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Manual de instruções

PRECAUÇÕES
para o ombro e pare em um local seguro onde seja permitido parar antes de 

tentar a operação.

• Certifique-se de que o volume da unidade esteja ajustado a um nível que 

permita ouvir o tráfego e os veículos de emergência do lado de fora. Dirigir sem 

ouvir os sons externos pode causar um acidente.

• Certifique-se de que qualquer outra pessoa que tente usar este sistema de 

navegação leia atentamente estas precauções e as seguintes instruções.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESTE 

PRODUTO.

Se houver alguma parte do manual referente à operação do sistema de 

navegação que não esteja clara para você, consulte seu revendedor 

autorizado Alpine local antes de usar.
• Este produto não substitui suas habilidades de raciocínio. Qualquer rota 

sugerida por este sistema de navegação nunca deve substituir as 

regulamentações de trânsito locais ou seu julgamento pessoal e / ou 

conhecimento de sua direção segura. Não siga as sugestões de rota se o 

sistema de navegação o instruir a realizar uma manobra insegura ou ilegal, o 

colocar em uma situação insegura ou o direcionar para uma área que você 

considera insegura.

• Olhe para a tela apenas quando for necessário e seguro. Se você precisar olhar 

para a tela por muito tempo, encoste-se no ombro e pare em um local seguro 

onde ela possa parar.

• Não insira destinos, altere configurações ou acesse qualquer função que exija 

que você olhe para o monitor por um longo período de tempo enquanto dirige. 

Aproxime-se do ombro e pare em um local seguro onde seja permitido parar 

antes de tentar acessar o sistema.

• Ao usar o sistema de navegação para encontrar / ir a um departamento de 

emergência, entre em contato com o centro para ter certeza e verificar a 

disponibilidade antes de ir até ele. Nem todos os locais de prestadores de 

serviços de emergência, como delegacias de polícia, bombeiros, hospitais e 

clínicas, são encontrados no banco de dados. Nessas situações, use seu 

próprio julgamento e sua capacidade de solicitar direções.

• O banco de dados de mapas usado no sistema de navegação contém os dados 

mais recentes no momento da produção. Devido a mudanças nas ruas e 

bairros, pode haver situações em que o sistema de navegação não seja capaz 

de direcioná-lo ao destino desejado. Nesses casos, siga seu julgamento 

pessoal.

• O banco de dados de mapas foi projetado para fornecer sugestões de rotas; não 

leva em consideração a segurança relativa de uma rota sugerida ou fatores que 

podem afetar o tempo necessário para chegar ao seu destino. O sistema não 

reflete estradas fechadas ou em construção, características da estrada (como 

tipo de superfície, declive ou categoria, restrições de peso ou altura, etc.), 

atrasos de tráfego, condições meteorológicas ou qualquer outro fator que pode 

afetar a segurança ou o ritmo de condução. Siga o seu julgamento pessoal se o 

sistema de navegação não puder oferecer uma rota alternativa.

• Pode haver casos em que o sistema de navegação pode exibir erroneamente a 

localização do veículo. Siga seu próprio julgamento de direção nessas 

situações, levando em consideração as condições atuais de direção. Observe 

que, neste caso, o sistema de navegação deve corrigir automaticamente a 

posição do veículo; entretanto, pode haver casos em que você mesmo tenha 

que corrigir a posição. Se for esse o caso, aproxime-se

ATENÇÃO

Pontos a serem lembrados para uso 
seguro

• Leia este manual com atenção antes de usar este disco e os componentes do 

sistema. Eles contêm instruções sobre como usar este produto com segurança 

e eficácia. A Alpine não se responsabiliza por problemas decorrentes do não 

cumprimento das instruções deste manual.

• Este manual usa várias ilustrações para mostrar como usar este produto com 

segurança e para alertá-lo sobre os perigos potenciais resultantes de 

operações e conexões inadequadas. Os significados dessas representações 

pictóricas são explicados a seguir. Para usar este manual e o sistema 

corretamente, é importante que você compreenda completamente os 

significados dessas representações pictóricas.

ATENÇÃO
• É perigoso operar o sistema enquanto dirige. O usuário deve parar o veículo 

antes de executar o software.

• As condições e regulamentos da estrada têm precedência sobre as 

informações na tela do mapa, observe as restrições e condições de tráfego 

reais enquanto dirige.

• Este software foi desenvolvido para ser usado somente nesta unidade. Ele 

não pode e não deve ser usado em conjunto com outro hardware.
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ATENÇÃO USE A UNIDADE SOMENTE EM VEÍCULOS COM TERRENO 

NEGATIVO DE 12 VOLTS.

Este símbolo indica que as instruções são importantes. Se 

não for observado, podem ocorrer ferimentos graves ou 

morte.

(Consulte seu revendedor em caso de dúvida). Caso contrário, pode causar um 

incêndio, etc.

MANTENHA PEQUENOS OBJETOS, TAIS COMO BATERIAS, FORA DO 

ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INSTALE O APARELHO CORRETAMENTE PARA QUE O MOTORISTA NÃO 

VEJA O VÍDEO / TELEVISÃO A MENOS QUE O VEÍCULO ESTEJA PARADO E 

O FREIO DE ESTACIONAMENTO ESTIVER APLICADO.

Ingeri-los pode resultar em lesões graves. Se isso ocorrer, consulte um médico 

imediatamente.

USE A AMPERAGEM CORRETA AO TROCAR OS FUSÍVEIS.
Assistir ao vídeo / TV enquanto dirige é considerado perigoso. Se a unidade não 

estiver instalada corretamente, o motorista poderá assistir ao vídeo / TV enquanto 

dirige. Isso pode distrair o motorista e aumentar o risco de um acidente. O 

motorista e outras pessoas podem ficar gravemente feridas.

Caso contrário, pode causar incêndio ou choque elétrico.

NÃO CLARE OS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO OU OS PAINÉIS DO 

RADIADOR.

NÃO ASSISTA O VÍDEO DURANTE A DIREÇÃO.
Se você bloqueá-los, o calor pode se acumular e causar um incêndio.

O motorista pode desviar a atenção da estrada enquanto assiste ao vídeo e 

causar um acidente.

USE ESTE PRODUTO COM APLICATIVOS MÓVEIS 12V.

NÃO REALIZE NENHUMA OPERAÇÃO QUE POSSA INTERROMPER A SUA 

ATENÇÃO E COMPROMETER A SEGURANÇA AO CONDUZIR O VEÍCULO.

Se usado para qualquer outra aplicação diferente da pretendida, pode causar 

incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.

Operações que requerem atenção por mais tempo só devem ser realizadas 

depois que o veículo estiver totalmente parado. Estacione o veículo em um local 

seguro antes de realizar essas operações. Caso contrário, pode causar um 

acidente.

FAÇA AS CONEXÕES CORRETAS.

A conexão incorreta pode causar incêndio ou danos ao equipamento.

NÃO SIGA AS DIRETRIZES RODOVIÁRIAS SE O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO FOR 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAR MANOBRAS PERIGOSAS OU PROIBIDAS OU SE 

ISSO SIGNIFICAR QUE VOCÊ ESTÁ EM SITUAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO.

ANTES DE REALIZAR A FIAÇÃO, DESCONECTE O CABO DO TERMINAL 

NEGATIVO DA BATERIA.

Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos devido a 

curto-circuito elétrico.

Este produto não substitui suas habilidades de raciocínio. Seguir as instruções de 

direção sugeridas por esta unidade nunca deve contradizer os regulamentos de 

trânsito locais ou seus critérios ou conhecimento de direção segura.

EVITE QUE OS CABOS BALAM COM OS OBJETOS AO 

REDOR.

Organize a instalação elétrica e os cabos conforme descrito no manual para evitar 

obstáculos durante a condução. É muito perigoso que cabos ou conexões 

obstruam o volante, alavanca de marchas, pedais de freio, etc., ou fiquem 

pendurados próximos a eles.

MANTENHA O VOLUME EM UM NÍVEL QUE NÃO EVITE QUE VOCÊ OUÇA 

SONS EXTERIORES DURANTE A DIREÇÃO.

Os níveis de volume que são muito altos que reduzem a percepção de outros 

sons, como sirenes de emergência ou possíveis sinais acústicos de advertência 

na estrada (cruzamentos de trens, etc.) podem ser perigosos e causar um 

acidente. ALTOS NÍVEIS DE VOLUME NO VEÍCULO TAMBÉM PODEM 

DANIFICAR O SISTEMA AUDITIVO DO PASSAGEIRO.

NÃO FAIXE OS CABOS ELÉTRICOS.

Nunca corte o isolamento de um fio para fornecer energia a outro equipamento. 

Isso faz com que a capacidade de carga do cabo seja excedida e pode causar 

incêndio ou choque elétrico.

OLHE PARA A TELA O MENOS POSSÍVEL DURANTE A DIREÇÃO.
EVITE DANIFICAR OS TUBOS E A FIAÇÃO AO PERFURAR OS FUROS.

O motorista pode desviar a atenção da estrada enquanto olha para a tela e causar 

um acidente.

Se você fizer furos no chassi durante a instalação, tome as precauções 

necessárias para não esfregar, danificar ou obstruir canos, linhas de combustível, 

tanques ou fiação elétrica. Caso contrário, pode causar um incêndio.

NÃO DESMONTE OU ALTERE A UNIDADE.

Isso pode causar um acidente, incêndio ou choque elétrico.
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ATENÇÃO AVISO PRÉVIO

Este símbolo indica que as instruções são importantes. Não 

fazer isso pode resultar em ferimentos graves ou danos 

materiais.

Limpando o produto

Limpe o produto periodicamente com um pano macio e seco. Para limpar 

manchas persistentes, umedeça o pano somente com água. Qualquer outro 

líquido pode dissolver a tinta ou deteriorar o plástico.

NÃO USE PORCAS OU PARAFUSOS DO SISTEMA DE FREIO OU 

DIREÇÃO PARA FAZER CONEXÕES À TERRA. Temperatura

Os parafusos ou porcas usados   nos sistemas de freio ou direção (ou em 

qualquer outro sistema relacionado à segurança do veículo), ou os tanques, 

NUNCA devem ser usados   para instalações de fiação ou aterramento. O uso de 

tais peças pode desativar o controle do veículo e causar incêndio, etc.

Certifique-se de que a temperatura dentro do veículo está entre +45 ° C (+113 ° 

F) e 0 ° C (+32 ° F) antes de conectar a unidade.

Manutenção

Se você tiver problemas, não tente consertar a unidade sozinho. Devolva-o ao 

seu revendedor Alpine ou ao centro de serviço Alpine para reparo.

NÃO INSTALE EM LOCAIS QUE POSSAM PEGAR USANDO O 

VEÍCULO, COMO O VOLANTE OU A ALAVANCA.

Isso pode dificultar a visibilidade e dificultar o movimento, etc. e causar acidentes 

graves.

Proteção do conector USB

• Apenas smartphones, iPods ou unidades flash USB compatíveis podem ser 

conectados ao conector USB desta unidade. A operação correta de outros 

produtos USB conectados não é garantida.

• Se usar o conector USB, é importante usar apenas o cabo de conexão fornecido 

com a unidade. Não é possível conectar hubs USB.

• Dependendo da unidade flash USB conectada, a unidade pode não funcionar 

corretamente ou certas funções podem não funcionar.

• O formato do arquivo de áudio que pode ser reproduzido na unidade é MP3 / WMA / 

AAC / FLAC / OGG / APE / MP2.

• O nome do artista, música, etc. pode ser exibido. Alguns caracteres especiais 

podem não ser exibidos corretamente.

PARE DE USAR A UNIDADE IMEDIATAMENTE SE APARECER ALGUM 

PROBLEMA.

O uso nessas condições pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao 

produto. Leve a unidade a um revendedor autorizado Alpine ou ao Centro de 

Serviços Alpine mais próximo para reparos.

TENHA A FIAÇÃO E A INSTALAÇÃO FEITAS POR PROFISSIONAIS.

A fiação e instalação deste equipamento requerem conhecimento técnico e 

experiência comprovados. Para garantir a segurança, sempre entre em contato 

com o revendedor de quem você adquiriu o equipamento para confiar essas 

tarefas.

USE OS ACESSÓRIOS ESPECIFICADOS E INSTALE-OS 

CORRETAMENTE.

Certifique-se de usar apenas os acessórios especificados. O uso de outras peças 

não designadas pode causar danos no interior da unidade ou instalação 

inadequada. As peças podem se soltar, o que, além de perigoso, pode causar 

danos.

AJUSTE A FIAÇÃO DE FORMA QUE OS CABOS NÃO DOBRAM, 

DOBRAM OU DESFAZEM A BORDA DE METAL AFIADA.

Mantenha os cabos e fiação longe de peças móveis (como trilhos do assento) ou 

bordas afiadas ou pontiagudas. Isso evitará dobras e danos à fiação. Se os cabos 

forem inseridos através de um orifício de metal, use um anel isolante de borracha 

para evitar que a borda de metal do orifício corte o isolamento do cabo.

NÃO INSTALE A UNIDADE EM LOCAIS MUITO HÚMIDOS OU CHEIOS DE 

POEIRA.

Evite instalar a unidade em locais com altos níveis de umidade ou poeira. Se entrar poeira 

ou umidade, o equipamento pode ser danificado.
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ATENÇÃO Direitos autorais e 

marcas registradas
A Alpine não se responsabiliza pela perda de dados, mesmo que eles sejam 

perdidos durante o uso do produto.

• Apple, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., 

registradas nos Estados Unidos e em outros países. Apple CarPlay é uma 

marca registrada da Apple Inc.

Manuseio da unidade flash USB

• Esta unidade pode controlar um dispositivo de armazenamento de memória 

compatível com o protocolo de armazenamento em massa USB (armazenamento 

em massa). Os formatos de arquivo de áudio MP3, WMA, AAC, OGG, APE, MP2 

e FLAC podem ser reproduzidos.

• A operação da unidade flash USB não pode ser garantida. Use a unidade flash 

USB de acordo com os termos deste contrato. Leia o manual de operação da 

unidade flash USB com atenção.

• Evite usar a unidade ou armazená-la nos seguintes locais:

Qualquer lugar do veículo exposto à luz solar direta ou a altas 

temperaturas.

Em qualquer local sujeito a alta umidade ou próximo a substâncias 

corrosivas.

• O uso do logotipo Apple CarPlay indica que a interface do usuário do veículo 

atende aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela 

operação deste veículo ou sua conformidade com os padrões legais e de 

segurança. Observe que o uso deste produto com um iPhone ou iPod pode 

afetar o desempenho sem fio.

• “Feito para iPod” e “Feito para iPhone” significa que o acessório eletrônico 

correspondente foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou 

iPhone, respectivamente, e é certificado pelo desenvolvedor para atender aos 

padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo 

funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões 

legais e de segurança. Observe que o uso deste acessório com um iPod ou 

iPhone pode afetar o desempenho sem fio.

• Coloque a unidade flash USB em um local onde a ação do driver não seja 

afetada.

• A unidade flash USB pode não funcionar corretamente em temperaturas 

extremamente altas ou baixas.

• Use apenas unidades flash USB certificadas. Observe que mesmo as unidades 

flash USB certificadas podem não funcionar corretamente, dependendo do 

estado em que estão.

• Dependendo das configurações do tipo de unidade flash USB, status da 

memória ou software de codificação, a unidade pode não reproduzir o conteúdo 

corretamente.

• Pode demorar alguns segundos para a unidade flash USB iniciar a reprodução. 

Se a unidade flash USB contiver arquivos especiais diferentes de áudio, o 

tempo de reprodução ou dos resultados da pesquisa será significativamente 

maior.

• A unidade pode reproduzir extensões de arquivo MP3, WMA, AAC, OGG, APE, 

MP2 ou FLAC.

• Não adicione essas extensões a arquivos que não contenham dados de áudio. 

Dados sem áudio não serão reconhecidos. A reprodução resultante pode emitir 

ruído que pode danificar os alto-falantes e amplificadores.

• Recomenda-se fazer backup dos dados importantes em um computador 

pessoal.

• Não remova o dispositivo USB enquanto a reprodução estiver em andamento. 

Mude a fonte para qualquer opção diferente de USB

em seguida, remova o dispositivo USB para evitar que a memória seja 

danificada.

• Google, Android, Android Auto, Google Play e outras marcas são marcas 

comerciais da Google Inc.

• Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do duplo D são 

marcas comerciais da Dolby Laboratories.

• A marca e logotipos Bluetooth ® são marcas comerciais de propriedade da 

Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso delas pela Alpine Electronics, Inc. é feito sob 

licença.

• Os termos HDMI e HDMI High Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI 

são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing, LLC nos 

Estados Unidos e em outros países.

• ⓒ 2006-2018 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material é privado e 

está sujeito aos direitos autorais, proteção de dados e outros direitos de 

propriedade intelectual da TomTom ou de seus fornecedores. O uso deste 

material está sujeito aos termos de um contrato de licença. A cópia ou 

divulgação não autorizada do mesmo acarretará em responsabilidade civil ou 

criminal.

• é uma marca comercial da DVD Format / Logo Licensing Corporation.
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Características

a Principal

Slide da tela de toque

Você pode alternar de uma tela ou página para outra deslizando o dedo na tela de 

toque vertical ou horizontalmente. Para obter mais informações, consulte “Função 

da tela de toque” (página 13).

Principais funções do
sistema

Passe o dedo levemente na tela.

Meu cardápio

As funções mais usadas, como áudio ou modo de navegação, podem ser 

facilmente recuperadas adicionando-as à tela Meu Menu. Para obter mais 

informações, consulte “Função Meu Menu” (página 16).

■ Exemplo da tela Meu Menu

Sobre a tela dupla

A tela dupla permite que você visualize as telas audiovisuais e de navegação ao 

mesmo tempo.

Tela dupla

• As funções mais usadas e mais úteis podem ser personalizadas para sua 

conveniência.

• Você pode registrar até 8 itens de menu.

• Você não pode adicionar a mesma função mais de uma vez.

Toque na tela do widget

Tela de navegação completa
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Primeiros passos
Sobre as descrições dos botões usados   neste 

Manual do Usuário

Os botões na parte frontal da unidade são destacados em negrito (por 

exemplo, MENU). Os botões encontrados na tela de toque são destacados 

em negrito e colocados entre colchetes, [] (por exemplo, [×]).Componentes e funções

INE-W611D

⑦ ⑧ On off

⑨ Algumas das funções desta unidade não podem ser usadas enquanto o veículo 

estiver em movimento. Certifique-se de que o veículo esteja parado em um local 

seguro e o freio de mão acionado antes de tentar realizar essas operações.

①

②

③

④

⑤ 1 Gire a chave de ignição para a posição ACC ou ON.O sistema liga.

