Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PT-BR

Guia de Início Rápido

CID3691

1

Tela

Unidade principal

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

conectar à
caixa CAN conectar ao
ORIGINAL
box

Preto

Vrm

Branco

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Vrm

conectar ao
ORIGINAL
Branco

conectar ao
ORIGINAL

caixa CAN

2

3

4

5

6

Português

7

Instalar o sistema de áudio
para carros

Ligar

Conectar fios 1
Cuidado
•• Verifique se todos os fios expostos estão

isolados com fita isolante.

1

Reconecte o terminal negativo da bateria
do carro.

Cuidado
•• Risco de acidentes de trânsito! Nunca assista

a vídeos nem faça ajustes enquanto dirige.

1

Pressione e segure /MUTE para ligar o
aparelho.
»» Os idiomas OSD (exibição na tela)
disponíveis são exibidos.

Verifique cuidadosamente a fiação do carro
e, em seguida, faça as outras conexões.

Conectar antena GPS 2
Para receber sinais de satélites, conecte a
antena GPS fornecida ao carro e ao sistema.

1
2

Primeiro, conecte a antena GPS fornecida
ao sistema.
Fixe a outra extremidade da antena GPS à
lataria do carro.

2

»» O idioma OSD é imediatamente
alterado para o idioma selecionado.

Instalar no painel 3
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Se o carro não tiver uma unidade de
controle interna ou computador de bordo,
desconecte o terminal negativo da bateria
do carro.
Verifique 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.
Instale os suportes do display fornecidos e
fixe-o no carro.
Retire o carregador de disco do sistema
de áudio original do carro e instale-o no
aparelho.
Instale os suportes de montagem no
aparelho usando os parafusos.
Deslize o aparelho pelo painel e fixe-o no
carro usando quatro parafusos.

Toque em um idioma para selecioná-lo.

•

Para desligar o aparelho, pressione e segure
/MUTE.

Ajustar data e hora
1

Toque em

2

Toque em [Definições].

para exibir o menu principal

3

Toque em [Hora].
»» O menu de ajuste de data/hora é
exibido.

Inserir discos

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
Ajustar data
1 Toque em [Data].
2 Toque nas informações de data exibidas.

3

»» Um submenu é exibido.
Toque em
e o dia.

ou

para ajustar o ano, o mês

Definir 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

»» Um submenu é exibido.
Toque em ou
os minutos.

para ajustar as horas e

Usar mapa
Nota

»» Para remover o disco, pressione .

Conectar dispositivo USB
1
2

2
3

»» O menu de navegação é exibido em
alguns segundos.
Consulte o manual do mapa para operar a
ferramenta de navegação.
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Abra a tampa da entrada USB.
Insira o dispositivo USB na entrada USB.
»» A reprodução é iniciada
automaticamente.

Remover o dispositivo USB

1
2

Alterne para outra fonte (não-USB).
Remova o dispositivo USB.

Inserir um dispositivo USB ou
cartão SD/MMC 6
1
2

Abra a tampa da entrada USB/SD/MAP.
Insira o cartão SD/MMC em seu respectivo
slot.
»» A reprodução é iniciada
automaticamente.

(vendido separadamente) antes de usá-lo
(consulte a seção “Atualizar mapa”)
Toque no canto superior esquerdo para
exibir o menu inicial.
Toque em [Navegação].

Insira um disco em sua respectiva abertura
com o rótulo voltado para cima.
»» A reprodução é iniciada
automaticamente.

•• Talvez você precise atualizar o mapa
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Remover o cartão SD/MMC
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Alterne para outra fonte.
Pressione o cartão até ouvir um “clique”.
»» O cartão é destravado.
Remova o cartão SD ou MMC.
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