

Tune
Busca automática
Toque no ícone [ ] / [ ] na interface do usuário
para procurar uma estação inferior / superior.
Para interromper a busca, repita a operação acima ou pressione outras teclas na função de rádio.
Nota: Quando uma estação é encontrada, a procura para e a estação é reproduzida.
Sintonização manual
Durante a sintonização manual, a frequência será alterada em passos.
Toque e segure o ícone [ ] / [ ] na interface do usuário por mais de 1 segundo para ajustar da
freqüência atual para a frequência seguinte/anterior.

2.

APS
Pressione o botão
então pressione

para escanear cada estação armazenada por 5 segundos, respectivamente, e
novamente para iniciar a reprodução dessa estação.

Pressione o botão
para iniciar a função de memorização automática de estações. A unidade irá
buscar automaticamente e armazenar todas as estações na banda atual.
3.

Armazenamento personalizado
Quando encontrar a sua estação favorita, pressione por mais de um segundo uma das seis posições
predefinidas para salvar na memória.

4.

Busca Local
Toque no botão

para escolher Rádio Local ou Distância.

Quando o ícone LOC fica em destaque, somente estações com intensidade de sinal forte serão
detectadas.

Operações de mídia
1.

Operação Básica
1)

Inserindo um disco (com o lado do rótulo voltado para cima), a unidade iniciará automaticamente
a reprodução.

2)

Durante a execução de uma outra função, se já houver um disco na unidade (por exemplo, no modo
de rádio), pressione brevemente a tecla [MODE] para mudar para o modo DVD.

A unidade começará a reproduzir automaticamente.
Depois de carregar o disco, a tela mostrará: [READ ...]

2.

Ejete o disco
Pressione a tecla [ ] no painel frontal para ejetar o disco. Quando o disco é ejetado, a unidade muda
para a função anterior.

3.

Rápido avanço / retrocesso
Pressione a tecla [ ] / [ ] para avançar/retroceder rapidamente. Pressione a tecla repetidamente para
alternar entre 2, 4, 8 e 16 vezes mais rápida.

4.

Anterior / Seguinte
Pressione a tecla [

5.

]/[

] para saltar para a faixa/capítulo anterior/seguinte.

Seleção de faixa
Utilize o teclado numérico [0 ~ 9,10 +] no controle remoto para introduzir o índice de faixa e, em seguida,
apertar a tecla [ENTER] para reproduzir.

6.

Reprodução USB / SD
A unidade irá reproduzir o modo USB / SD automaticamente após inserir um dispositivo de memória
USB ou um cartão SD e voltará ao modo anterior depois de remover a mídia.
Nota: A unidade suporta apenas a partição de FAT12 / 16/32.

Interface principal
Toque no ícone da interface principal no canto
superior esquerdo da tela para entrar na interface
principal. Ao deslizar o dedo para a esquerda, se
avança para a próxima tela.
Ícones disponíveis:
Rádio – Disco – USB – SD Card – BT – AV IN – TV –
Wheel – Papel de Parede – EQ - Logo –
Configuração – Auto Link.

Reprodução de DVD / VCD / CD / MP4
Insira o disco na unidade, o disco será reproduzido automaticamente.

Nota: Diferentes discos têm características diferentes, e algumas funções requerem suporte a discos.
Retornar ao título principal.
Anterior/Próximo
Pausar/Reproduzir
Configuração
Avanço/Retrocesso rápido
Reproduzir aleatoriamente
Reproduzir em loop (repetir tudo)

Interface USB / SD card
Insira o USB ou SD Card e toque no ícone "USB / SD"
na interface principal. O equipamento vai ler
automaticamente.
Anterior.
Pausar/Reproduzir
Próximo
Reproduzir aleatoriamente
Repetir
Pasta de arquivos

Interface Bluetooth
Toque no ícone BT na interface rincipal para entrar
na função Bluetooth.
Música do Bluetooth
Lista telefônica
Registro de chamadas
Botão de apagar
Botão de discagem: Atender e fazer
chamadas. Quando estiver em chamada, pressione este botão para voltar para a função telefone.