• Quando ligado, o sistema exibe a última tela que apareceu antes de a 

chave de ignição ser desligada. Por exemplo, se a unidade estiver no 

modo de rádio quando o contato for desligado, ela permanecerá no 

modo de rádio quando o contato for ligado novamente.

⑥

〇①〇 Botão de ejeção e configurações de som

Exibe as configurações da tela [Tone / Fader / Balance]. Pressione 

e segure este botão para ejetar o disco. 2 Pressione e segure o botão Menu / (desligar)por mais de 2 segundos para desligar o

Unidade.
〇②〇 Botão ou VOZ

• A unidade pode ser ligada pressionando qualquer botão.

Dependendo do smartphone conectado, pressione para restaurar a função Siri ou 

o modo de reconhecimento de voz.

〇③〇 Botão (NAV) Energização do sistema

Recupera a tela do mapa de navegação.

Pressione-o novamente para mudar para a tela do menu de navegação.

Pressione e segure este botão por pelo menos 2 segundos para alternar 

para a tela inicial da rota. (Se o endereço residencial ainda não foi definido, a 

tela mudará para as configurações de casa.)

Para obter mais informações sobre as funções de navegação, consulte o 

“Manual do usuário do sistema de navegação” fornecido no CD-ROM. 

Recupera a tela do mapa do smartphone conectado. Esta função pode não 

estar disponível dependendo do smartphone.

〇④〇 Botão de menu ou desligado

Chama a tela Menu.

Pressione e segure este botão por pelo menos 2 segundos para desligar a 

unidade.

〇⑤〇 Botão (ÁUDIO) ou (SILÊNCIO)

Exibe a tela Áudio / Visual.

Mantê-lo pressionado silencia o volume.

〇⑥〇 botão + / -

Pressione para ajustar o volume.

No sistema Alpine, a tela de inicialização será exibida automaticamente quando a 

chave de ignição estiver em ACC ou LIGADA.

〇⑦〇 Sensor remoto

Aponte o transmissor do controle remoto para o sensor remoto dentro de um 

alcance de 2 metros.

Ao usar o sistema pela primeira vez, o menu de seleção de idioma será 

exibido. Deslize a tela da lista de idiomas verticalmente e escolha a opção 

na lista de 9 idiomas.

〇⑧〇 Slot para inserir discos

Insira ou ejete discos

• Algumas das funções desta unidade não podem ser usadas com o veículo em 

movimento. Certifique-se de que o veículo esteja parado em um local seguro e 

o freio de mão acionado antes de tentar essas operações.〇⑨〇 Botão de reset

O sistema da unidade é reinicializado.
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Reinicialização do sistema
Deslizar

Mova o dedo ligeiramente deslizando-o.

Certifique-se de pressionar o botão RESET se você usar a unidade pela primeira 

vez, depois de trocar a bateria do carro, etc.

1 Desconecte a unidade da alimentação.

2 Pressione o botão RESET com umcaneta esferográfica ou outro objeto pontiagudo semelhante.

Operação de arrastar e soltar

Toque e segure o item desejado, arraste-o para o novo local com o dedo e, em 

seguida, remova o dedo para deixar o item.

Ajuste de volume

Ajuste o volume pressionando o botão [+, -]. O volume aumenta ou diminui continuamente 

quando você pressiona e mantém pressionado o botão [+ / -]. Volume: 0 - 35

Volume mudo

A função sem áudio reduz instantaneamente o nível de volume para 0.

Mantenha o botão pressionado. • Não é possível reduzir (pinçar com os dedos) ou ampliar (deslizar os dedos para 

fora) a tela com dois dedos.

O nível de áudio será 0.

Operação da tela de toque

Você pode operar o sistema com o painel de toque na tela.

• Certifique-se de tocar no botão na tela levemente com a ponta do dedo para evitar 

arranhões na tela.

Operação de toque

Toque levemente em um botão ou item da lista na tela.

• Se você tocar em um botão e não houver reação, remova o dedo.

• Botões na tela que não podem ser usados   quando esmaecidos.
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Ajuste de som Alterando fontes

Aperte o botão

A tela de configuração [Tone / Fader / Balance] será exibida.

(ajuste de som) para ajustar os sons. Aperte o botão (AUDIO) para alterar a fonte.

Alterando as fontes com o botão (ÁUDIO)

Durante a reprodução de áudio / vídeo, pressione o botão (AUDIO) 

repetidamente para alternar para a fonte desejada.

Rádio → DAB → Música USB → Video USB → AUX →

HDMI → 〇 Disco → Áudio Bluetooth → Rádio

②

①
* 1 Esta opção não estará disponível se não houver unidade flash

USB / iPod / disco / smartphone / dispositivo Bluetooth compatível conectado.

* 2 O nome definido para “Nome HDMI / Nome AUX” é exibido

(Nome HDMI / nome AUX).

* 3 Esta opção não está disponível quando AUX está definido como “Desligado”

(Desativado).

* 4 Disponível ao usar o Apple CarPlay / conectar a

Smartphone Android com o aplicativo Android Auto instalado.

③

〇①〇 Botões de nível de tom

〇②〇 Balance / Fader Zone

〇③〇 Botão de posição central

Ao reproduzir música do Apple CarPlay, a fonte iPod não estará disponível se um 

iPhone 5 ou posterior estiver conectado e vice-versa. Consulte "Configurando o Apple 

CarPlay".

Use os botões ▲, ▼, ◀, ▶, 0 e para fazer ajustes.

Eu toquei para restaurar o som à posição central.

Reconhecimento de voz
Alterar fontes na tela Menu

1 Pressione o botão Menu.Você pode usar a função Siri ou a função Google Voice do telefone iPhone / 

Android.

A tela do menu é exibida.

• Você também pode exibir a tela do menu tocando em [Menu] na tela 

inicial.

1 Conecte seu telefone e ative o Apple CarPlay ouAndroid Auto.

2 Pressione o botão (voz) para iniciar oreconhecimento de voz.

3 Dê uma ordem.

2 Toque na fonte desejada nomídia do Menu.
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Inserindo texto (teclado) Exibição de informações na barra de status

As telas e procedimentos exibidos podem variar ligeiramente dependendo da 

função que está sendo usada, mas o método de entrada básico é o mesmo.

Exibe a data e a hora junto com o status do sistema usando vários ícones à direita 

do relógio.

Os ícones na tabela a seguir indicam os vários detalhes do status e eventos do 

sistema.

① ② ③④⑤
①

②

③ ④ 〇①〇 Vai para a tela inicial.

〇②〇 Relógio

Você pode escolher entre duas opções para exibir a hora: formato de 12 ou 

24 horas.

Para obter mais informações sobre as configurações de exibição do relógio, 

consulte “Ajustando a exibição do relógio” (página 72).

〇③〇 Nível da bateria do dispositivo Bluetooth conectado.

nível

da

bateria

Ícone

Esta função pode não ser suportada por alguns dispositivos Bluetooth. O 

sistema irá soar um alarme quando o nível da bateria cair um ponto.

〇④〇 É ativado quando um dispositivo Bluetooth está conectado e

ligue a conexão. É desativado quando a conexão é desconectada ou 

desligada.

: Conexão Bluetooth a um dispositivo de áudio.

: A conexão Bluetooth com um telefone viva-voz pisca ao 

conectar novamente.

〇⑤〇 Intensidade do sinal do dispositivo Bluetooth conectado.

Esta função funciona quando a configuração Bluetooth está ativada.

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

〇①〇 Área de introdução

〇②〇 Personagens

〇③〇 Letras maiúsculas

〇④〇 Remover

Sem

bateria

nível

1

nível

2

nível

3

nível

4

nível

5

Volte para o caractere anterior e exclua-o. Mantê-lo 

pressionado apagará rapidamente.

〇⑤〇 Esconda o teclado

〇⑥〇 Tipo de teclado atual

Toque para alterar o tipo de teclado.

〇⑦〇 Tipo de teclado atual

Toque para alterar o tipo de teclado.

Sem

serviço

〇⑧〇 Espaço

〇⑨〇 confirme

1 2 3 4 5 6

Ícone
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Tela inicial Adicionando seus itens de menu favoritos ao Meu Menu

Eu toquei .

1 Toque em [Meu Menu] → [ Editar] nocomeçar.

① ②

③ ④ ⑤

〇①〇 Widget de navegação

Exibe uma pequena visão do mapa de navegação e a tela da rota.

Toque em qualquer área da tela para ir para a tela de navegação.

2 Na tela Editar Meu Menu, selecioneitens de menu na lista do

direita e, em seguida, solte-os no local desejado à 

esquerda.

〇②〇 Widget AV

Exibe informações breves sobre o rádio ou mídia sendo reproduzido. Toque 

na área para ir para a tela da mídia sendo reproduzida.

〇③〇 Cardápio

Mostra todos os itens do menu do sistema.

〇④〇 Configuração

〇⑤〇 Meu cardápio

Vai para a tela Meu Menu.

Adicione seus menus favoritos para acessá-los de forma rápida e fácil.

• Até oito itens podem ser adicionados ao Meu Menu.

• O widget de navegação aparece quando você insere um cartão SD de navegação.
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Tela do menu
〇①〇 Botao de radio

Exibe a tela do Rádio. (página 18)

A tela do menu exibe todos os modos de uso que o sistema oferece.

〇②〇 Botão DISC

Exibe a tela DISC. (página 25)

Pressione o botão Menu.

A tela do menu é exibida.

〇③〇 Botão de áudio Bluetooth

Exibe a tela de áudio Bluetooth. (página 50)

〇④〇 Botão da câmera

Exibe a tela da câmera. (página 80)

〇⑤〇 Botão Meu Menu

Exibe a tela Meu Menu. (página 11)

〇⑥〇 Apple CarPlay

Exibe a tela do Apple CarPlay. (página 46)

〇⑦〇 Android Auto

Exibe a tela do Android Auto. (página 46)

■ Exemplo de tela de menu

〇⑧〇 Botão do telefone
① ② ③ ④

Exibe a tela do telefone. (página 53)

〇⑨〇 Botão de música USB

Exibe a tela Música de USB. (página 37)

〇⑩〇 Botão de vídeo USB

Exibe a tela de vídeo USB. (página 40)

〇⑪〇 Botão de imagem USB

Exibe a tela de imagem USB. (página 43)

⑤

⑨

⑥

⑩

⑦

⑪

⑧

⑫
〇⑫〇 Botão iPod

Exibe a tela do iPod. (página 44)

〇⑬〇 HDMI

Exibe a tela HDMI. (página 47)

〇⑭〇 Botão AUX

Exibe a tela AUX. (página 48)

〇⑮〇 Botão de navegação

Exibe a tela de navegação.

Consulte o Manual do Mapa para obter mais informações.⑬ ⑭ ⑮ ⑯

〇⑯〇 Botão Configurar

Exibe a tela Configurar. (página 61)
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Rádio / RDS Tela principal do rádio MW / LW (AM)

Tela principal do rádio FM
② ③

①

② ③

④

①

④

⑤

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

〇①〇 Guia banda de rádio

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
Selecione uma guia para ativar o modo de rádio desejado.

〇①〇 Guia banda de rádio 〇②〇 Menu (ajuste de som)

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de informações

Selecione uma guia para ativar o modo de rádio desejado.

〇②〇 Menu (AF / Regional / Ajuste de som)

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Indicador RDS (AF / EON / TP / TA / REG)

Número e frequência predefinidos.

〇⑤〇 Baixa frequência

〇⑥〇 Exibe a tela predefinida

〇⑦〇 Mudar o modo de afinação

Mostra se as funções estão ativadas ou desativadas.

〇⑤〇 Exibição de informações

Mostra informações como frequência, nome da estação, número predefinido 

e texto de rádio.

Modos de sintonia alternativos entre Manual, Preset ou DX Seek para 

pesquisar estações de rádio.

〇⑥〇 Baixa frequência

〇⑦〇 Exibe a tela predefinida

〇⑧〇 Mudar o modo de afinação

〇⑧〇 Exibe a tela de lista

〇⑨〇 Aumente a frequência

Modos de sintonia alternativos entre Manual, Preset ou DX Seek para 

pesquisar estações de rádio.

〇⑨〇 Exibe a tela de lista

〇⑩〇 Informações de trânsito ativadas / desativadas

〇⑪〇 Aumente a frequência

• Os dados digitais RDS incluem o seguinte: AF (lista de frequência alternativa), 

EON (outras redes aprimoradas), TP (programa de tráfego), TA (informações 

de tráfego) e REG (regional)
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Operação de rádio FM / AM Seleção de estações de rádio

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Rádio].

→ toque em [Rádio]. ■ Selecionando estações das predefinições

1 Eu toquei

.

2 Toque na guia da banda desejada.

e selecione o modo

3 Eu toqueiafinação desejada.

• DX Seek: estações fortes e fracas são sintonizadas.

• Manual: a frequência é sintonizada manualmente em etapas.

• Predefinições: muda diretamente para as estações predefinidas.

4 Eu toquei

ou e mude para a estação desejada. 2 Selecione a frequência que deseja ouvir
entre os pré-definidos.

■ Selecionando estações da lista

1 Eu toquei

.

2 Selecione a frequência que deseja ouvirdas listas.

As listas FM / AM são atualizadas manualmente pressionando

.
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Salvando estações de rádio em 

predefinições

Usando o menu Predefinições

1 Pressione longamente a lista de opçõesvocê deseja editar.
Esta função é usada para salvar manualmente a estação atual no número 

predefinido desejado.

1 Sintonize a estação que deseja salvar.

2 Eu toquei

.

2 Selecione a opção desejada.• Tune: reproduz a freqüência selecionada.

• Salvar: sobrescreve a freqüência ouvida pela atual.

• Apagar: apaga a frequência.

3 Pressione e segure o botão [Holdpressionado] ou a área do número desejado

deseja salvar.

Você pode salvar um total de 20 estações como predefinições em cada banda (FM, 

MW, LW ou DAB).

• Na tela de lista, você também pode pressionar para salvar o canal 

na predefinição.

• Se uma memória predefinida já tiver sido configurada com o mesmo número 

predefinido, essa memória será apagada e a nova estação será salva.

• Você pode excluir predefinições da tela de predefinições. Eu toquei

→
[Excluir tudo].

para
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Manuseio RDS AF ligado e desligado (frequências 

alternativas)

Informação de trânsito RDS (Radio Data System) é um sistema de informação de rádio que usa a 

subportadora de 57 kHz de transmissões FM normais. O RDS permite-lhe receber 

várias informações, como informações de trânsito e nomes de estações, bem 

como sintonizar automaticamente uma estação com um sinal mais forte que está 

a transmitir o mesmo programa.

Eu toquei .

O indicador “TA” é exibido e a unidade muda para o modo de espera para receber 

informações de trânsito.

Quando as informações de trânsito são recebidas, o indicador “TP” acende e a mensagem pop-up 

correspondente é exibida. Pressione [Fechar] para fechar. Pressione [TA off] para desligar o 1 Eu toquei

Função TA.

.

• O indicador “TP” acende quando o modo de espera está desligado em uma 

condição diferente da fonte de rádio para indicar que a unidade está recebendo 

informações de tráfego.

• Se o sinal de transmissão de informações de tráfego cair abaixo de um certo 

nível, a unidade permanecerá no modo de recepção por 1 minuto.

2 Marque a caixa [AF] para ativar a função.

• O modo RDS não é exibido na banda MW ou LW.

• Quando o AF está ativado, a unidade sintoniza automaticamente a estação na 

lista AF com o sinal mais forte.

• Desligue o AF quando não precisar do modo de ajuste automático.

Quando o AF é ativado, o indicador “AF” acende.

Recepção manual de informações de trânsito Estações regionais

1 Eu toqueisobre o tráfego.

Esta opção permite aos usuários definir o dispositivo para a região atual ou deixar 

o rádio sintonizar outros programas regionais.para ativar o modo de informação

O indicador de informações de trânsito “TA” é 1 Eu toquei
Ligar.

.

2 Eu toquei

ou .

A estação que está transmitindo as informações do 2 Marque a caixa [Regional] para habilitar o
tráfego. 

Quando a função regional é desativada, a unidade continuará a receber a 

estação RDS local automaticamente.

Função.

• Você pode pesquisar as informações de tráfego no modo DX Seek.

Ajuste de som

Eu toquei → [Definições de som].

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.
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DAB Operação de rádio DAB

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Rádio].

→ toque em [Rádio].

Tela principal do rádio DAB

2 Toque na guia da banda DAB.

e selecione o modo

② ③

①

3 Eu toqueiafinação desejada.⑥

• Serviço: altera os componentes do serviço na lista de todos os serviços.

• Predefinições: altera diretamente a estação predefinida.

④ ⑤

4 Eu toquei

ou e mude para a estação desejada.

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
• Confirme o tipo de antena DAB (vendida separadamente) antes de usar a função 

DAB / DAB + / DMB. Se estiver usando uma antena ativa que requer energia 

desta unidade, ligue a energia da antena DAB; Se for usada uma antena 

passiva que não requeira energia desta unidade, certifique-se de desligar a 

antena DAB ou poderá causar um mau funcionamento.

• Quando o link FM é sintonizado, se o sinal digital for fraco, esta unidade será 

ligada para receber o sinal de rádio FM analógico automaticamente e o ícone 

do link será exibido como link FM.

• Este produto é compatível apenas com “Receiver Profile 1 Standard Audio 

Receiver” de acordo com a classificação oficial do WorldDMB Forum.

〇①〇 Guia banda de rádio

Selecione uma guia para ativar o modo de rádio desejado.

〇②〇 Menu (RDC, Antena DAB, Link Simbólico,

Ajuste de som)

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Apresentação de slide

Exibe informações sobre o programa, fotos do artista e anúncios 

sincronizados com o componente de serviço que está recebendo no 

momento.

〇⑤〇 Exibição de informações

Mostra informações como frequência, nome da estação, número predefinido 

e texto de rádio.

〇⑥〇 Indicador DAB (SL, TA, FM, DRC, DAB)

Mostra se as funções estão ativadas ou desativadas.

〇⑦〇 Baixa frequência

〇⑧〇 Exibe a tela predefinida

〇⑨〇 Mudar o modo de afinação

Alterne os modos de sintonização entre Serviço ou Predefinições para 

pesquisar estações de rádio.

〇⑩〇 Exibe a tela de lista

〇⑪〇 Modo de informação de trânsito ativado /

Desativado

〇⑫〇 Aumente a frequência
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Seleção de estação DAB Salvar a estação DAB em predefinições

■ Selecionando estações de predefinições Esta função é usada para salvar manualmente a estação atual no número 

predefinido desejado.

1 Eu toquei

.

1 Sintonize a estação que deseja salvar.

2 Eu toquei

.

