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IMPORTANTE

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Em período de fortes chuvas, túnel, lugares montanhosos e ambientes isolados o sinal pode ser prejudicado. 

MENU de navegação:

IDIOMA

MENU AJUSTES MENU SISTEMA

DUAL AUDIO

Aponte o controle remoto para o captador IR de sinal, 

e pressione o botão MENU, do controle remoto, para 

acessar as configurações do dispositivo.

AUTO: alterna os canais Full e One-Seg automaticamente.

FULL: Este modo recebe apenas os canais Full-Seg.

One-Seg: Este modo recebe apenas os canais 1-Seg.

LEGENDA:

LIGADO: Ativa legenda quando disponível na programação.

DESLIGADO: Desativa a função legenda.

Alterna o idioma do software entre Português, Inglês e 

Espanhol.

Alterna entre esquerda e direita

VERSÃO DO SOFTWARE

Logo irá aparecer a opção INSTALAÇÃO.

 RECEPÇÃO FULL E ONE SEG

RESTAURAR PADRÃO 
Restaura a configuração de fábrica.

Atualização de canais

Informa a versão do software

 Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu um equipamento eletrônico deve ser descartado separadamente do
 lixo doméstico. Existem sistemas de colheta seletiva de reciclagem. Para mais informações, entre em contato com a autoridade 
local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

MODELOS: FULL SEG E ONE SEG

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DA ANTENA

* Siga exatamente as instruções contidas neste manual.

* Consulte as especificações técnicas e sua compatibilidade com o seu veículo.

* Toda instalação, somente deve ser efetuada por profissionais capacitados.

* Somente efetue a instalação com o veículo desligado.

* Todo e qualquer dano ocasionado ao veículo por mau instalação é de responsabilidade do instalador.

* Padrão ISDB-T

* S uporte aos formatos: FULL-SEG e 1-SEG.

*  Saída de áudio e vídeo.

*  HDMI ( Apenas no modelo FULL-SEG).

*  Vídeo composto RCA (1-SEG), com resolução máxima de 1980x1080i.

*  Atualização de software via USB (Modelo FULL-SEG).

*  Não compatível com carros com sistema próprio de comunicação, ex: SINC, MYLINK entre outros.

*  Voltagem: 12V DC.

*  Corrente:

Para dar inicio rosqueie as hastes das antenas, conforme ilustração a baixo. Após o ajuste conecte a antena no 

receptor de TV. 

Consulte a melhor forma de instalação com o seu instalador profissional.

Demonstraremos algumas opções:

1) Instalando na parte superior frontal interna do veículo.

2) Instalando na parte superior e inferior do retrovisor interno.
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Controle

IMPORTANTE

Botão / Função

POWER = Liga e Desliga a TV.

CH+ = Avança Canal.

CH- = Retrocede o Canal.

VOL+ = Aumenta o volume da TV.

VOL- = Diminui o volume da TV.

OK = Confirma.

MUTE = Silencia o áudio.

SCAN = Busca Canais.

LIST = Lista canais.

BACK = Volta ao menu anterior.

EXIT = Sai do MENU.

SEG = Modo de recepção.

SBTITLE = Liga e desliga a legenda, em canais abertos essa função deve existir pela emissora.

EPG = Guia de programação.

INFO = Informação do canal.

AUDIO = Ajustes de áudio.

SCREEN = Ajustes de vídeo.

O progresso para a busca de canais irá aparecer, aguarde o término e utilize o controle remoto para navegar entre

os canais salvos.

Obs: Alguns modelos de veículos necessitam de desbloqueio para o seu funcionamento. A Tech One não trabalha

com desbloqueio. Qualquer dano ocasionado com a instalação de outros dispositivos em paralelo, que não seja

da marca Tech One é de responsabilidade do instalador.

O modelo FULL-SEG somente apresenta sua melhor 

configuração, com a utilização da porta HDMI.

ATENÇÃO

Ao ligar o modulo de TV pela primeira o usuário, vez deverá efetuar o ”SCAN” dos canais, para o 

sincronismo com os canais de sua cidade. Muito importante observar que ao se locomover a lugares 

distantes ao ponto em que foi gravada a primeira informação de canais, o usuário deverá apertar a

tecla SCAN, Para atualizar a lista de canais.

03

3) Instalando em ambos os vidros: frontal localizado 

atrás do retrovisor e traseiro no centro superior do 

vidro.

Obs: Deve-se fixar as antenas com mínimo de 01 metro de distância uma da outra no modelo com duas antenas Full-Seg .

FUL-SEG ONE-SEG

Conector RCA, Alimentação, IR: Imagem do cabo de conexão do receptor FULL-SEG e

ONE-SEG, com seus respectivos conectores.

4) Carros blindados: Para essa instalação a melhor 
posição das antenas fica localizada perto dos faróis. 
O vidro por ser muito espesso faz com que o sinal fique
prejudicado, para a melhor recepção esse ponto 
apresenta uma melhor recepção de sinal

02


