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Português

Conectar fi os 1

1 Verifi que cuidadosamente a fi ação do carro 
e conecte-a ao aparelho.

Instalar no painel 2

1 Se o carro não tiver uma unidade de 
controle interna ou computador de bordo, 
desconecte o terminal negativo da bateria 
do carro.    

     2 Verifi que se a inclinação horizontal da 
abertura do painel do carro tem entre 0 e 
20 graus. O aparelho não poderá ser usado 
se o ângulo de inclinação da abertura do 
painel do carro for superior a 20 graus. 

  3 Fixe as quatro presilhas plásticas 
(fornecidas pelo fabricante do carro para o 
sistema de áudio original) no aparelho. a

4 Fixe os suportes para instalação no 
aparelho usando parafusos (fornecidos pelo 
fabricante do carro). b

5 Deslize o aparelho pelo painel e fi xe-o no 
carro usando quatro parafusos. c

6 Reconecte o terminal negativo da bateria 
do carro.

 Ligar
1 Pressione e segure    /MUTE/VOL  para ligar 

o aparelho.
Os idiomas OSD (exibição na tela)  »
disponíveis são exibidos.

       

2 Toque em um idioma para selecioná-lo.
Para desligar o aparelho, pressione e segure • 
   /MUTE/VOL . 

 Ajustar data e hora 
 1 Toque em    para exibir o menu principal.
                

     2 Toque em    na metade do lado direito da 
tela.

3 Toque em  [Defi nições] .
4 Toque em  [Hora] .    
                   

 Ajustar data 
  1 Toque em  [Data] .
  2 Toque nas informações de data exibidas.  
3 Toque em    ou    para ajustar o ano, o mês 

e o dia.

   Defi nir o modo do relógio  
 1 Toque em  [Modo do relógio] .
  2 Toque em  [12 h]  ou  [24 h]  para selecionar 

o modo do relógio.

 Ajustar hora    
1 Toque em  [Hora] .  
2 Toque na hora exibida.    
3 Toque em    ou    para ajustar as horas e 

os minutos.



Usar mapa

 Nota

 Talvez você precise atualizar o mapa  •
(vendido separadamente) antes de usá-lo.

  1 Toque no canto superior esquerdo para 
exibir o menu inicial.

 2 Toque em  [Navegação] .
O menu de navegação é exibido em  »
alguns segundos.    

3 Consulte o manual do mapa para operar a 
ferramenta de navegação.

Ouvir rádio
1 Toque em    para exibir o menu inicial.
 2 Toque em  [Rádio] . 
       

  3 Toque em  FM  ou  AM  para selecionar uma 
banda:      

    4 Toque rapidamente em    ou    para 
sintonizar uma estação de rádio de cada 
vez.   

Reproduzir discos 3

Você pode reproduzir vídeos, áudios ou imagens 
armazenados nos seguintes discos:

  DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW• 
    VCD• 
  CD de áudio, CD-R, CD-RW•    

      1 Insira um disco em sua respectiva abertura 
com o rótulo voltado para cima.

A reprodução é iniciada  »
automaticamente.  

Conectar dispositivo USB 4

1 Abra a tampa da entrada AV-IN/USB/SD/
MAP.

2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
A reprodução é iniciada  »
automaticamente.

Inserir um cartão SD/MMC 5

1 Abra a tampa da entrada AV-IN/USB/SD/
MAP.

 2 Insira o cartão SD/MMC em seu respectivo 
slot.

 A reprodução é iniciada  »
automaticamente.

Fazer uma chamada
 Para conectar um dispositivo Bluetooth ao 
aparelho, será necessário emparelhá-los. 
   1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
  2 Procure este aparelho usando o dispositivo 

Bluetooth.
    3 Selecione “CID3687” na lista de 

emparelhamento.
   4 Insira a senha padrão “0000”.

 se o emparelhamento for bem-sucedido,  »
o registro de chamadas será exibido.  

5 Toque em    ou    para selecionar o 
telefone emparelhado e, em seguida, toque 
em   .

6 Toque em    ou    para pesquisar um 
número de telefone na seguinte lista:   

      • [Chams. não atendidas] 
     • [Chamadas recebidas] 
     • [Chamadas feitas] 
     • [Agenda] 



     • [Agenda do SIM] 
   • [Agenda local]    

Ou então, toque em    para discar um número 
diretamente e, em seguida, toque em    para 
fazer a chamada.

Atender a uma chamada
Por padrão, todas as chamadas são atendidas 
automaticamente. 
1 Se alguém ligar para você,  [Recebendo 

chamada...]  piscará na tela. Fale no 
microfone Bluetooth.

2 Ao término da chamada, toque em    
(vermelho) para encerrá-la.
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