2 Selecione a estação que deseja ouvirentre os pré-definidos.

■ Selecionando estações da lista

3 Pressione e segure o botão [Holdpressionado] ou a área do número desejado

deseja salvar.1 Eu toquei

.

Você pode salvar um total de 20 estações como predefinições em cada banda (FM, 

MW, LW ou DAB).

• Na tela de lista, você também pode pressionar para salvar o canal 

na predefinição.

• Se uma memória predefinida já tiver sido configurada com o mesmo número 

predefinido, essa memória será apagada e a nova estação será salva.

• Você pode excluir predefinições da tela de predefinições. Eu toquei

→
[Excluir tudo].

para

2 Selecione a estação que deseja ouvirentre aqueles nas listas.

Pressione o botão de atualização para atualizar a lista.
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Usando o menu Predefinições Antena DAB ligada / desligada

1 Pressione longamente a lista de opçõesvocê deseja editar.

Você pode escolher se deseja fornecer energia ao conector da antena DAB com 

esta configuração. Confirme o tipo de antena DAB (vendida separadamente) 

antes de instalar. Se estiver usando uma antena ativa que requer energia desta 

unidade, ligue a energia da antena DAB; Se for usada uma antena passiva que 

não requeira energia desta unidade, certifique-se de desligar a antena DAB ou 

poderá causar um mau funcionamento.

1 Eu toquei

.

2 Marque a caixa [Antena DAB] para habilitar oFunção.

2 Selecione a opção desejada.

• Desligado (padrão): Quando nenhuma antena DAB está conectada ou 

aquela que está conectada não requer energia desta unidade.

• Ligado: quando a antena DAB conectada requer energia desta unidade.• Tune: reproduz a freqüência selecionada.

• Salvar: sobrescreve a freqüência ouvida pela atual.

• Apagar: apaga a frequência.

• Se a mensagem “Erro da antena DAB” aparecer na unidade, esta configuração não 

é mais válida. Para saber como agir quando esta mensagem aparecer, consulte 

“Se esta mensagem aparecer”.

Informação de trânsito

Eu toquei .

O indicador “TA” acende-se e a unidade muda para o modo de espera para 

receber informações de trânsito.

Serviço de continuação ativado / desativado - 

conteúdo semelhante (link simbólico)

• Pressione o botão [TA OFF] na janela pop-up para desligar a função TA. 

Também pode

Pressionar o botão no lado inferior direito da tela

para ativar / desativar a função TA.

Esta unidade mudará automaticamente para um serviço alternativo disponível se 

a qualidade de recepção do serviço selecionado atualmente ficar ruim.

1 Eu toquei

.

Controle de faixa dinâmica (DRC)

Dynamic Range Control (DRC) é uma função que mantém 2 Marque a caixa [Link Simbólico] para
o volume do rádio em um nível constante para que a experiência

o usuário fica melhor e mais confortável.

ativar a função.

1 Eu toquei

.
• Configuração do link simbólico desativado [padrão]: A continuação do 

serviço para os serviços de link físico está ativa apenas.

Os serviços de link físico oferecem o mesmo conteúdo que o serviço 

ajustado originalmente.

• Configuração de link simbólico habilitada:

A continuação do serviço para os serviços de link físico e link simbólico 

está ativa.

Em geral, os serviços de link simbólico oferecem conteúdo semelhante ao do 

serviço sintonizado originalmente, embora possa ser diferente dependendo da 

configuração da estação.

2 Marque a caixa [DRC] para habilitar a função.Quando o DRC é ativado, o indicador “DRC” acende.

Ajuste de som

Eu toquei → [Definições de som].

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.
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Disco Formato de disco compatível

Formatos de disco Logo

compatível do disco

Vídeo DVD

Descrição

Exibe discos com TODOS os códigos de região ou o código de 

região correspondente.

Reproduz CDs de música normais.

ATENÇÃO
CD de áudio

• Assistir a DVDs, vídeos ou imagens do disco enquanto dirige é considerado 

perigoso. Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

• Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa ver DVDs, 

vídeos ou imagens do disco, a menos que o veículo esteja parado e o freio 

de mão acionado.

• Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá assistir 

DVDs, vídeos ou imagens do disco enquanto dirige e sua atenção será 

perturbada, o que pode causar um acidente. O motorista e outras pessoas 

podem ficar gravemente feridas.

CD-R / RW

Reproduz discos gravados com arquivos com títulos de 

música, WMA e MP3.

Código de região de DVD

O DVD player e os discos DVD possuem códigos de região atribuídos. DVDs sem 

os códigos de região apropriados compatíveis com este dispositivo não são 

suportados. Verifique a tabela a seguir para obter mais informações sobre os 

códigos de região do DVD.

• Vídeos / fotos não estão disponíveis durante a condução. (Devido às regras de 

trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo estacionado).

Código Regional

1

2

3

4

5

6

Todo mundo

Área

Estados Unidos, Canadá

Europa, Oriente Médio, África do Sul, Coréia 

do Sul

América Latina

Russia, Africa

China continental

Pode ser reproduzido em todas as regiões

Cuidado
• Nem todos os discos suportam todas as funções. Veja as instruções de 

cada disco para os recursos suportados.

• Impressões digitais na superfície do disco podem afetar adversamente sua 

reprodução. Em caso de problemas, remova o disco e verifique se há 

impressões digitais no lado da reprodução. Se necessário, limpe o disco.

• Ligue o carro antes de usar este dispositivo. Não use este sistema por 

longos períodos com a ignição desligada, pois a bateria pode descarregar.

• CDs de vídeo não podem ser reproduzidos.
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Vídeo do disco Tela principal do disco de vídeo

Você pode reproduzir arquivos de música, vídeo e imagem armazenados em um 

disco no reprodutor interno do sistema.

① ② ③

ATENÇÃO
④

⑤

• Assistir a vídeos enquanto dirige é considerado perigoso (e é ilegal em 

vários países). Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

• Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa assistir a 

vídeos, a menos que o veículo esteja parado e o freio de mão aplicado.

• Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá assistir a 

vídeos enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o que pode causar 

um acidente. O motorista e outras pessoas podem ficar gravemente 

feridas.

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Cardápio

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de informações

〇⑤〇 Nº do arquivo atual / Nº total de arquivos

〇⑥〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑦〇 Arquivo anterior

〇⑧〇 A pausa

〇⑨〇 Repetir

〇⑩〇 Reprodução aleatória

〇⑪〇 Próximo arquivo

• O modo de vídeo do disco não está disponível durante a condução. (Devido às 

regras de trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo estacionado).

Reproduzindo arquivos de vídeo no disco

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[DISCO].

→ toque em [DISCO].

2 Eu toqueiquer.

ou e selecione o arquivo que

3 Toque para reproduzir vídeos do disco.Enquanto o vídeo está sendo reproduzido do disco, toque em para pausá-lo.

Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.
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Procurando arquivos de vídeo no disco Repetir

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista. Eu toquei .

1 Eu toqueiarquivos no disco.

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

para exibir a tela de lista
Selecione o modo desejado.

• Encadernador

nesse momento.

• Um arquivo : repete a reprodução do arquivo atual

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos do disco.

: repete arquivos na pasta selecionada

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, a ordem do modo é alterada de Ligado → Desativado.

2 Toque em [Vídeo] e encontre o arquivo desejado.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.

Selecione o modo desejado.

• Desativado

• Ativado

: Desligue a função Random.

: reproduz todos os arquivos em ordem aleatória.

Ajuste de som

Avançar ou retroceder arquivos
Eu toquei → [Definições de som].

Usar ou .
Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.

1 Durante a reprodução, pressione e segureou

Configurações do visor
.

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder em alta velocidade.

Eu toquei → [Ajustes visuais]

Para obter mais informações, consulte “Configurações de exibição” na página 70.

2 Liberaçãojogar na velocidade normal.

ou para que o arquivo seja

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução para 

pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.
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Música disco Reproduzindo arquivos de música em disco

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[DISCO].

→

toque em [DISCO].
Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um disco no 

reprodutor interno do sistema.

Tela principal Disc Music
2 Toque para reproduzir a música do disco.Enquanto a música do disco está tocando, toque em para pausar.

① ② ③

Pesquisa de arquivo de música de disco

⑤

⑥

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista.

④

1 Eu toqueiarquivos no disco.

para exibir a tela de lista

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Cardápio

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Ícone de música de disco

〇⑤〇 Nº da música atual / Nº total de canções

〇⑥〇 Exibição de informações

〇⑦〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑧〇 Arquivo anterior

〇⑨〇 A pausa

〇⑩〇 Repetir

〇⑪〇 Aleatória

〇⑫〇 Varredura

〇⑬〇 Próximo arquivo

2 Toque em [Música] e navegue até o arquivo desejado.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.
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Avançar ou retroceder arquivos Ajuste de som

Usar ou Eu toquei
→

[Definições de som].

1 Durante a reprodução, pressione e segureou

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.

.

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder em alta velocidade.

2 Liberaçãojogar na velocidade normal.

Usando a barra de reprodução

ou para que o arquivo seja

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução para 

pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.

Repetir

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• Encadernador

nesse momento.

• Um arquivo : repete a reprodução do arquivo atual

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos do disco.

: repete arquivos na pasta selecionada

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, a ordem do modo é alterada de Ligado → Desativado.

Selecione o modo desejado.

• Desativado

• Ativado

: Desligue a função Random.

: reproduz todos os arquivos em ordem aleatória.
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CD de dados: disco de 

imagem

Reproduzindo arquivos de imagem de disco

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[DISCO].

→

toque em [DISCO].

Pode reproduzir arquivos de música, vídeo e imagem armazenados 2 Eu toquei

em um disco do reprodutor interno do sistema.

ou e selecione o arquivo que

quer.

Tela principal da imagem do disco

3 Toque para reproduzir as imagens dodisco.

① ② ③ Enquanto a imagem do disco está sendo reproduzida, toque em para pausá-la.

④
⑤ Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Cardápio

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de informações

〇⑤〇 Nº da imagem atual / Nº da imagem total

〇⑥〇 Arquivo anterior

〇⑦〇 A pausa

〇⑧〇 Repetir

〇⑨〇 Reprodução aleatória

〇⑩〇 Próximo arquivo

Pesquisa de arquivo de imagem de disco

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista.

1 Eu toqueiarquivos no disco.

para exibir a tela de lista

2 Toque em [Imagem] e navegue até o arquivo desejado.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.
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Repetir Configurações do visor

Eu toquei . Eu toquei → [Ajustes visuais]

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado. Para obter mais informações, consulte “Configurações de exibição” na página 70.

Selecione o modo desejado.

• Encadernador

nesse momento.

• Um arquivo : repete a reprodução do arquivo atual

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos do disco.

: repete arquivos na pasta selecionada

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, a ordem do modo é alterada de Ligado → Desativado.

Selecione o modo desejado.

• Desativado

• Ativado

: Desligue a função Random.

: reproduz todos os arquivos em ordem aleatória.
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Disco dvd Reprodução de DVD

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[DISCO].

→

toque em [DISCO].

Tela principal do disco DVD

2 Eu toqueivocê quer.

ou ou selecione o capítulo
① ② ③

④ ⑤

3 Toque para reproduzir um DVD.Enquanto o DVD está sendo reproduzido, toque em para fazer uma pausa.

⑥ Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menus para visualizar o DVD em tela inteira.
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Cardápio

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Título e informações do capítulo

〇⑤〇 Índice de título e capítulo

〇⑥〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑦〇 Capítulo anterior

〇⑧〇 A pausa

〇⑨〇 Repetir

〇⑩〇 Menu Superior

〇⑪〇 16: 9/4: 3 LB / 4: 4 PS

〇⑫〇 Próximo Capítulo

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.
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Pesquisa de Capítulo Avançar ou retroceder capítulos

1 Eu toquei

. Usar ou .

1 Durante a reprodução, pressione e segureou .

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder em alta velocidade.

2 Liberaçãojogar na velocidade normal.

ou para o capítulo ser

2 Procure o capítulo desejado.

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução 

para pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.

3 Toque no capítulo que deseja reproduzir. Repetir

Eu toquei .

Pesquise no menu superior Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

1 Eu toqueisuperior.

Selecione o modo desejado.
para exibir a tela do menu

• Um capítulo

está jogando no momento.

• tudo : repete todos os capítulos do título atualmente selecionado.

• Disco : repete todos os títulos do DVD.

: repete a reprodução do capítulo que está sendo

2 Eu toquei

.

3 Pesquise o capítulo e o título que deseja.Toque nas setas para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda no 

controlador para selecionar o menu desejado e toque no

botão de acesso

• O menu superior e as opções do menu DVD só podem ser usados   em 

DVDs que suportam essas funções.

.
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Alterando a proporção da tela
• O submenu e os itens de menu do DVD só podem ser usados   em DVDs que 

suportam essas funções.

• Marque a caixa [Controle de menu] para exibir o controlador.

1 Toque em [Wide].Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

2 Selecione o modo desejado.

Alterando o idioma da legenda

• Wide: Uma tela widescreen 16: 9 é exibida.

• Normal: uma tela com proporção 4: 3 é exibida. 1 Eu toquei
• Cinema: uma tela com proporção de 21: 9 é exibida.

→ [Subtítulo].

Usando o menu superior

1 Toque em [Menu superior] para exibir a telano menu superior.

2 Selecione o idioma desejado.

• Os idiomas de legenda suportados podem variar dependendo do título do DVD.

2 Toque para cima, para baixo, para a direita ouesquerda do controlador para selecionar o

menu desejado e toque no botão de acesso

Alterando o idioma da voz

.

1 Eu toquei

→ [Áudio].

• O menu superior e as opções do menu DVD só podem ser usados   em DVDs 

que suportam essas funções.

• Marque a caixa [Controle de menu] para exibir o controlador.

Usando o submenu

1 Toque em [Submenu] para exibir a tela doSubmenu.

2 Selecione o idioma desejado.

• Os idiomas de voz suportados podem variar dependendo do título do DVD.

2 Toque para cima, para baixo, para a direita ouesquerda do controlador para selecionar o

menu desejado e toque no botão de acesso .
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CD de áudio Reproduzindo um CD de áudio

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[DISCO].

→

toque em [DISCO].
Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um disco no 

reprodutor interno do sistema.

Tela principal do CD Audio
2 Eu toqueiquer.

ou , ou selecione a trilha a ser

① ②

3 Toque para reproduzir um CD de áudio.Enquanto o CD de áudio estiver sendo reproduzido, toque em pausa. para

④

⑤③

Track Search
⑥

Você pode pesquisar as faixas na tela Lista.

1 Eu toqueiÁudio de CD.

para exibir a tela de lista
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Exibe a tela anterior

〇③〇 Exibição de arte da capa

〇④〇 Nº da música atual / Nº total de canções

〇⑤〇 Exibição de informações

〇⑥〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑦〇 Faixa anterior

〇⑧〇 A pausa

〇⑨〇 Repetir

〇⑩〇 Aleatória

〇⑪〇 Varredura

〇⑫〇 Próxima faixa

2 Procure a faixa desejada.

3 Toque na faixa que deseja reproduzir.
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Avançar ou retroceder faixas Exploração

Usar ou .

1 Eu toquei

.

1 Durante a reprodução, pressione e segureou

Faz a varredura do início (os primeiros 10 segundos ou mais) de todos os 

arquivos na categoria / pasta atual ou de todo o CD de áudio.

.

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo 2 Toque em [Scan] para interromper a digitalização.
para avançar ou retroceder em alta velocidade.

2 Liberaçãoem velocidade normal.

ou para a pista tocar

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução 

para pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.

Repetir

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• UMA

jogando naquele momento.

• tudo : repete todas as faixas do CD de áudio.

: repete a reprodução da faixa atual

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• Ativado

aleatória.

• Desativado

: reproduz as faixas do CD de áudio em ordem

: Desligue a função Random.
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Música USB Reproduzindo arquivos de 

música de USB

Você pode reproduzir arquivos de música (MP3 / WMA / AAC / FLAC / 1 Pressione o botão Menu

OGG / APE / MP2) armazenado em uma unidade flash USB.

→

toque em [Música de

USB]. Ou na tela inicial, toque em [Menu]

→

[Música de USB].

ou e selecione o arquivo que

Tela principal de música USB

2 Eu toqueiquer.
① ② ③

Se o tempo de reprodução exceder 3 segundos, pressione 

o arquivo atual será reproduzido a partir do

começando.

⑤

3 Toque para reproduzir música de USB.
④

⑥

⑦

Enquanto a música está tocando do USB, toque em para pausar.

Pesquisa de arquivo de música USB

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
Você pode navegar pelo arquivo de música na tela de lista.

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Menu (capa do álbum, Adicionar à lista de álbuns

Reprodução, ajuste de som)

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de arte da capa

〇⑤〇 Nº da música atual / Nº total de canções

〇⑥〇 Exibição de informações

〇⑦〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑧〇 Arquivo anterior

〇⑨〇 A pausa

〇⑩〇 Repetir

〇⑪〇 Aleatória

〇⑫〇 Varredura

〇⑬〇 Próximo arquivo

1 Eu toqueiMúsica de USB.

para exibir a tela de lista

2 Encontre a categoria e o arquivo que você deseja.Você pode pesquisar por arquivo, lista de reprodução, artista, música e 

álbum.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.

• Na tela de lista, toque em

Playback] para adicionar a música atual.

→
[Adicionar à lista de
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Avançar ou retroceder arquivos Exploração

Usar ou .

1 Eu toquei

.

1 Durante a reprodução, pressione e segureou

Verifica o início (os primeiros 10 segundos ou mais) de todos os arquivos 

na categoria / pasta atual ou em todo o USB.

.

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo 2 Toque em [Scan] para interromper a digitalização.

4 vezes maior. Continue pressionando para mudar para um

Velocidade 20 vezes mais rápida.

para avançar ou retroceder o disco em uma velocidade

2 Liberaçãoem velocidade normal.

ou para a pista tocar

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução 

para pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.

Repetir

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• Categoria

nesse momento.

• Encadernador : repete arquivos na pasta selecionada

nesse momento.

• Um arquivo : repete a reprodução do arquivo atual

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos no USB.

: repete arquivos na categoria selecionada

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• Ativado

atualmente selecionado em ordem aleatória.

• Desativado : Desligue a função Random.

: reproduz os arquivos da categoria

38- ISTO É



Adicionar músicas a uma lista de 

reprodução

Ajuste de som

1 Enquanto joga, toquea lista de reprodução].

Eu toquei
→

[Definições de som].

→ [Adicionar a
Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.