Reprodução de Música via Bluetooth
Na interface bluetooth você pode controlar o
music player:
Pausar / reproduzir
Anterior Próximo

Interface AV-IN
Pressione o ícone AV-in para entrar na interface
de reprodução do AV-IN.

Interface de TV
Pressione o ícone de TV para entrar na
interface de TV.
/

: Canal- / Canal +

: Pesquisa automática de canais
: Sistema de TV escolhido.

Logotipo de inicialização
Pressione o ícone LOGO na interface principal.
Com a tela de configuração aberta, selecione o
emblema desejado, a seleção será salva
automaticamente.
Clique em
clique em

para retornar à interface anterior e
para retornar ao menu principal.

Papel de parede
Pressione o ícone correspondente para entrar na configuração de fundo tela.
Clique na imagem que você deseja, que o fundo mudará automaticamente.Clique em
principal.

para voltar ao menu

Wheel – Configuração do controle de volante
Pressione o ícone Wheel para entrar no modo
SWC - Configuração do controle de volante.
Pressione um dos botões no volante de seu carro
e em seguida, clique para selecionar o botão
correspondente na interface de configuração do
controle do volante.
Repita o passo acima até todas os botões de seu
volante estejam configurados.
Salve o resultado da configuração e volte para a
interface principal.
Nota: Toda vez que essa função for utilizada ela apaga a configuração anterior, portanto todas as teclas devem
ser configuradas.

Configurações de EQ - Equalizador
Pressione o ícone EQ para entrar nos ajustes de
EQ e pressione
do amplificador.

para entrar nas configurações

Opções de configuração
Pressione
1.

para entrar no modo de configuração.

Idioma
Escolha um dos treze idiomas disponíveis:
Inglês, Chinês, Árabe, Hebraico, Alemão,
Tailandês, Russo, Francês, Português,
Espanhol, Indonésio, Italiano, Japonês.

2.

Voice
Pressione [Voice] para alterar o volume de
áudio e selecionar o volume predefinido.

3.

Imagem
Pressione [Imagem] para alterar o Brilho,
Contraste e Saturação.

4.

Data e Hora
Pressione [Time & Date] para entrar na
interface de configuração de hora. Você
pode pressionar [-] ou [+] para ajustar a
data e hora e pressione [sistema de 24
horas] para selecionar o sistema preferido.

5.

Definições de Bluetooth:
Pressione [Configurações Bluetooth] para
entrar na interface de configurações do
telefone bluetooth e para ativar /
desativar
[Conexão
automática],
[Atendimento automático] e [Download
automático de agenda telefônica].

6.

Área de rádio
Pressione [outro] para selecionar um do
total de sete áreas de rádio: Europa,
Austrália, Taiwan, Rússia, USA1, USA2,
Japão. A opção USA1 é indicada para o
Brasil.

Menu escondido
Pressione e segure a barra de status na tela e solte-a para entrar no menu de configuração. Você pode clicar
em um dos quatro números de série para entrar no seguintes modos:
Função, Configurações de áudio, Configurações do amplificador, Configurações de exibição.

1.

Função
Esta página exibe o status da função
reproduzida no momento, clique no
ícone de mídia para entrar no modo de
reprodução de mídia.

2.

Configurações de áudio
Deslize o símbolo
nas barras
horizontais para ajustar o Treble, Bass,
Loudness.
Modo de som: clique em [<] ou [>] para
alternar os efeitos sonoros [Padrão],
[Jazz], [Clássico], [POP] e [Rock].

3.

Configurações do amplificador
Clique em [<], [>], [︿], [﹀] para ajustar
separadamente os alto-falantes Frontal,
Traseiro, Esquerdo e Direito.

4.

Configurações de exibição
Deslize o símbolo
nas barras
horizontais para ajustar o Brilho,
Contraste e Saturação.
Modo Vídeo: Contém as seguintes
opções: [Padrão], [Suave], [Brigten],
[Cor] e [Rocha].