Formatos de música USB suportados

Categoria

especificações

de arquivo MP3

Descrição

Especificações de resposta: MPEG AUDIO 

LAYER3

Taxa de amostragem de resposta:

32, 44,1, 48 (KHz)

Taxa de bits de resposta: 32, 40, 48,

56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224,

256, 320 (Kbps)

TAG ID3 v1.1, ID3 v2.x e ID3 v1.0

• Número máximo de camadas de diretório: 15 camadas

• Comprimento máximo dos nomes de pasta ou 

arquivo: 255 bytes

• Caracteres suportados para nomes de pasta / 

arquivo: Inglês, vietnamita e números

• Máx. de arquivos reconhecidos de um dispositivo 

USB (música + vídeo + imagem): 5000

Taxa de bits

e frequência

De amostragem

recomendado

2 Selecione as músicas desejadas e toque[Adicionar].

ID3 TAG

Excluir uma lista de reprodução

1 Na tela da lista, selecione ocategoria da lista de reprodução e toque

→ [Remover].

especificações

detalhado

2 Selecione a lista de reprodução desejada etoque em [Adicionar].
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Vídeo USB Tela principal de vídeo USB

Pode reproduzir arquivos de vídeo

(AVI / MKV / MP4 / ASF / WMV / MPG / 3GP / MOV / FLV) armazenado

em uma unidade flash USB do reprodutor interno deste sistema.

① ② ③

④ ⑤

ATENÇÃO
• Assistir a vídeos enquanto dirige é considerado perigoso (e é ilegal em vários 

países). Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

• Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa assistir a 

vídeos, a menos que o veículo esteja parado e o freio de mão aplicado.

• Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá assistir a 

vídeos enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o que pode causar 

um acidente. O motorista e outras pessoas podem ficar gravemente 

feridas.

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Menu (legenda, configurações de som, configurações

Tela)

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de informações

〇⑤〇 Nº do vídeo atual / Nº total de vídeos

〇⑥〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑦〇 Arquivo anterior

〇⑧〇 A pausa

〇⑨〇 Repetir

〇⑩〇 em formação

〇⑪〇 WIDE / NORMAL (Wide / Normal)

〇⑫〇 Próximo arquivo

• Vídeos USB não estão disponíveis durante a condução. (Devido às regras de 

trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo estacionado).

Reprodução de arquivo de vídeo USB

1 Pressione o botão MenuUSB]. Ou na tela inicial, toque em [Menu]

→ [Vídeo USB].

ou e selecione o arquivo que

→ toque em [Vídeo de

2 Eu toqueiquer.

• Se o tempo de reprodução exceder 3 segundos, pressione

o arquivo atual será reproduzido desde o início.

3 Toque para reproduzir vídeos de USB.Enquanto o vídeo está sendo reproduzido do USB, toque em pausar. para

Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.
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Pesquisa de arquivo de vídeo USB Repetir

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista. Eu toquei .

1 Eu toqueiVídeo USB.

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

para exibir a tela de lista
Selecione o modo desejado.

• Encadernador

nesse momento.

• Um arquivo : repete a reprodução do arquivo atual

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos no USB.

: repete arquivos na pasta selecionada

Visualizando informações do arquivo

Toque em [Info].

As informações do arquivo (nome do arquivo, resolução e tempo total) serão 

exibidas.

2 Encontre a pasta e o arquivo desejados.

Subtítulo

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.
1 Eu toquei

→

[Subtítulo].

Avançar ou retroceder arquivos

Usar ou .

1 Durante a reprodução, pressione e segureou .

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder o disco em uma velocidade

4 vezes maior. Continue pressionando para mudar para um 2 Marque a caixa de legenda para exibir o
Velocidade 20 vezes mais rápida.

2 Liberaçãojogar na velocidade normal.

ou para que o arquivo seja legendas na tela de vídeo USB.

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução 

para pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.
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Configurações do visor Formatos de vídeo USB suportados

Eu toquei → [Ajustes visuais]

Para obter mais informações, consulte “Configurações de exibição” na página 70.

Categoria

Formato de arquivo

Extensões

Descrição

AVI, MPEG

avi, mpg, mpeg, mp4, wmv

MPEG4-ASP, MPEG4-AVC (H.264),

AVS, VP8

1920 x 1080

(WMV 9: máx. 8 Mbps, 1280 x 720, WMV 8: 

640 x 480)

MP3, OGG, WMA ... (AC3 não compatível) SMI

• Arquivos não compatíveis com as 

especificações suportadas

• Arquivos modificados (arquivos com formatos 

de arquivo modificados)

• Arquivos transformados (exemplo:

Arquivos AVI codificados com codec de vídeo 

WMV)

• Arquivos sem índices

• As configurações de exibição não estão disponíveis durante a condução. 

(Devido às regras de trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo 

estacionado).

Codec de vídeo

Resolução de vídeo

Codec de áudio

Subtítulo

Arquivos não

compatível

Ajuste de som

Eu toquei → [Definições de som].

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.
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Imagens USB Reprodução de arquivo de imagem USB

1 Pressione o botão MenuUSB]. Ou na tela inicial, toque em [Menu]

→

[Imagem de USB].

→

toque em [Imagem de
Você pode reproduzir arquivos de música, vídeo e imagem armazenados em um 

disco a partir do reprodutor interno do sistema.

Imagem USB da tela principal
2 Deslize para a esquerda ou direita paravisualizar e selecionar o arquivo desejado.

① ② ③

Exibição em tela inteira

④
⑤ Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

⑥
• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.

⑦ ⑧ ⑨
Pesquisa de arquivo de imagem USB

〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Configurações de tela

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de informações

〇⑤〇 Nº da imagem atual / Nº da imagem total

〇⑥〇 Zoom in / out

〇⑦〇 Ver imagem

〇⑧〇 Vire à direita

〇⑨〇 em formação

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista.

1 Eu toqueiArquivos USB.

para exibir a tela de lista

2 Encontre o arquivo desejado.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.

• Para alterar o tipo de lista, toque em visualizar] ou 

[Mostrar faixa atual].

e selecione [Lista de

Configurações de tela

Eu toquei → [Configuração da tela]

Para obter mais informações, consulte “Configurações da tela” na página 71.
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Música ipod Tela principal do ipod

• O uso de cabos de iPod é recomendado ® original fornecido pela Apple. (O uso de 

outros produtos pode causar ruído ou mau funcionamento.)

• No caso de iPhones, streaming de áudio e controle de iPod ® eles podem entrar 

em conflito na ocasião. Se o problema persistir, remova o iPhone e 

reconecte-o.

• Se iPod ® e bluetooth ® conectar simultaneamente com o mesmo iPhone, você não 

poderá usar a função de áudio Bluetooth ®.

• Alguns iPods com protocolos de comunicação incompatíveis podem não 

funcionar corretamente com o sistema.

① ② ③

⑤

⑥

④

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Dispositivos iPod compatíveis
〇①〇 Exibe a tela de lista

〇②〇 Cardápio

〇③〇 Exibe a tela anterior

〇④〇 Exibição de arte da capa

〇⑤〇 Nº da música atual / Nº total de canções

〇⑥〇 Exibição de informações

〇⑦〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑧〇 Arquivo anterior

〇⑨〇 A pausa

〇⑩〇 Repetir

〇⑪〇 Aleatória

〇⑫〇 Próximo arquivo

• A operação normal de dispositivos iPhone e iPod Touch com iOS 9.3.2 ou 

inferior é garantida. No entanto, eles podem não funcionar bem com versões 

posteriores do iOS, pois não foram testados.

- iPod Classic

- iPod nano: 4ª ~ 7ª geração

- iPod Touch: 2ª ~ 5ª geração

- iPod: 2ª ~ 4ª geração

- iPad Air: Air, Air2

- iPad mini: mini, mini 2, mini 3, mini retina

- iPhone: 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6+

Reproduzindo música do iPod

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[iPod].

→

toque em [iPod].

2 Eu toqueiquer.

Se o tempo de reprodução exceder 3 segundos, 

pressione vai jogar o

arquivo atual desde o início.

ou e selecione o arquivo que

3 Toque para reproduzir música do iPod.Enquanto a música está tocando no iPod, toque para pausar.

O modo de usar esta função pode variar dependendo das especificações do iPod.
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Procurando arquivos de música do iPod Repetir

Você pode navegar pelos arquivos na tela de lista. Eu toquei .

1 Eu toqueimúsica do iPod.

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

para exibir a tela de lista
Selecione o modo desejado.

• Um arquivo

jogando naquele momento.

• tudo : repete todos os arquivos no USB.

• Desativado : desliga a função de repetição.

: repete a reprodução do arquivo atual

Reprodução aleatória

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

2 Encontre a categoria e o arquivo que você deseja.

• Ativo

jogar em ordem aleatória.

• Desativado : Desligue a função Random.

: reproduz os arquivos da lista de reprodução

Você pode pesquisar por lista de reprodução, artista, álbum e música, entre 

outros.

3 Toque no arquivo que deseja reproduzir.

Ajuste de som

Eu toquei

Para obter mais informações, consulte “Som” no

página 65.

→ [Definições de som].

Avançar ou retroceder arquivos

Usar ou .

1 Durante a reprodução, pressione e segureou .

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder o disco em uma velocidade 4 vezes mais rápida. Continue 

pressionando para mudar para uma velocidade 20 vezes mais rápida.

2 Liberaçãojogar na velocidade normal.

ou para que o arquivo seja

Usando a barra de reprodução

Arraste ou toque no controle deslizante ao longo da barra de reprodução para 

pular para o ponto onde deseja iniciar a reprodução.
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Android Auto Apple CarPlay
Com o Apple CarPlay você pode usar seu iPhone no carro com mais segurança e 

inteligência.

O Apple CarPlay envia o que você deseja fazer com o iPhone enquanto dirige até 

a unidade. Você pode obter direções, fazer chamadas, enviar e receber 

mensagens ou ouvir música sem perder de vista a estrada. Basta conectar seu 

iPhone na unidade e pronto.

O que é Android Auto

O Android Auto foi projetado para facilitar o uso dos aplicativos do seu telefone 

enquanto você dirige. Navegue com o Google Maps, ouça listas de reprodução ou 

podcasts de seus aplicativos favoritos e muito mais.

• Antes de usar esta função, ative o Apple CarPlay e conecte o iPhone à unidade 

com o cabo Lightning para USB (fornecido com o iPhone).

• Algumas funções podem não estar disponíveis durante a condução.

• Para saber quais modelos de iPhone podem ser usados   com esta unidade, consulte 

“iPod / iPhone” (página 79). Apenas o iPhone 5 ou posterior oferece suporte à 

função Apple CarPlay.

Ativação Android Auto

Faça download do aplicativo Android Auto na Google Play Store antes de 

continuar.

Basta conectar seu smartphone ao conector USB da unidade e seguir as 

instruções para emparelhá-los.

• O smartphone conectado com Android Auto desconectará qualquer outra 

conexão Bluetooth do telefone e emparelhará com a unidade.

Acesso ao Apple CarPlay

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Android Auto].

→ toque em [Android Auto]. 1 Pressione o botão Menu

Ou na tela inicial, toque em [Menu] →

[Apple CarPlay].

→ toque em [Apple CarPlay].

2 A tela do Android Auto é exibida.

• Ao reconectar um smartphone que já foi usado, toque no pop-up “Android Auto 

conectado” em 5 segundos para acessar a tela do Android Auto ou ignore as 

instruções tocando em [ 

] no canto superior direito.

• Você pode fazer uma chamada, usar a função de reconhecimento de voz, o aplicativo 

de navegação Android Auto compatível e muito mais.

• Somente aplicativos aprovados pelo Google podem ser usados   com as 

medidas de segurança do motorista necessárias em vigor.

2 O modo Apple CarPlay está ativado.

• Toque no ícone do aplicativo desejado na unidade ou use a função Siri 

pressionando a tecla. 

ou VOICE.

• Ao reconectar um iPhone 5 ou posterior que já tenha sido usado, toque na 

mensagem pop-up “Apple CarPlay conectado”. (Apple CarPlay conectado) em 

menos de 5 segundos para acessar a tela do Apple CarPlay ou ignorar as 

solicitações tocando em [

] no canto superior direito.

• O aplicativo deve ser compatível com Apple CarPlay para aparecer na tela 

inicial.
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HDMI Tela principal HDMI

Áudio HDMI
Dispositivos compatíveis com HDMI podem conectar e reproduzir seu conteúdo 

nesta unidade. Para fazer conexões HDMI, é necessário configurar o HDMI na 

unidade para o dispositivo conectado.

• O cabo de conexão HDMI / MHL varia dependendo do dispositivo conectado que 

corresponde a HDMI. Prepare conjuntos de cabos de conexão HDMI / MHL 

opcionais adequados para o seu dispositivo.

• O dispositivo eletrônico deve ter uma interface de saída HDMI.

• A unidade não reconhece todos os dispositivos com interface de saída HDMI.

• Use apenas o cabo de conexão HDMI especial da Alpine.

Vídeo HDMI

ATENÇÃO
• Assistir a vídeos enquanto dirige é considerado perigoso (e é ilegal em vários 

países). Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

• Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa assistir a 

vídeos, a menos que o veículo esteja parado e o freio de mão aplicado.

• Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá assistir a 

vídeos enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o que pode causar 

um acidente. O motorista e outras pessoas podem ficar gravemente 

feridas.

Reprodução no modo HDMI

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[HDMI].

→ toque em [HDMI].

• Vídeos HDMI não estão disponíveis durante a condução. 2 Controle diretamente do seu dispositivo

disponível quando o veículo está estacionado).

(Devido aos regulamentos de trânsito, os vídeos são apenas

HDMI.

Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.

Alterando a proporção da tela

1 Toque em [Wide].Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

2 Selecione o modo desejado.• Wide: Uma tela widescreen 16: 9 é exibida.

• Normal: uma tela com proporção 4: 3 é exibida.

• Cinema: uma tela com proporção de 21: 9 é exibida.
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Configurações do visor AUX (dispositivo

assistente)
Eu toquei → [Ajustes visuais]

Para obter mais informações, consulte “Configurações de exibição” na página 70.

Dispositivos compatíveis com AUX podem conectar e reproduzir seu conteúdo 

nesta unidade. Para fazer conexões AUX, você precisa definir a configuração 

AUX na unidade para o dispositivo conectado.

• As configurações de exibição não estão disponíveis durante a condução. 

(Devido às regras de trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo 

estacionado).

• Ative a configuração AUX.

• A operação pode variar dependendo da unidade conectada.

• Você pode usar AUX, AUX DVD players, consoles de jogos, DVD players 

externos, DVD changers, DVB-T, TVs e USB players.

ATENÇÃO
• Assistir ao vídeo / TV enquanto dirige é considerado perigoso (e ilegal em 

vários países). Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

• Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa ver o vídeo / 

televisão a menos que o veículo esteja parado e o freio de mão acionado.

• Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá assistir ao 

vídeo / TV enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o que pode 

causar um acidente. O motorista e outras pessoas podem ficar gravemente 

feridas.

Ajuste de som

Eu toquei → [Definições de som].

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.

• TVs AUX ou vídeos não estão disponíveis durante a condução. (Devido às 

regras de trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo estacionado).
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Tela principal AUX Configurações do visor

Áudio AUX Eu toquei → [Ajustes visuais]

Para obter mais informações, consulte “Configurações de exibição” na página 70.

• As configurações de exibição não estão disponíveis durante a condução. 

(Devido às regras de trânsito, os vídeos só estão disponíveis com o veículo 

estacionado).

Vídeo AUX

Ajuste de som

Eu toquei → [Definições de som].

Reprodução em modo AUX
Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[AUX].

→ toque em [AUX].

2 Controle diretamente do seu dispositivoexterno.

Exibição em tela inteira

Toque na tela em uma área sem menu para alternar para tela inteira.

Se você deseja exibir o menu, toque na tela.

• Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o menu desaparecerá 

automaticamente.

Alterando a proporção da tela

1 Toque em [Wide].Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

2 Selecione o modo desejado.• Wide: Uma tela widescreen 16: 9 é exibida.

• Normal: uma tela com proporção 4: 3 é exibida.

• Cinema: uma tela com proporção de 21: 9 é exibida.
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Áudio bluetooth Reprodução de áudio Bluetooth

1 Pressione o botão MenuÁudio]. Ou na tela inicial, toque em [Menu]

→

[Áudio Bluetooth].

ou e selecione o arquivo que

→

toque em [Bluetooth
Graças ao streaming de áudio via Bluetooth, você pode reproduzir músicas 

armazenadas em um telefone celular, player portátil, etc. no carro.

• O áudio Bluetooth só pode ser reproduzido quando o

2 Eu toquei
Bluetooth. Para reproduzir áudio Bluetooth, conecte seu telefone via Bluetooth 

ao sistema do carro. Para obter mais informações sobre a conexão Bluetooth, 

consulte o manual do usuário (emparelhar e conectar a unidade com um 

telefone via Bluetooth) na página 61.

Se o tempo de reprodução exceder 3 segundos, pressione 

o arquivo atual será reproduzido a partir do

começando.

conectou um telefone ou dispositivo de áudio usando

quer.

• A maneira como você usa esta função pode diferir dependendo do 3 Eu toquei

faça uma pausa.

para reproduzir áudio Bluetooth.

Dispositivo Bluetooth.

Enquanto o áudio Bluetooth está sendo reproduzido, toque em para

Tela principal de áudio Bluetooth
• O título ou as informações do artista podem não estar disponíveis em alguns 

dispositivos. Quando não disponível, apenas o símbolo será exibido.

• A maneira como você usa a função reproduzir / pausar pode diferir dependendo do 

dispositivo.

① ②

④

③ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

〇①〇 Cardápio

〇②〇 Exibe a tela anterior

〇③〇 Ícone de bluetooth

〇④〇 Exibição de informações

〇⑤〇 Tempo de reprodução e barra

〇⑥〇 Arquivo anterior

〇⑦〇 A pausa

〇⑧〇 Repetir

〇⑨〇 Aleatória

〇⑩〇 Próximo arquivo
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Configurações de conexão Avançar ou retroceder arquivos

Eu toquei
→

[Configurações de conexão] para estabelecer a conexão. Usar ou .

1 Durante a reprodução, pressione e segureou .

Mantenha o botão pressionado por mais de 1 segundo para avançar ou 

retroceder o disco em uma velocidade 4 vezes mais rápida. Continue 

pressionando para mudar para uma velocidade 20 vezes mais rápida.

2 Liberaçãoem velocidade normal.

ou para a pista tocar

Quando um dispositivo já foi pareado Repetir

Eu toquei .

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

■ Conectando um dispositivo Bluetooth

1. Toque

2. Toque no nome do dispositivo para conectar.
→

[Configurações de conexão]. Selecione o modo desejado.

• Um arquivo

jogando naquele momento.

• Ativado : repete todos os arquivos de áudio Bluetooth.

• Desativado : desliga a função de repetição.

: repete a reprodução do arquivo atual

■ Desconectando um dispositivo Bluetooth

1. Toque

2. Toque no nome do dispositivo para desconectá-lo.
→

[Configurações de conexão].

Reprodução aleatória

■ Mudar de dispositivo Bluetooth
Eu toquei .

Se houver vários dispositivos Bluetooth registrados neste sistema, você pode alterar a 

conexão de um dispositivo registrado para outro.

Se você deseja conectar um dispositivo diferente, primeiro desconecte o dispositivo 

Bluetooth conectado.

Cada vez que o botão é tocado, o modo é alterado.

Selecione o modo desejado.

• Ativado

atualmente selecionado em ordem aleatória.

• Desativado : Desligue a função Random.

: reproduz os arquivos da categoria

1. Toque

2. Desconecte o dispositivo conectado.

3. Toque no nome do dispositivo para emparelhar.

→

[Configurações de conexão].

Ajuste de som
Para obter mais informações, consulte "Conexão Bluetooth" na página 61.

Eu toquei
→

[Definições de som].

Para obter mais informações, consulte “Som” na página 65.
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Operação do

Bluetooth

■ Sobre o telefone viva-voz

É possível fazer chamadas com as mãos livres ao usar um telefone celular 

compatível com HFP (Perfil de mãos livres) com esta unidade.

• Evite fazer chamadas com viva-voz no trânsito intenso ou em ruas muito 

estreitas ou sinuosas.

• Feche as janelas durante a chamada para reduzir o ruído de fundo.

• Se ambas as partes estiverem usando dispositivos viva-voz, ou a chamada for 

feita de um local barulhento, é normal que seja difícil ouvir a voz da outra 

pessoa.

• Dependendo das condições da linha telefônica ou do uso de certos dispositivos 

móveis, as vozes podem não soar naturais.

• Ao usar um microfone, fale o mais diretamente possível para obter a melhor 

qualidade de som.

• Certos recursos de telefones celulares dependem dos recursos e configurações 

de rede de sua operadora. Além disso, seu provedor pode não ter ativado 

alguns recursos e / ou as configurações de rede do provedor podem limitar a 

funcionalidade do recurso.

• Sempre entre em contato com seu fornecedor para questões de disponibilidade e 

funcionalidade.

• Todos os recursos, funcionalidades e outras especificações e informações do 

produto no Manual do usuário baseiam-se nas informações mais atualizadas 

disponíveis e acreditamos que sejam as mais precisas no momento da 

impressão.

• A Alpine reserva-se o direito de alterar ou modificar qualquer informação ou 

especificação sem ser obrigada ou ter de informá-la.

• Observe que ao conectar um iPhone 5 ou superior, ou um smartphone Android 

com o aplicativo Android Auto instalado, a tela de operação pode ser diferente 

desta seção.

Configuração pré-uso

■ Sobre Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia sem fio que permite a comunicação entre dispositivos 

móveis ou computadores pessoais em curtas distâncias. Permite chamadas em 

viva-voz ou transmissão de dados entre dispositivos habilitados para Bluetooth. O 

streaming de Bluetooth está disponível no espectro não licenciado de 2,4 GHz se 

a distância entre os dispositivos for de 10 metros ou menos. Para obter mais 

informações, consulte o site da Bluetooth (http: // www. Bluetooth.com/).

• Dependendo da versão do Bluetooth, um dispositivo compatível com Bluetooth 

pode não ser capaz de se comunicar com esta unidade.

• A operação correta desta unidade não é garantida com todos os dispositivos 

compatíveis com Bluetooth. Para usar o dispositivo compatível com Bluetooth, 

consulte seu revendedor Alpine ou o site da Alpine.

• A conexão sem fio Bluetooth pode ser instável dependendo do ambiente.

• Certifique-se de parar o veículo em um local seguro para fazer uma chamada ou 

definir quaisquer configurações.

• A função pode ser diferente dependendo do dispositivo compatível com 

Bluetooth conectado. Consulte também o manual do usuário do dispositivo 

conectado.
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Telefone Quando um telefone já foi pareado

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Telefone].

→

toque em [Telefone].

Emparelhar e conectar um telefone

Quando não há telefone emparelhado

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Telefone].

→ toque em [Telefone].

2 Selecione o dispositivo da lista e toque em[Ligar].

• Quando um dispositivo Bluetooth está conectado, um novo dispositivo não pode ser 

emparelhado. Se você deseja emparelhar um novo telefone, primeiro desconecte o 

dispositivo Bluetooth conectado.

Quando o telefone está conectado

2 Pressione [Sim]. 1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em [Menu] →

[Telefone].

→

toque em [Telefone].

A tela a seguir é exibida.

3 Emparelhar a partir do dispositivo BluetoothPesquise o nome do carro no dispositivo Bluetooth e emparelhe-o. O 

nome do carro para pesquisar no dispositivo Bluetooth é 'INE-W611D' e a 

senha padrão é '0000'.

• Assim que a conexão Bluetooth for bem-sucedida, o nome do celular conectado 

aparecerá na tela do telefone e as funções de viva-voz do Bluetooth estarão 

prontas para uso.

• Algumas funções podem não ser suportadas devido à compatibilidade Bluetooth 

limitada entre o sistema do carro e o telefone celular.
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Desconectando dispositivos Bluetooth Tela do telefone

1 Toque em [Configurações] → [ Conexão Bluetooth] ligadaa tela do telefone. Tela principal do telefone via 

Bluetooth

2 Selecione o dispositivo conectado a issomomento e toque em [Desconectar].

Excluindo dispositivos Bluetooth 〇①〇 Marca

1 Toque em [Configurações] → [ Conexão Bluetooth] ligadaa tela do telefone.

Esta é a tela principal usada com o telefone via Bluetooth.

〇②〇 Ligações

2 Toque em [Excluir itens] e selecione odispositivo que você deseja excluir.

Exibe a tela do histórico de chamadas.

〇③〇 Contatos

Exibe a tela de contato.

〇④〇 Favoritos

Exibe a tela de contato. Você pode adicionar os números usados   com frequência 

aos Favoritos para localizá-los e ligar para eles rapidamente.

〇⑤〇 Pesquisa

Exibe a tela de pesquisa de contato. Você pode pesquisar contatos por 

nome ou número de telefone.

3 Toque em [Excluir].

〇⑥〇 Exibe a tela anterior

〇⑦〇 Campo para números
Para selecionar todos os dispositivos, pressione [Marcar tudo].

Para desmarcar todos os dispositivos selecionados, pressione 

[Desmarcar todos].

Mostra os números inseridos.

〇⑧〇 Procurar Resultados

Exibe os resultados da pesquisa de contatos e números.

• Você não pode excluir um dispositivo Bluetooth conectado. Desconecte o 

dispositivo Bluetooth conectado primeiro.

• Se você quiser excluir todos os dispositivos emparelhados, toque em [Excluir tudo].

• Assim que um dispositivo for excluído, o histórico de chamadas e os contatos 

salvos na unidade principal também serão excluídos.

• Tocar em [Cancelar] cancelará esta configuração.

〇⑨〇 Teclado numérico

Usado para inserir números, que são exibidos no campo para números.

〇⑩〇 Chamar

Ligue para o número que foi inserido.

〇⑪〇 Definições

Exibe a tela Configurações de Bluetooth.

〇⑫〇 Remover

Exclua os números inseridos.
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Faça uma ligação Faça uma chamada usando o 

histórico

Ligue discando um número
1 Toque em [Chamadas].

1 Digite um número no teclado numérico. 2 Selecione a opção desejada.

2 Toque em [Ligar].A ligação começa.

• Todos: lista de chamadas completa

• Chamadas feitas: lista de chamadas feitas

• Chamadas recebidas: lista de chamadas recebidas

• Chamadas perdidas: lista de chamadas perdidas

• Se você discar o número errado, pressione

dígito do número inserido. Mantenha pressionado o 0 + do

teclado numérico para inserir um "+".

para deletar um

3 Selecione o contato para o qual deseja ligar.■ Faça uma chamada de discagem rápida A ligação começa.

1. Digite o número de discagem rápida de 1 ou 2 dígitos usando o teclado 

numérico.

2. Pressione e segure o último número. Faça uma chamada de contatos
A ligação começa.

■ Chamada por rediscagem

1. Pressione e segure [Chamar]. 1 Toque em [Contatos].

→

Selecione a opção

busca desejada.

A ligação começa.

• Você não pode rediscar se não houver lista de chamadas. 2 Eu toquei
chamadas feitas.

3 Digite o nome ou número.

4 Selecione o contato para o qual deseja ligar.A ligação começa.
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Faça uma chamada dos favoritos

1 Toque em [Favoritos].

2 Selecione o contato para o qual deseja ligar.A ligação começa.

Atender uma chamada

1 Quando você recebe uma ligação que você desejaresponder, toque em [OK].

2 A chamada recebida é conectada.

• Durante as chamadas, o áudio do modo atual na unidade é silenciado. Após a 

chamada, a reprodução é retomada.

• Quando o número do chamador é transmitido ao sistema, o nome da pessoa 

aparecerá, se estiver armazenado na agenda. Se o nome não estiver 

armazenado, apenas o número aparecerá.

• Eu toquei [Rejeitar] para rejeitar uma chamada recebida.
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Menus operacionais durante uma chamada Mudar para chamada em espera

Se outra pessoa ligar enquanto você já tem uma chamada em andamento, você 

pode colocar a chamada atual em espera ou encerrar para atender a nova.

1 Se houver uma chamada em espera, opróxima tela.

〇①〇 Janela de exibição de informações

〇②〇 Uso privado

Durante uma chamada em viva-voz, esta função é usada para transferir a 

chamada para o celular.

〇③〇 Finalizar

〇④〇 Exibe a tela anterior

〇⑤〇 Contatos

〇⑥〇 Volume do microfone ligado / desligado

〇⑦〇 Teclado numérico

• Reter 1ª chamada: coloca a chamada atual em espera e atende a nova 

chamada.

• Encerrar 1ª chamada: encerra a chamada atual e atende a nova chamada.

• Rejeitar: rejeita a nova chamada e mantém a chamada em curso.

2 Se houver uma chamada em espera, toque em [Trocar]para mudar para a chamada em espera.

Terminando uma chamada

1 Toque em [Concluir].

Alterando uma chamada para 

privada / viva-voz

1 Durante uma chamada em viva-voz, pressione[Uso privado] para mudar a chamada para

telefone via Bluetooth.

• Para encerrar uma ligação, toque em [Finalizar].

2 Assim que a chamada for transferida para o telefonecelular, uma mensagem aparece na tela.

3 Para mudar a chamada de volta para viva-voz,pressione [Use o modo viva-voz].
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Microfone ligado / desligado Contatos

Esta função é usada para silenciar o volume de saída para a outra parte.

Baixar contatos

1 Durante uma chamada, toque em

.
Até 5.000 contatos de telefone celular podem ser atualizados.

2 Para ligar o microfone novamente, ligue 1 Eu toqueiToque .

→

[Baixar].

2 Os contatos são excluídos e os contatos notelefone conectado são atualizados.

Ajustando o volume da chamada

Pesquisa de contatos
Este menu é usado para ajustar o volume do microfone durante as chamadas.

Pressione o botão de volume (+/-) para ajustar o volume do 1 Eu toquei

microfone.

→

[Pesquisar por nome] ou

[Pesquisa por número].

Função DTMF (discagem por tom)

Este menu é usado para exibir o teclado numérico durante as chamadas.

1 Eu toquei

.

A tela de entrada de número (teclado numérico) é exibida.

2 Digite o número.

2 Digite o nome ou número.

3 Selecione o contato para o qual deseja ligar.A ligação começa.

• Para obter informações sobre como inserir caracteres com o teclado numérico, 

consulte “Como inserir caracteres e números (teclado numérico)” (página 15).

• Você também pode procurar um contato tocando no 

telefone principal via Bluetooth.

na tela
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em formação em formação

1 Eu toquei

.

1 Eu toquei

.

2 Toque em [Adicionar aos favoritos] para adicionar umentre em contato com os favoritos. 2 Toque em [Ligar] para fazer uma chamada.

Histórico de chamadas 3 Toque em [Informações de contato] → [ Adicionar afavoritos] para adicionar um contato aos favoritos.

Favoritos

Você pode adicionar os números usados   com freqüência aos favoritos para localizá-los e 

chamá-los rapidamente.

Salvo nos favoritos

1 Quando nenhum favorito foi adicionado,A tela a seguir é exibida.• Todos: lista de chamadas completa

• Chamadas feitas: lista de chamadas feitas

• Chamadas recebidas: lista de chamadas recebidas

• Chamadas perdidas: lista de chamadas perdidas

2 Toque em [Adicionar novo].

3 Selecione o contato do qual deseja adicionaros contatos.

• Quando um favorito já tiver sido adicionado, toque em novo].

→

[Adicionar
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Removendo favoritos Configurações de Bluetooth

1 Eu toquei

→

[Excluir itens].

1 Toque em [Configurações].

2 Selecione os contatos e toque em [Excluir].

Para obter mais informações, consulte "Configurações de Bluetooth" na página 61.

• Se você deseja excluir todos eles, toque

→

[Excluir tudo].
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Configuração Configurações de Bluetooth

Este menu permite que você defina as configurações de Bluetooth ®.

Modo de inicialização

1 Na tela Configurar, toque em [Bluetooth].

1 Pressione o botão MenuOu na tela inicial, toque em → [ Configuração].

→ toque em [Configurar].

A tela principal Configurar será exibida.

Conexão bluetooth

Este menu permite que você gerencie a lista de dispositivos Bluetooth para 

emparelhar, conectar ou excluir, por exemplo.

1 Na tela de configurações de Bluetooth, toque em[Conexão Bluetooth].

2 Toque no ícone da configuração necessária na partetopo da tela principal Configurar

ou deslize a lista para a direita / esquerda.

Em seguida, toque no item de configuração.

〇①〇 Conectar desconectar

Conecte / desconecte um dispositivo Bluetooth.

〇②〇 Adicionar novo

Emparelhe um novo dispositivo Bluetooth.

〇③〇 Remover itens

Exclua o dispositivo Bluetooth emparelhado.

〇④〇 Apagar tudo

Exclua todos os dispositivos Bluetooth emparelhados.
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■ Emparelhando e conectando um telefone: quando 

nenhum telefone está emparelhado

■ Quando um telefone já foi pareado

Selecione o dispositivo na lista e toque em [Conectar].

1. Toque em [Adicionar novo].

Ou na tela inicial, toque em [Menu] → [ Telefone].

• Quando um dispositivo Bluetooth está conectado, um novo dispositivo não pode ser 

emparelhado. Se você deseja emparelhar um novo telefone, primeiro desconecte o 

dispositivo Bluetooth conectado.

• Você pode registrar até 5 telefones celulares compatíveis com Bluetooth.

• Se todos os 5 dispositivos foram registrados, você não pode registrar um sexto 

dispositivo. Para registrar outro dispositivo, é necessário excluir um dos outros 5 

primeiro.

2. Emparelhe-o com o dispositivo Bluetooth.

Pesquise o nome da unidade AVN no dispositivo Bluetooth e emparelhe-o. O 

nome da unidade AVN a ser pesquisado no dispositivo Bluetooth é 'INE-W611D' e 

a senha padrão é '0000'.

• Alguns dispositivos Bluetooth podem precisar inserir uma senha, enquanto 

outros não.

3. Depois que a conexão Bluetooth for bem-sucedida, o nome do 

dispositivo Bluetooth conectado será exibido na tela.
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■ Desconectando dispositivos Bluetooth Configurando a prioridade de conexão 

automática
Selecione o dispositivo conectado no momento e toque em [Desconectar].

O dispositivo Bluetooth se conectará automaticamente de acordo com a configuração 

opcional quando a ignição do carro for ligada.

1 Na tela de configurações de Bluetooth, toque em[Prioridade de conexão automática].

■ Excluindo dispositivos Bluetooth

1. Toque em [Excluir itens] e selecione o dispositivo que deseja excluir.

2 Selecione o dispositivo Bluetooth no qualvocê deseja definir a conexão prioritária.

Se você tocar no botão [Nenhum telefone selecionado], o telefone Bluetooth ® 

conectado mais recentemente será conectado automaticamente.

2. Toque em [Excluir].

Para selecionar todos os dispositivos, pressione [Marcar tudo]. Para desmarcar 

todos os dispositivos selecionados, pressione [Desmarcar todos].

• Você pode remover um dispositivo Bluetooth conectado pressionando Sim na 

janela pop-up que avisa que o dispositivo será desconectado primeiro.

• Se você quiser excluir todos os dispositivos emparelhados, toque em [Excluir tudo].

• Assim que um dispositivo for excluído, o histórico de chamadas e os contatos 

salvos na unidade principal também serão excluídos.

• Tocar em [Cancelar] cancelará esta configuração.
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Visualizando informações do sistema 

Bluetooth
Redefinindo as configurações de Bluetooth

Esta função é usada para redefinir todas as configurações Bluetooth para seu 

estado padrão.

Esta função é usada para alterar o nome Bluetooth do 1 Na tela de configurações do Bluetooth,
veículo e informações do sistema.

1 Na tela de configurações de Bluetooth, toque em[Informação Bluetooth] (Informação Bluetooth

Bluetooth).

toque em [Reiniciar].

2 Toque em [Reiniciar] → [ Sim].

Configuração de senha

Esta função permite que você altere a senha usada para autenticação do 

dispositivo Bluetooth.

1 Na tela de configurações de Bluetooth, toque em[Senha] (Senha).

2 Digite a senha e toque em [OK].A ligação começa.

• A senha padrão é 0000.
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Ajuste de som Configuração de subwoofer

Este menu é usado para ajustar os efeitos sonoros de todo o 1 Marque a caixa [Desligado] para habilitar a função

sistema. do subwoofer.

1 Na tela de configuração, toque em [Sons].

2 Ajuste o nível e a fase do subwoofer com[<,>].

• As funções de nível e fase do subwoofer não estão disponíveis quando a função 

Subwoofer está desligada.

• O nível do subwoofer pode ser ajustado de 0 a 15.

• A fase de saída do subwoofer pode ser alternada entre Subwoofer normal (0 °) 

ou Subwoofer reverso (180 °).

Ajustando o tom / atenuador / equilíbrio

1 Na tela de configurações de sons,toque em [Tone / Fader / Balance].

2 Use os botões ▲, ▼, ◀, ▶, 0 efazer ajustes.

para

Eu toquei para restaurar o som à posição central.
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Configurando o MX HD Ajustando as memórias do equalizador

O Media Xpander (MX HD) faz as vozes ou instrumentos soarem diferentes, 

independentemente da fonte da música. Rádio FM / DAB, unidade flash USB e 

iPod / iPhone podem

O equalizador vem configurado de fábrica com 10 memórias típicas para 

reproduzir material de várias fontes musicais.

toque música com clareza, mesmo no carro 1 Na tela Configurar, toque em
quando há muito barulho lá fora.

1 Na tela Sounds Settings, toque em [MX HD].

[Predefinições de EQ].

2 Escolha a opção desejada.

• Apenas um tipo pode ser definido como ON.

• A configuração da memória do equalizador pode ser configurada quando Defeat 

está “Off”.

Médio: Desligado // Nível 1 / Nível 2 / Nível 3: Torna o som das frequências 

médias e altas mais nítidas e reproduz um som bem equilibrado em todas as 

bandas.

Quando AUX está conectado, as opções são [Desligado, Mídia compactada / Filme / Música].

AUX: Desligado / Mídia compactada / Filme / Música: Selecione o modo MX HD 

(Mídia compactada, Filme ou Música - Mídia compactada, Filme ou Música) que 

corresponde à mídia conectada.

• Com a configuração Defeat em “On”, você não pode fazer configurações.

• A configuração de MX HD pode ser feita apenas se uma fonte estiver selecionada no 

momento.

• A eficácia aumenta ao aumentar o valor da configuração do MX HD no Nível 1, 

Nível 2 e Nível 3.

• Filme: reproduz a conversa de vídeo com mais clareza.

• Música: este disco contém uma grande quantidade de dados, como vídeos 

musicais. MX usa esses dados para reproduzir o som com precisão.
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Definir as configurações de crossover 

(X-Over)

• A configuração deve ser feita de acordo com a frequência de crossover 

recomendada dos alto-falantes conectados. Determine a frequência de 

crossover recomendada dos alto-falantes. Se for definido em uma faixa de 

frequência fora dos limites recomendados, os alto-falantes podem falhar. Para 

obter informações sobre as frequências de crossover recomendadas para 

alto-falantes Alpine, consulte o Manual do Usuário correspondente.

A Alpine não é responsável por danos ou mau funcionamento dos 

alto-falantes causados   pelo uso de uma configuração de crossover diferente 

da recomendada.

■ Sobre o crossover

Esta unidade está equipada com um crossover ativo. O crossover limita as 

frequências emitidas pelas saídas. Cada canal é controlado de forma 

independente. Por este motivo, cada par de altifalantes pode receber os sinais 

das frequências para as quais foi concebido de forma ideal.

O crossover ajusta o HPF (filtro passa-alto) ou LPF (filtro passa-baixo) de cada 

banda, bem como a inclinação (a rapidez com que o filtro processa os agudos e 

graves).

Os ajustes devem ser feitos de acordo com as características de reprodução das 

caixas acústicas. Dependendo dos alto-falantes, pode não ser necessário ter uma 

rede passiva. Se você não tiver certeza sobre este ponto, consulte um revendedor 

autorizado Alpine.

1. Na tela de configuração, toque em [X-Over].

2. Toque em [Canal] para selecionar o canal.

Cada vez que você pressiona, o canal muda.

Frequência de

corte (passos de

1/3 oitava)

HPF LPF

20 Hz -

- - - -

200 Hz

Inclinação

nível

HPF

- - - -

LPF

0, 6, 12, 18, de 0 a 24 dB / 

oitava. –12 dB

de 0 a

- 12 dB

Subwoofer

(LPF)

Alto falante

retaguarda

(HPF)

Alto falante

frente

(HPF)

20 Hz -

200 Hz

0, 6, 12, 18,

24 dB / outubro

- - - - - - - -

• O canal que está sendo ajustado é exibido em vermelho.

HPF frontal → HPF traseiro → LPF Subwoofer → HPF frontal

20 Hz -

200 Hz

0, 6, 12, 18,

24 dB / outubro

de 0 a

- 12 dB

- - - - - - - -

Tons graves Tons agudos

3. Ajuste o modo Crossover de acordo com suas preferências.

Ajuste de inclinação

Frequência de saída

classificação

Subwoofer

Seleção de frequência de corte

Eu toquei

(20/25 / 31,5 / 40/50/63/80 (padrão) / 100/125/160 /

200)

ou em "Frequência" e selecione a frequência de corte.

Frequência de saída

classificação

Ajuste de inclinação
Incli-

nação

Ajustamento

Do nível

PLANO

(de 0 a

- 12 dB)

Alto-falante traseiro

Eu toquei

(0 (padrão) / 6/12/18/24 dB / outubro)

ou em "Inclinação" e ajuste a inclinação HPF ou LPF.

Alto falante

frente

Ajuste de nível

Eu toquei

(-12 a 0 dB (padrão: 0))

ou em “Nível” e ajuste o nível de HPF ou LPF.

4. Repita as etapas 1 e 2 para ajustar os outros canais.

5. Para salvar o valor ajustado, pressione e segure [Memória 1], [Memória 2] ou 

[Memória 3] por pelo menos 2 segundos.

20 Hz

(Diferente do

exibição real)

200 Hz

Frequência de

Corte LPF

Frequência de

Corte HPF

• Toque em [Flat] para redefinir todos os valores.

• Se a configuração do subwoofer estiver “Desligado”, não pode ser editado.

• Ao ajustar o X-OVER, você precisa levar em consideração a resposta de 

frequência dos alto-falantes conectados.

• HPF (filtro passa-altas): Corta as frequências mais baixas e permite que as frequências 

mais altas passem.

• LPF (filtro passa-baixo): corta as frequências mais altas e permite que as frequências mais 

baixas passem.

• Inclinação: mudança no nível (em dB) de uma mudança de frequência de uma 

oitava.

• Quanto mais alto for o valor da inclinação, mais íngreme será.

• Defina a inclinação para FLAT para ignorar os filtros HP ou LP.

• Não use um tweeter sem o HPF ligado ou configure-o para uma frequência 

baixa, pois a baixa frequência pode danificar o alto-falante.

Recuperação de valor ajustado X-OVER

Você pode recuperar o valor ajustado do X-OVER predefinido.

Toque em [Memória 1], [Memória 2] ou [Memória 3] na tela X-OVER.

A configuração armazenada nas configurações padrão será recuperada.
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Ajustando a correção de tempo
Exemplo 2. Posição de escuta: todos os assentos

Defina o nível de correção de tempo de cada alto-falante quase no mesmo nível.

■ Sobre correção temporária

A distância entre o ouvinte e os alto-falantes em um carro varia amplamente 

devido ao posicionamento complexo dos alto-falantes. Essa diferença nas 

distâncias dos alto-falantes ao ouvinte cria uma mudança nas características da 

imagem do som e na frequência. Isso é causado pela diferença de tempo entre a 

chegada do som às orelhas direita e esquerda do ouvinte.

Para corrigir isso, esta unidade é capaz de atrasar o envio do sinal de áudio para 

os alto-falantes mais próximos do ouvinte. Isso cria efetivamente uma percepção 

de maior distância desses alto-falantes. O ouvinte pode ser colocado à mesma 

distância dos alto-falantes esquerdo e direito para um ambiente de audição ideal. 

O ajuste será feito para cada caixa de som em passos de 3,4 cm.

1. Sente-se na posição de escuta (banco do motorista, etc.) e meça a 

distância (em metros) entre sua cabeça e os vários alto-falantes.

2. Calcule a diferença entre o valor de correção de distância do alto-falante 

mais distante e os outros alto-falantes.

L = (distância até a caixa acústica mais distante) - (distância até outras caixas 

acústicas)

Esses valores correspondem à correção de tempo dos diferentes alto-falantes. 

Ajuste essas configurações para que o som alcance a posição de audição ao 

mesmo tempo que o som dos outros alto-falantes.

Lista de valores de correção de tempo

Exemplo 1. Posição de escuta: assento dianteiro esquerdo
Diferença

tempo Distância Distância Diferença Distância Distância

(em) 

(cm) (polegadas) de tempo

(em) 

(cm) (polegadas)

0,0 0,0 0,0 5.0 170,0 67,0

0,1 3,4 1,3 5,1 173,4 68,3

0,2 6,8 2,7 5,2 176,8 69,7

0,3 10,2 4,0 5,3 180,2 71,0

0,4 13,6 5,4 5,4 183,6 72,4

0,5 17,0 6,7 5,5 187,0 73,7

0,6 20,4 8,0 5,6 190,4 75,0

0,7 23,8 9,4 5,7 193,8 76,4

0,8 27,2 10,7 5,8 197,2 77,7

0.9 30,6 12,1 5,9 200,6 79,1

1.0 34,0 13,4 6,0 204,0 80,4

1,1 37,4 14,7 6,1 207,4 81,7

1,2 40,8 16,1 6,2 210,8 83,1

1,3 44,2 17,4 6,3 214,2 84,4

1,4 47,6 18,8 6,4 217,6 85,8

1,5 51,0 20,1 6,5 221,0 87,1

1,6 54,4 21,4 6,6 224,4 88,4

1,7 57,8 22,8 6,7 227,8 89,8

1.8 61,2 24,1 6,8 231,2 91,1

1,9 64,6 25,5 6,9 234,6 92,5

2.0 68,0 26,8 7,0 238,0 93,8

2,1 71,4 28,1 7,1 241,4 95,1

2,2 74,8 29,5 7,2 244,8 96,5

2,3 78,2 30,8 7,3 248,2 97,8

2,4 81,6 32,2 7,4 251,6 99,2

2,5 85,0 33,5 7,5 255,0 100,5

2,6 88,4 34,8 7,6 258,4 101,8

2,7 91,8 36,2 7,7 261,8 103,2

2,8 95,2 37,5 7,8 265,2 104,5

2,9 98,6 38,9 7,9 268,6 105,9

3,0 102,0 40,2 8,0 272,0 107,2

3,1 105,4 41,5 8,1 275,4 108,5

3,2 108,8 42,9 8,2 278,8 109,9

3,3 112,2 44,2 8,3 282,2 111,2

3,4 115,6 45,6 8,4 285,6 112,6

3,5 119,0 45,9 8,5 289,0 113,9

3,6 122,4 48,2 8,6 292,4 115,2

3,7 125,8 49,6 8,7 295,8 116,6

3,8 129,2 50,9 8,8 299,2 117,9

3,9 132,6 52,3 8,9 302,6 119,3

4,0 136,0 53,6 9,0 306,0 120,6

4,1 139,4 54,9 9,1 309,4 121,9

4,2 142,8 56,3 9,2 312,8 123,3

4,3 146,2 57,6 9,3 316,2 124,6

4,4 149,6 59,0 9,4 319,6 126,0

4,5 153,0 60,3 9,5 323,0 127,3

4,6 156,4 61,6 9,6 326,4 128,6

4,7 159,8 63,0 9,7 329,8 130,0

4,8 163,2 64,3 9,8 333,2 131,3

4,9 166,6 65,7 9,9 336,6 132,7

Defina o nível de correção de tempo do alto-falante frontal esquerdo para um nível 

alto e o alto-falante traseiro direito para zero ou um valor baixo.

O som não está equilibrado porque a distância entre a posição de audição e as 

diferentes caixas acústicas é diferente.

A diferença de distância entre o alto-falante frontal esquerdo e o alto-falante traseiro 

direito é de 1,75 m (68-7 / 8 ").

Em seguida, o cálculo do valor de correção de tempo do alto-falante frontal 

esquerdo do diagrama acima é executado.

Termos:

Altifalante mais distante - posição de audição: 2,25 m (88-9 / 16 ") Altifalante 

frontal esquerdo - posição de audição: 0,5 m (19-11 / 16") Cálculo: L = 2,25 m 

- 0 0,5 m = 1,75 m (68-7 / 8 ") Correção de tempo = 1,75 ÷ 343 * × 1000 = 5,1 

(ms)

* Velocidade do som: 343 m / s (765 mph) a 20 ° C

Em outras palavras, atribuir ao alto-falante frontal esquerdo um valor de correção 

de tempo de 5,1 ms faz com que a distância entre ele e o ouvinte pareça ser a 

mesma do alto-falante mais distante.

A correção do tempo permite eliminar as diferenças no tempo necessário para 

que o som alcance a posição de escuta.

O tempo da caixa acústica frontal esquerda é corrigido em 5,1 ms, de modo que o 

som da caixa acústica atinge a posição de audição ao mesmo tempo que o som 

das outras caixas acústicas.
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1. Na tela de configuração, toque em [Correção da hora].
Configuração de derrota

Com o Defeat “On”, as funções do MX HD e as memórias do equalizador são 

desativadas. Isso desativa todas as configurações feitas para essas funções.

Marque a caixa [Desligado] para habilitar a função.

2. Toque no botão de correção de modo e selecione o modo.

Cada vez que o botão é pressionado, o modo alterna entre ms, in e cm.

3. Toque em [-] ou [+] para ajustar o tempo ou a distância para ambos os 

alto-falantes.

0,0 ms a 9,9 ms (0,1 ms / etapa)

0,0 cm (0,0 pol.) A 336,6 cm (132,7 pol.) (3,4 cm / etapa)

Todos os valores de configuração dos alto-falantes são ajustáveis   em uma faixa de 15 

ms ou 510 cm.

Desmarque a caixa [Ligado] para desativar a função.

4. Para salvar o valor ajustado, pressione e segure [Memória 1], [Memória 2] ou 

[Memória 3] por pelo menos 2 segundos.

Ajustando o som das teclas

Você pode alterar o volume do som que é ouvido ao tocar em um botão.

• Toque em [Flat] para definir todos os valores para 0,0.

• Se a configuração do subwoofer estiver “Desligado”, não pode ser editado.

Ajuste o nível de som de 0 a 6.

Recuperação do valor de correção de tempo

Você pode recuperar o valor de correção de tempo predefinido.

Toque em [Memória 1], [Memória 2] ou [Memória 3] na tela de correção de 

tempo.

A configuração armazenada nas configurações padrão será recuperada.
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Configuração de mudo de áudio ligado / 

desligado durante reverso
Configurações do visor

Esta função é usada para ajustar os níveis de brilho, saturação, contraste e matiz.

1 Selecione a opção desejada em Desligado(Desligado e ligado. 1 Na tela Configurar, toque em [Visual].

• Você pode selecionar “Vídeo” enquanto um vídeo é reproduzido.

• Função de mudo de áudio reverso usada para controlar o áudio ao mudar para 

reverso.

• Ligado: silencia o som durante a reprodução do arquivo.

• Desligado: mantém o som da reprodução atual. Ajustando o brilho / contraste / saturação /

tom

Configurações de som padrão

1 Na tela de ajustes visuais, toque no menuprocurado.
Esta função é usada para redefinir todas as configurações de som para seu 

estado padrão.

1 Na tela de ajuste de som,toque em [Configuração de som padrão].

2 Use [+] e [-] para definir as configurações para- 5 a +5.

2 Toque em [Reiniciar]. A mensagem será exibidapop-up “Inicializado com as configurações de

fábrica".

• [Tom] não é compatível com as configurações de exibição de vídeo.
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Configurações de tela
■ Ajustando o nível de iluminação das teclas

Você pode ajustar o brilho da iluminação do botão à noite com o dimmer.

Este menu permite definir as configurações de exibição para todo o sistema.

Ajuste o valor de -2 a +2.

Na tela Configurar, toque em [Exibir]. Esta configuração está disponível apenas quando "Atenuação" está "Ligado".

■ Ajustando o nível de escurecimento da tela

Você pode ajustar o brilho da luz de fundo. Esta função pode ser usada, por 

exemplo, para alterar o brilho da tela ao viajar à noite.

Ajuste o valor de -15 a +15.

O nível pode ser ajustado entre MIN (-15) e MAX (+15). Quando esses valores 

são alcançados, "MIN" ou "MAX" é exibido respectivamente.

• Esta definição está disponível apenas quando “Atenuação” está “Ativado” ou “Automático”.

Ajuste de exibição / iluminação

Ajuste de cor da tela
Na tela de configurações de exibição, toque em [Display / Iluminação].

Você pode escolher a cor da tela entre 5 opções diferentes.

1 Na tela Configurações de exibição, toque em [Cortela].

■ Configuração do atenuador

A iluminação de fundo é fornecida por luzes LED embutidas no painel de cristal 

líquido. O controle de iluminação ajusta o brilho da iluminação de fundo de acordo 

com a luz ambiente do carro, para permitir uma melhor visualização.

Defina o valor desejado como Auto, On ou Off.

2 Selecione a cor desejada.
Auto: ajusta automaticamente o brilho da luz de fundo do monitor com base na 

intensidade da luz dentro do veículo. Ligado: mantém a luz de fundo do monitor 

escura.

Desligado: Desativa o modo de escurecimento automático para manter a luz de 

fundo do monitor brilhante.

• As funções Nível de iluminação do botão e Nível de escurecimento do display não estarão 

disponíveis se o valor de escurecimento estiver definido como “Desligado”.
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Ajuste de cor de iluminação Configurações do modo geral

Você pode escolher a cor do botão do painel frontal entre 7 cores.

Você pode configurar itens relacionados ao idioma, etc.

Na tela de configurações de exibição, toque em [Cor de iluminação]. Na tela Configurar, toque em [Geral].

Ajuste de rolagem de texto Configuração de proteção de tela

A tela de rolagem estará disponível se o nome da pasta, o nome do arquivo ou as 

informações da etiqueta forem inseridas.

Esta função é usada para exibir um protetor de tela quando o 

monitor é desligado.

Marque a caixa [Desligado] para habilitar a função. 1 Na tela de configurações gerais, toque em[Protetor de tela].

• Desmarque a caixa [On] para desativar a função.

2 Selecione a opção desejada.

• Digital: o display mostrará o relógio digital.

• Analógico: o display mostrará o relógio analógico.

• Nenhum: a tela permanecerá desligada.

72- ISTO É



Configuração de idioma
■ Remoção do código de segurança

1. Limpe a caixa [Ligado].

A tela de configuração de senha é exibida.

Este menu permite definir o idioma do sistema.

1 Na tela de configurações gerais,toque em [Idioma].

2. Insira a senha configurada e toque em [OK].

A senha é removida, o sistema retorna à tela do menu de configuração geral e a 

caixa do código de segurança muda para “Desligado”.

Ver informações do sistema

Você pode ver as informações da versão deste produto. Observe esta informação 

e use-a sempre que consultar o Centro Técnico ALPINE ou seu revendedor 

autorizado ALPINE.

2 Selecione o idioma desejado.

Na tela de configurações gerais, toque em [Informações

sistema].
English / Nederlands / Français / Deutsch / Italiano / Polski / Русский / Espanhol 

/ 中文

Configurando o código de segurança

Você pode configurar o sistema para não funcionar se uma senha não for 

inserida. Com esta configuração ativada e uma senha fornecida, a entrada da 

senha é necessária quando o sistema é conectado a uma bateria e ligado pela 

primeira vez.

■ Configurando o código de segurança

1. Marque a caixa [Desligado] para ativar a função e toque em [OK].

2. Insira a senha e toque em [OK].

• Insira um número de 6 a 10 dígitos.

• Toque em [] para excluir um número inserido.

3. Insira a mesma senha novamente e toque em [OK].

O código de segurança é definido, o sistema retorna à tela do menu de 

configuração geral e a caixa Código de segurança muda para “Ligado”.

• Se você esquecer uma senha registrada, não poderá usar o aparelho. Nesse caso, você 

precisará de assistência técnica.
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Configurando o modo de demonstração Restauração do sistema

Esta unidade possui uma função de demonstração para o display.

Para sair do modo de demonstração, defina o modo de demonstração como Desligado.

Você pode inicializar todos os dados para restaurar as configurações originais. 

Antes de realizar a operação, remova a unidade flash USB, etc. do sistema.

1 Desmarque a caixa [Ligado] para desativar oFunção. 1 Na tela de configurações gerais,toque em [Restaurar configurações de fábrica].

2 Marque a caixa [Desligado] para habilitar a função.Para iniciar o modo de demonstração, não use o sistema por 30 segundos. 

Esperar.

2 Toque em [Reiniciar] → [ Sim].

• Não conecte ou desconecte a unidade, altere a posição da chave de ignição ou 

remova o painel da tela até que a reinicialização do sistema esteja concluída.

• Se você realizar uma operação durante o modo de demonstração, a demonstração pára 

temporariamente.
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Configurações do carro Configuração AUX

Na tela Configurar, toque em [Veículo]. Você pode configurar os itens relacionados ao dispositivo auxiliar.

Na tela de configuração, toque em [AUX].

Ajuste do volante

• Esta configuração não pode ser alterada enquanto a fonte AUX estiver selecionada.

• Esta configuração está disponível apenas quando “AUX” está “Ativado”.

Defina este item ao usar o Apple CarPlay. Esta configuração 

influencia o modo Apple CarPlay.

Selecione a opção desejada à esquerda e à direita.

AUX ligado / desligado
Configuração de status de instalação

Marque a caixa [Desligado] para habilitar a função.

As configurações do veículo permitem que você verifique o status da conexão do 

cabo de ré / cabo do freio de estacionamento.

Na tela Configurações do veículo, toque em [Instalação].

Desmarque a caixa [Ligado] para desativar a função.
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Configurando o nome AUX Ajuste de sinal

1 Na tela Configurações de AUX, toque em [Nome deEntrada AUX].

Você pode alterar o sistema de sinal de entrada visual.

Selecione a opção desejada.

2 Selecione o nome desejado.

• Auto: O tipo de sinal de entrada de vídeo (NTSC ou PAL) será selecionado 

automaticamente.

• NTSC / PAL: Escolha o tipo de sinal de entrada de vídeo manualmente.

AUX / AUX DVD / Jogos / DVD externo / Carregador de DVD / DVB-T / 

TV / USB Player

Usando o controle remoto

1 Marque a caixa [AVN] para habilitar a função.

Configurações HDMI

Você pode definir o nome de um dispositivo externo conectado via HDMI.

1 Na tela de configuração, toque em [HDMI].

2 Desmarque a caixa [RSE] para desativar oFunção.

• AVN: AUX funciona por sinal de controle remoto 2 Selecione o nome desejado.

• RSE: AUX funciona por sinal de controle remoto 

via HDMI.

emitido do dispositivo conectado com RSE. 

• DVD: definido quando um DVD player externo é conectado.

do sensor remoto.

• HDMI: definido quando um smartphone está conectado a

• Esta configuração não pode ser alterada enquanto a fonte HDMI estiver selecionada.
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Configurações da câmera Configuração do sinal da câmera

Você pode configurar itens relacionados à câmera.

Você pode alterar o sistema de sinal de entrada de vídeo.

Na tela Configurar, toque em [Câmera]. Selecione a opção desejada.

• Auto: O tipo de sinal de entrada de vídeo (NTSC ou PAL) será selecionado 

automaticamente.

• NTSC / PAL: Escolha o tipo de sinal de entrada de vídeo manualmente.

Configurando o status da câmera

Você pode configurar a entrada da câmera.

1 Na tela Configurações da câmera, toque em[Status da câmera].

Ajustando as guias da câmera

As guias da câmera podem ser alteradas quando a câmera traseira é conectada.

Este item não pode ser selecionado quando o status da câmera traseira for 

“Desligado” ou “Outro”.

1 Na tela Configurações da câmera, toque em[Ajuste da guia].

2 Defina se deseja usar a câmera traseira ou outromáquinas fotográficas.

• Traseira: câmera traseira

• Outros: câmera lateral, câmera de cabine, etc.

2 Toque no guia que deseja ajustar.Os guias também podem ser selecionados tocando em [,].

• A posição da guia amarela no centro não pode ser ajustada 

independentemente.

É controlado por um sistema para ser o centro das duas guias amarelas à 

direita e à esquerda, ou a linha verde central e a linha guia vermelha.

3 Toque em [,,,] para ajustar a posição deos guias.

• Tocar em [Limpar] limpa as configurações e retorna as configurações antes de as 

guias serem alteradas.

4 Após concluir a configuração, pressione [Set].

77- ISTO É



■ Exibir guia ligado / desligado
Configurações de conectividade

1. Selecione o guia.

2. Toque em [Ligado / Desligado].

Este menu permite ajustar a conectividade do carro do sistema.

O guia selecionado será desligado.

Na tela Configurar, toque em [Conectividade].

3. Para ativar um guia, toque em [Ligado / Desligado] novamente.

• As guias desligadas podem ser ajustadas. Configuração Android Auto

■ Retornando Guias ao Padrão

1 Na tela Configurações de conectividade,toque em [Android Auto].1. Toque em [Padrão].

2. Toque em [OK].

Os valores ajustados retornarão às configurações padrão. 2 Marque para usar seu telefone Android comAndroid Auto.

■ Ajustando a guia de obstáculo

1. Na tela Configurações da câmera, toque em [Configuração do guia da câmera]. Se Android Auto estiver marcado, você pode usar as funções do seu telefone 

Android com um cabo USB conectado e Bluetooth. Ative os recursos do Android 

Auto.

• Enquanto o Android Auto está em execução, o áudio Bluetooth não pode ser 

usado.

2. Toque na guia que deseja ajustar.

Os guias também podem ser selecionados tocando em [ ▲, ▼].

3. Toque em [-, +] para ajustar a posição das guias.

4. Após concluir a configuração, pressione [Definir].
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Configuração do Apple CarPlay Configurações de data / hora

Este menu permite definir a conectividade ao conectar um iPhone com um cabo 

USB.

Esta função é usada para definir a data e a hora exibidas no sistema.

1 Na tela Configurações de conectividade,toque em [Apple CarPlay]. 1 Na tela de configuração, toque em [Data / hora].

2 Selecione a opção desejada.

• A função data / hora não está disponível ao usar a hora GPS. Para alterar a data 

/ hora manualmente, desligue a função [Hora do GPS].

• Apple CarPlay: use o iPhone com Apple CarPlay.

• Telefone / Áudio Bluetooth e iPod: Use o iPhone no 2 Configure data e hora.

• Esta configuração não é válida para reproduzir música do iPhone. 

• MM / DD: exibe a data como mês> dia.

4S e iPod.

Modo Bluetooth / iPod.

• DD / MM: exibe a data como dia> mês.

Reconhecimento de tempo GPS

Marque a caixa [Hora do GPS] para exibir a hora do GPS reconhecida.

• A função data / hora não está disponível ao usar a hora GPS.

Conversão de formato de hora

Marque / desmarque a caixa [24 horas] para converter a exibição do relógio 

digital para o formato de 24 ou 12 horas.

Mudança de horário liga / desliga

Marque a caixa [Mudança de horário] para habilitar a função.
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Operação de

A câmera

Tela de vídeo de visão traseira enquanto o carro 

está em marcha à ré

1. Mova a alavanca de mudança para a posição reversa (R).

A imagem de visualização traseira é exibida enquanto o carro está em marcha à 

ré.

Quando uma câmera opcional é conectada, a visualização do vídeo da câmera pode ser 

transmitida através do monitor.

Você pode conectar uma câmera frontal ou traseira a esta unidade.

Defina o status da câmera (traseira ou outro) de acordo com a câmera conectada.

2. Se você mover a alavanca de mudanças para qualquer posição 

diferente de ré (R), o monitor retornará à tela anterior.

• Não dependa exclusivamente da câmera ao fazer marcha-atrás. Sempre se vire e olhe, e 

use a câmera apenas para obter assistência adicional.

• Esta função só funciona se o cabo reverso estiver conectado corretamente.

• Você pode ajustar as guias. Para obter mais informações, consulte “Ajustando 

as guias da câmera”.

Câmera traseira:

Se uma câmera HCE-C127D / HCE-C157D / HCE-C252RD, etc. estiver conectada 

quando o veículo estiver em marcha à ré, a visão da câmera traseira (marcas de 

guia para a largura do veículo e distância disponível) será exibida 

automaticamente no visor desta unidade.

Exibir guia ligado / desligado
Outra câmera:

É definido quando uma câmera diferente da traseira é conectada, como uma 

câmera frontal.

1. Toque na tela quando a imagem da câmera for exibida.

Você pode ajustar a qualidade da imagem da câmera. Itens de 

configuração: brilho / cor / contraste / matiz. Consulte "Configurações de 

exibição".

A tela de operação é exibida na tela.

• Após uma pausa de 5 segundos, a tela de operação retorna para a tela da 

câmera traseira.

2. Pressione [Guia desligado] na tela da câmera traseira.

Operação da câmera traseira
O guia desaparece e o interruptor [Guia desativado] muda para [Guia ativado].

Visualizando a imagem da câmera traseira na tela 

do menu

3. Pressione [Guia Ligado] para ligar o guia.

Ligar / desligar o visor de orientação de 

obstáculo

1 Pressione o botão Menu

.

Ou na tela inicial, toque em [Menu].

1. Toque na tela quando a imagem da câmera for exibida.

A tela de operação é exibida na tela.

• Após uma pausa de 5 segundos, a tela de operação retorna para a tela da 

câmera traseira.

2. Toque em [Orientação de obstáculo ativada] na tela da câmera traseira.

O guia de obstáculo é exibido e, em seguida, a opção [Guia de obstáculo 

ativado] muda para [Guia de obstáculo desativado].

2 Toque em [Câmera].

3. Toque em [Orientação de obstáculo desativada] para desativar a orientação.

Mudando para a imagem da câmera 

frontal

1. Toque na tela quando a imagem da câmera for exibida.

A tela de operação é exibida na tela.

• Após uma pausa de 5 segundos, a tela de operação retorna para a tela da 

câmera traseira.

2. Toque em [Outra visualização] na tela da câmera traseira.

A visão da câmera frontal é exibida e a opção [Outra visão] muda para [Visão 

traseira].• Eu toquei [ ←] para retornar à tela anterior.

• Você pode ajustar as guias. Para obter mais informações, consulte “Ajustando 

as guias da câmera”.

• Os guias serão exibidos (ou ocultados) dependendo se estão ativados ou 

desativados.

3. Toque em [Visão Traseira] para exibir a visão da câmera traseira.
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Sobre os guias da câmera traseira
■ Marca guia de distância

As guias de distância representam a distância ao solo do pára-choque traseiro. É 

difícil estimar com precisão a distância de objetos que estão acima do nível do 

solo.

Para exibir os guias, ligue-os. Consulte também "Ajustando as guias da câmera" 

para ajustá-las.

Você também pode desativar os guias de tela da câmera traseira.

No exemplo a seguir, a distância para A é de 0,5 me a distância para B é de 1 m.

■ Significado da marca de indicação

Quando o carro é colocado em marcha à ré, o monitor muda para a imagem da 

câmera de marcha-ré. Os guias aparecem para ajudá-lo a visualizar a largura do 

carro e a distância do pára-choque traseiro.

<Display>

C

B

A (aprox.

0,5 m)

<Posições de A, B e C>

Aproximadamente. 1 m

1. Marcas de extensão da largura do carro (vermelho, amarelo e verde 

dependendo da distância)
Na tela, com base nas marcas do guia de distância, o caminhão parece estar 

estacionado a cerca de 1 m de distância (na posição B). A verdade é, entretanto, 

que reverter para a posição A pode levar a uma colisão com o caminhão.

Na tela, as posições A, B e C parecem estar localizadas em ordem de 

proximidade. No entanto, a verdade é que as posições A e C estão à mesma 

distância e B está mais distante do que as posições A e C.

Se devidamente calibrado, as marcações indicam a largura do carro. Isso 

ajuda a guiar o carro ao fazer marcha ré em linha reta.

As marcas representam a distância da traseira do veículo (da extremidade 

traseira do pára-choque).

As marcações não se movem em sincronia com o volante.

Ajuste as marcas para definir a largura do carro.

• A marca de extensão da largura do carro representa a distância até a superfície 

da estrada. Os guias não representam com precisão a distância até um objeto 

na estrada.

2. Marcas de guia de distância

As marcas representam a distância da traseira do veículo (da extremidade 

traseira do pára-choque).

• As marcas não se movem em sincronia com o volante.

• Recomendamos que você meça a distância real até as marcas quando 

estacionar em uma superfície plana.

Erro entre a tela e a verdadeira superfície da 

estrada

Nos casos a seguir, ocorrem erros entre a guia e a tela e a superfície da estrada 

real. (As ilustrações representam um caso em que a câmera é instalada na 

posição padrão.)

• Dependendo das condições do veículo ou da superfície da estrada, o alcance de 

visão pode variar.

• A câmera possui um campo de visão limitado. Objetos em ângulos extremos em 

relação à câmera (por exemplo, sob o pára-choque ou nas extremidades do 

pára-choque) podem não estar no seu campo de visão.

• A imagem da câmera traseira pode ter realces diferentes do ambiente real.

• Dependendo do veículo, a orientação pode desviar para a direita ou esquerda. 

Isto não é um defeito.

■ Quando houver uma subida íngreme atrás do veículo 

(exemplo)

<Display>

Marcas guia de distância
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<Situação do carro>

Distâncias reais

Erro Erro

A marca do guia de distância representa a distância até uma superfície plana da 

pista. Portanto, no caso de uma subida íngreme atrás do veículo, as guias de 

distância são exibidas mais perto do pára-choque traseiro do que a distância real. 

Por exemplo, se houver um obstáculo na encosta, ele pode parecer mais distante 

do que realmente está. Da mesma forma, pode ocorrer um erro entre a guia e o 

caminho real do veículo na superfície da estrada.

■ Quando há uma descida íngreme atrás do veículo (exemplo)

<Display>

<Situação do carro>

Erro Erro

Portanto, se houver um declive acentuado atrás do veículo, os guias de distância 

serão exibidos mais longe do pára-choque traseiro do que a distância real.

Se houver um obstáculo na descida, ele pode parecer mais próximo do que 

realmente está.

Da mesma forma, pode ocorrer um erro entre a guia e o caminho real do veículo 

na superfície da estrada.
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em formação
O que é FLAC?

FLAC (Free Lossless Audio Codec) é um codec de arquivo de áudio para 

compressão sem perdas, desenvolvido e distribuído como software de código 

aberto. Codecs com formatos de compactação com perdas, como MP3 e AAC, 

reduzem alguns dos dados para melhorar a eficiência da compactação.

No entanto, o FLAC pode reconstruir os dados compactados para criar uma cópia 

idêntica dos dados originais usando compactação sem perdas. A taxa de 

compressão de FLAC é de aproximadamente 50%.

Atualização do software do produto

Este produto usa software que pode ser atualizado por meio de uma unidade flash 

USB. Baixe o software do site da Alpine e atualize o produto com a unidade flash 

USB.

Método para criar arquivos MP3 / WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB)

Atualize este produto Os dados de áudio são compactados por software com codecs MP3 / WMA / AAC 

/ FLAC (unidade flash USB). Para obter detalhes sobre a criação de arquivos MP3 

/ WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB), consulte o manual do usuário do 

software.

Os arquivos MP3 / WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB) que podem ser 

reproduzidos neste dispositivo têm as extensões de arquivo.

MP3: "mp3"

WMA: "wma"

AAC: "aac"

FLAC: "flac" / "fla"

OGG: "ogg"

MACACO: "macaco"

MP2: "mp2"

WMA não é compatível com os seguintes arquivos: Windows Media Audio 

Professional, Windows Media Audio 10 std ou Windows Media Audio 10 Pro 

Lossless.

Existem muitas versões diferentes do formato AAC. Verifique se o software usado 

está em conformidade com os formatos aceitáveis   listados abaixo. O formato 

pode não ser reproduzido, embora a extensão seja válida.

A reprodução de arquivos AAC codificados com iTunes é suportada.

Verifique o site da Alpine para obter informações de atualização.

http://www.alpine-europe.com

Informações importantes sobre o software Sobre a 

licença do software do produto

O software instalado no produto contém software de código aberto.

Visite o seguinte site da Alpine para obter mais informações sobre software de 

código aberto.

http://www.alpine.com/e/research/oss/

Sobre os formatos suportados

Para a lista de formatos de vídeo suportados de uma unidade flash USB, consulte 

“Formatos de vídeo USB suportados” (página 42).

Sobre MP3 / WMA / AAC / FLAC / OGG /

APE / MP2

Cuidado
Taxas de amostra de reprodução e taxas de bits compatíveis

Taxas de amostragem de MP3 

(unidade flash USB): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,

11,025 kHz, 8 kHz 8 - 

320 kbps

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 

11,025 kHz, 8 kHz

48 - 320 kbps

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,

11,025 kHz, 8 kHz 16 - 

320 kbps

96kHz, 88,2kHz, 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 24kHz, 

22,05kHz, 16kHz, 8kHz, 1 canal, 2 canais

Este dispositivo pode não funcionar corretamente

Exceto para uso pessoal, a duplicação de dados de áudio (incluindo 

dados MP3 / WMA / AAC / FLAC / OGG / APE / MP2) ou sua distribuição, 

transferência ou cópia, gratuitamente ou não, sem a permissão do 

proprietário da os direitos autorais são estritamente proibidos pelas leis 

de direitos autorais e tratados internacionais.

O que é MP3?

Taxas de bits:

Taxas de amostragem WMA 

(unidade flash USB):

Taxas de bits:

Taxas de amostragem AAC 

(unidade flash USB):

MP3, cujo nome oficial é “MPEG-1 Audio Layer 3”, é um padrão de compressão 

formulado pela ISO (International Standardization Organization) e MPEG, que é 

uma instituição conjunta das atividades da IEC.

Os arquivos MP3 contêm dados de áudio compactados. A codificação MP3 pode 

comprimir dados de áudio em proporções notavelmente altas, comprimindo 

arquivos de música em um décimo de seu tamanho original. Isso é conseguido 

mantendo a qualidade de CD. O formato MP3 permite que altas taxas de 

compressão sejam alcançadas, eliminando sons que são inaudíveis ao ouvido 

humano ou mascarados por outros sons.

Taxas de bits:

Taxas de amostragem FLAC 

(unidade flash USB):

Número de canais:

de acordo com as taxas de amostragem.

Taxas de amostragem OGG 

(unidade flash USB):

Taxas de bits:

APE (unidade flash USB) Taxas 

de amostragem:

Número de canais:

MP2 (unidade flash USB) Taxas 

de amostragem:

Taxas de bits:

até 48 kHz

8 - 500 kbps

O que é WMA?

WMA ou “Windows Media ™ Audio” é a abreviação de dados de áudio 

compactados.

WMA é semelhante aos dados de áudio MP3.

até 48 kHz

1 canal, 2 canais

O que é AAC?

AAC é a abreviatura de “Advanced Audio Coding”, um formato básico de 

compressão de áudio usado por MPEG2 ou MPEG4.

até 48 kHz

16 - 384 kbps
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Tags ID3 / tags WMA Terminologia
Este dispositivo suporta tag ID3 v1.0, v1.1, v2.2, v2.3, v2.4 e tag WMA ver.1.x. Se 

os dados da tag estiverem em um arquivo MP3 / WMA / AAC, este dispositivo 

pode exibir os dados da tag ID3 / WMA do título (título da música), nome do 

artista e nome do álbum. No caso de caracteres não suportados, “?” Aparece.

Dependendo das informações na etiqueta, o número de caracteres pode ser 

limitado ou pode não ser exibido corretamente.

Taxa de bits

Esta é a taxa de compressão de “som” especificada para codificação. Quanto 

maior for a taxa de bits, maior será a qualidade do som, embora os arquivos 

sejam maiores.

Taxa de amostragem

Este valor mostra quantas vezes os dados são amostrados (registrados) por 

segundo. Por exemplo, CDs de música usam uma taxa de amostragem de 44,1 

kHz, de modo que o nível de som é amostrado (gravado) 44 100 vezes por 

segundo. Quanto maior for a taxa de amostragem, maior será a qualidade do 

som, embora o volume de dados também seja maior.

Reprodução de MP3 / WMA / AAC / FLAC / OGG / APE / MP2

Os arquivos MP3 / WMA / AAC / OGG / APE / MP2 são preparados e gravados 

em uma unidade flash USB.

• Número máximo de arquivos / pastas reproduzíveis na unidade flash USB: 5.000 

arquivos / 2.000 pastas (incluindo a pasta raiz)

• Tamanho máximo do arquivo reproduzível: 512 MB

Codificação

Conversão de CDs de música, arquivos WAVE (AIFF) e outros arquivos de som 

no formato de compressão de áudio especificado.

A reprodução não pode ser realizada se um disco exceder as limitações descritas 

acima.

Se o nome de um arquivo / pasta for longo, o número máximo de arquivos 

possível pode diminuir.

• Os arquivos de áudio e vídeo serão incluídos se seus formatos puderem ser 

reproduzidos nesta unidade.

Rótulo

Informações sobre músicas, como títulos, nomes de artistas, nomes de álbuns, 

etc., escritos em arquivos MP3 / WMA / AAC / FLAC / OGG / APE / MP2 (unidade 

flash USB).

Mídia suportada Pasta raiz
Este dispositivo pode reproduzir uma unidade flash USB.

A pasta raiz (ou diretório raiz) está no nível superior do sistema de arquivos.

A pasta raiz contém todas as pastas e arquivos. Ele é criado automaticamente 

para todos os discos gravados.

Sistemas de arquivos correspondentes

Este dispositivo é compatível com FAT 16/32.

A profundidade máxima da pasta é 15 (incluindo o diretório raiz). Os nomes dos 

arquivos são limitados a 256 caracteres (incluindo extensão).

Os caracteres válidos para nomes de pastas / arquivos são letras de A a Z 

(maiúsculas), números de 0 a 9, '_' (sublinhado) e caracteres especiais ~! @ # $% 

^ & () + `- =; ',. {} (exceto: \ /: *?" <> |).

Ordem de arquivo

Os arquivos são reproduzidos de forma que o software de gravação os grave no 

disco. Portanto, a ordem de reprodução pode não ser a esperada. Verifique a 

ordem de escrita na documentação do software.

A ordem de reprodução das pastas e arquivos é mostrada abaixo. (Os números a 

seguir podem ser diferentes dos números realmente exibidos.)
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Em caso de dificuldades
Rádio

Nenhuma estação é recebida.

• Não há antena ou há uma conexão aberta no cabo da antena.

- Verifique se a antena está conectada corretamente e substitua a antena ou o 

cabo, se necessário.

Se você encontrar qualquer problema, desligue o dispositivo 

e ligue-o novamente. Se a unidade ainda não funcionar 

normalmente, revise os itens na lista de verificação a seguir. 

Este guia o ajudará a isolar o problema se a unidade falhar. 

Caso contrário, certifique-se de que o resto do sistema esteja 

conectado corretamente e, se estiver, verifique com seu 

revendedor Alpine.

Não é possível sintonizar estações no modo de busca.

• Você está em uma área onde os sinais são muito fracos.

- Verifique se o sintonizador está no modo DX.

• Se você estiver em uma área de sinal primária, a antena pode não estar 

aterrada ou conectada corretamente.

- Verifique a conexão da antena; Certifique-se de que a antena esteja 

devidamente aterrada no local de montagem.

• A antena pode não ter o comprimento correto.

- Verifique se a antena está totalmente estendida e, se estiver quebrada, 

substitua-a por uma nova.

Questões básicas

Não há operação ou exibição.

• O veículo está com a ignição desligada.

- Mesmo que a unidade esteja conectada de acordo com as instruções, ela não funcionará 

se a ignição do veículo estiver desligada.

• Cabos de alimentação mal ajustados.

- Verifique as conexões do cabo de alimentação.

• Fusível queimado.

- Verifique o fusível na tampa da bateria do aparelho; substitua se necessário.

• Mau funcionamento do microcomputador interno devido a interferência, etc.

- Pressione o botão RESET com uma caneta esferográfica ou outro item pontiagudo.

A transmissão está alta.

• O comprimento da antena não é adequado.

- Estenda totalmente a antena; substitua-o se estiver quebrado.

• A antena não tem uma boa conexão de aterramento.

- Certifique-se de que a antena esteja devidamente aterrada no local de 

montagem.

• O sinal da estação é fraco e barulhento.

- Se a solução acima não funcionar, sintonize outra estação.

Nenhum som é ouvido ou o som não é natural.

• Configuração incorreta dos controles de volume / equilíbrio / atenuador.

- Reajuste os controles.

• As conexões não estão bem feitas ou estão soltas.

- Verifique as conexões e aperte-as.

Áudio USB

A unidade não funciona.

• Condensação.

- Espere um pouco (cerca de 1 hora) para que a condensação evapore.

A tela está escura.

• O controle de brilho / contraste está na posição mínima.

- Ajuste o controle de brilho / contraste.

• A temperatura no veículo está muito baixa.

- Aumente a temperatura no interior do veículo até que esteja dentro da faixa de 

temperatura de operação.

• As conexões ao dispositivo auxiliar não foram feitas com segurança.

- Verifique as conexões e aperte-as.

• O cabo do freio de estacionamento não está conectado.

• O cabo do freio de estacionamento não está engatado.

- Conecte o cabo do freio de mão e execute-o.

A imagem não está clara ou tem ruído.

• A bateria do veículo está um pouco descarregada.

- Verifique a bateria e as conexões. (A unidade pode não funcionar 

corretamente se a carga da bateria for inferior a 11 volts com uma carga 

aplicada.)

Sistema de monitor do banco traseiro

O som do DVD não está sendo emitido pelos fones de ouvido do monitor 

traseiro.

• O processador de áudio externo e o DVD player (DVE-5300) estão conectados 

opticamente.

- Defina a saída de áudio do DVD player para “LPCM”.

As imagens exibidas mostram movimento anormal. Navegação

• A temperatura no veículo está muito alta.

- Baixe a temperatura no interior do veículo.

A navegação não está funcionando corretamente.

• Reinicie o sistema de navegação.

- Desligue a chave de ignição e coloque a unidade em ON novamente.

O controle remoto opcional não funciona.

• A configuração do sensor de controle remoto de “Usando o controle remoto” 

(página 76) não está ajustada nesta unidade (“AVN”)

- Configure para “AVN”
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Uma música ilegível foi pulada.

Mensagens de erro
• Um arquivo WMA protegido contra cópia foi detectado.

- Você só pode reproduzir arquivos não protegidos contra cópia.

• Foi usada uma taxa de bits / taxa de amostragem não suportada pela unidade.

- Use uma taxa de bits / taxa de amostragem suportada pela unidade.

Várias mensagens aparecem na tela durante a operação. Além das mensagens 

que informam sobre o status atual ou aconselham sobre a próxima operação, há 

também as mensagens de erro listadas abaixo. Se uma dessas mensagens de 

erro for exibida, siga cuidadosamente as instruções na coluna de soluções.

Erro de antena DAB

• O cabo da antena DAB está danificado ou não foi conectado corretamente ao produto.

- Verifique se o cabo da antena não está torcido ou danificado. Substitua a 

antena, se necessário.

• A antena DAB recebe uma corrente anormal.

- Conecte bem a antena a um carro com aterramento negativo de 12 volts.

Sistema

Se você estiver dirigindo, pare antes de usar esta função.

• Um ajuste, etc. foi executado. com o veículo em movimento.

- Dirija o veículo para um local seguro, pare e puxe o freio de mão. Em seguida, 

execute esta operação.

Erro de alimentação USB.
Bluetooth

• O dispositivo no conector USB recebe uma corrente anormal.

- Desligue a chave de ignição e coloque a unidade em ON novamente.

- Tente conectar outro iPod / iPhone / telefone Android / unidade flash USB.

Conecte o dispositivo de áudio Bluetooth.

• O dispositivo de áudio Bluetooth não está conectado corretamente.

- Verifique as configurações da unidade e do dispositivo de áudio Bluetooth e 

reconecte-os.

Hubs USB não são suportados.

• Uma unidade flash USB com hub está conectada.

- Você não pode reproduzir o conteúdo de uma unidade flash USB com um 

hub. As conexões de hubs USB também não são suportadas.

Não foi possível fazer download da lista telefônica.

• A lista telefônica não pôde ser lida porque o telefone celular foi desconectado, 

etc.

- Verifique a conexão do celular, faça a sincronização e adicione novamente. 

(Ver página 58)

• O telefone celular conectado não suporta a sincronização da lista telefônica 

deste telefone.

- Conecte um telefone celular que suporte a transferência de sincronização e 

execute-o novamente. (Ver página 58)

Formato de arquivo não suportado.

• Foi selecionado um arquivo de vídeo em USB incompatível com esta unidade.

- Consulte “Formatos de vídeo USB suportados” (página 42) para ver se o 

arquivo de vídeo pode ser reproduzido.

Funções audiovisuais
HDMI

O dispositivo USB conectado não é compatível.

• Um iPod / iPhone / telefone Android incompatível está conectado à unidade.

- Conecte um telefone iPod / iPhone / Android compatível à unidade.

- Reinicie o iPod.

• Um dispositivo USB incompatível com a unidade está conectado.

- Tente conectar outra unidade flash USB.

• Erro de comunicação.

- Desligue a chave de ignição e coloque a unidade em ON novamente.

- Observe a tela reconectando o telefone iPod / iPhone / Android e a unidade 

usando o cabo do telefone iPod / iPhone / Android.

- Verifique a tela reconectando a unidade flash USB e a unidade.

• Erro porque a versão do software do iPod / iPhone / telefone Android não é 

compatível com esta unidade.

- Atualize a versão do software do telefone iPod / iPhone / Android para uma versão compatível 

com a unidade.

• O iPod / iPhone / telefone Android não foi verificado.

- Mude para outro telefone iPod / iPhone / Android.

Erro de comunicação HDMI.

Verifique seu dispositivo e use-o novamente.

• Erro de comunicação.

- Desligue a chave de ignição e coloque a unidade em ON novamente.

- Observe a tela reconectando o HDMI e a unidade usando o cabo HDMI.

- Verifique a tela reconectando o dispositivo HDMI e a unidade.

Erro de corrente HDMI. Reconecte seu 

dispositivo.

• O dispositivo com o conector HDMI recebe uma corrente anormal.

- Desligue a chave de ignição e coloque a unidade em ON novamente.

- Desconecte o dispositivo HDMI da unidade e reconecte-o.

Erro de comunicação do monitor HDMI.

Verifique a conexão ou ACC ligado / desligado.

• Erro de comunicação do dispositivo HDMI.

- Ligar / desligar o motor (ACC). Ou verifique o cabo HDMI que se conecta ao 

monitor HDMI.

Não há dados.

• Não há dados no telefone iPod / iPhone / Android.

- Baixe os dados para o iPod / iPhone / telefone Android e conecte-o à unidade.

• Não há dados na unidade flash USB.

- Baixe os dados para a unidade flash USB e conecte-a a esta unidade.
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A conexão do monitor via HDMI foi excedida. Verifique a conexão.

especificações
• Existem mais de 4 monitores HDMI conectados.

• Uma conexão em cascata foi feita com mais de 2 distribuidores.

- Use um divisor e menos de 4 monitores HDMI ao conectar.

SEÇÃO DE MONITOR

Tamanho da tela tipo LCD

Sistema operativo

Número de elementos da imagem

6,5 ”(INE-W611D)

Tipo transparente TN LCD Matriz 

ativa TFT

1 152.000 elementos (800 × 

480 × 3 (RGB))

Navegação

A posição do veículo está incorreta.

• A recepção do GPS está fraca.

- Mova o veículo para uma área com boa recepção GPS para que a unidade 

possa recalibrar. Vá até um ponto onde uma boa recepção GPS seja 

possível.

Número efetivo de elementos de 

imagem

Sistema de luz

99% ou mais

Conduziu

SEÇÃO FM TUNER

Unidade não funciona

• Condensação de umidade

- Aguarde até que a condensação desapareça (cerca de 1 hora).

• Temperatura ambiente

- Certifique-se de que a temperatura no interior do veículo esteja entre 0 ° C e 

45 ° C (32 ° F e 113 ° F).

Alcance de sintonia

Sensibilidade mono útil

Limite de sensibilidade 50 dB 

Seletividade de canal alternativo Relação 

sinal-ruído

Separação estéreo

87,5 - 108,0 MHz

9,3 dBf (0,8 μV / 75 ohms)

13,5 dBf (1,3 μV / 75 ohms) 80 dB

65 dB

35 dB

SEÇÃO AM TUNER

Alcance de sintonia

Sensibilidade útil

531 - 1602 kHz

25,1 μV / 28 dBf

SEÇÃO MW TUNER

Alcance de sintonia

Sensibilidade útil

531 - 1602 kHz

25,1 μV / 28 dBf

SEÇÃO LW TUNER

Alcance de sintonia

Sensibilidade (padrão IEC)

153 - 281 kHz

31,6 μV / 30 dBf

SEÇÃO DAB

Faixa de sintonia BAND III 174,928 - 239,2 MHz Faixa de sintonia da BANDA L 

1452,96 - 1490,624 MHz Sensibilidade utilizável 

- 101 dBm

A relação sinal-ruído 85 dB

SEÇÃO USB

Requisitos USB

Classe USB de consumo máximo de 

energia

Sistema de arquivo

Formato de decodificação

Número de canais

Resposta de frequência * 1

Distorção Harmônica Total

Gama dinâmica

A relação sinal-ruído

Separação de canais

* 1 A resposta de frequência pode variar dependendo da taxa de bits e do software do 

codificador.

USB 2.0

1500 mA (suporte CDP)

USB (armazenamento em massa)

FAT16 / 32

MP3 / WMA / AAC / FLAC / OGG / APE / MP2

2 canais (estéreo)

5 - 20.000 Hz (± 1 dB)

0,016% (a 1 kHz) 95 

dB (a 1 kHz)

85 dB

75 dB (a 1 kHz)
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SEÇÃO HDMI

Formato de entrada 480p / 720p

SEÇÃO GPS

Frequência de recepção de GPS 

Sensibilidade de recepção de GPS

1575,42 ± 1 MHz

- 130 dBm máx.

SEÇÃO Bluetooth

Especificação Bluetooth

Faixa de frequência

Potência de saída

Perfil

Bluetooth v 4.0

2402 - 2480 MHz

- 6 ~ + 4 dBm méd. (Classe de potência 2) HFP 

(perfil mãos livres)

PBAP (perfil de acesso à lista telefônica)

A2DP (Perfil de Distribuição de 

Áudio Avançada)

AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio 

/ Vídeo)

GERAL

Requisito de energia 14,4 V DC

(Faixa permitida de 11-16 V)

- 4 ° F a +140 ° F

(-20 ° C a + 60 ° C) 50 

W × 4

Temperatura de operação

Potência máxima de saída

• Potência de saída: medida a 4 ohms e ≤ 1% THD + N

• Sinal / ruído: 80 dBA (referência: 1 W em 4 ohms)

Nível de saída de áudio

Preout (frontal, traseiro): Preout 

(subwoofer):

Peso (apenas unidade)

4 V / 10k ohms (máx.) 4 V / 

10k ohms (máx.)

2,05 kg

TAMANHO DO CHASSIS

Largura

Altura

Profundidade

178 mm

100 mm

142 mm

TAMANHO DE AJUSTE

Largura

Altura

Profundidade

178 mm

100 mm

21,3 mm

• Devido à melhoria contínua do produto, as especificações e o design estão 

sujeitos a alterações sem aviso prévio.

• O painel LCD é fabricado com tecnologia de fabricação de precisão 

extremamente alta. Seu nível efetivo de pixels é superior a 99,99%. Isso 

significa que há uma chance de que 0,01% dos pixels estejam sempre ligados 

ou desligados.

Sobre os padrões de regulamentação de radiação 

eletromagnética do Bluetooth

Declaração de conformidade
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Informações sobre o descarte de baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos 

antigos (aplicável para países que adotaram sistemas de coleta de lixo por categorias)

Se você quiser descartar este produto, não o misture com o lixo doméstico geral. Existe um sistema 

de coleta separada para eletrônicos usados   de acordo com a legislação que exige tratamento, 

recuperação e reciclagem adequados. Entre em contato com a autoridade local para obter mais 

informações sobre a localização de instalações de reciclagem próximas.

A reciclagem e o descarte corretos de resíduos ajudarão a conservar recursos, evitando efeitos 

prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

89- ISTO É


