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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de Segurança

1) Leia e siga essas instruções, respeitando todos os avisos e guarde o manual para futuras consultas.

2)M antenha o produto longe de lugares extremamente quentes ou frios. A temperatura de armazenagem deve variar entre 20°C e 60°C e

a temperatura de operação de 0°C a 40°C.

3)N ão instale perto de fontes de calor.

4)O  receptor não deve ser exposto à água e respingos, não utilize em lugares úmidos.

5)N ão expor o receptor à poeira e fumaça.

6)D esligue o receptor quando não estiver em uso por um período prolongado, desconecte o plug da tomada quando houver tempestades.

7)N ão bloqueie as janelas de ventilação, instale de acordo com as instruções.

8)P roteja o cabo de alimentação de obstruções, especialmente o ponto de conexão à central do receptor.

Não assista a programas de televisão ou ligue seu receptor de TV enquanto estiver dirigindo, pela sua própria segurança e dos
outros passageiros.

ATENÇÃO

Instalação:

Funções do controle Remoto.

INFO: 

VOL-/+:  

CH+/- :  

ENTER: 

AUDIO: 

MENU: 

EXIT: 

POWER: 

TV/RADIO: 

SEARCH: 

MUTE: 

BOTÕES 0-9: 

SUB: 

EPG: 

Ligar e desligar o receptor

Alternar entre modo TV e Radio de acordo com versão

Programa de escaneamento de estações

Silenciar ou restaurar a saída de áudio

Selecionar um canal

Subtítulos para TV quando disponível

Guia de programação eletrônica quando disponível

Informação sobre o programa de TV quando disponível

Diminuir/ aumentar o volume, esquerda e direita no menu do sistema

Alternar entre os canais, para cima e para baixo no menu do sistema

Botão de confirmação

Alternar entre mono/ Estéreo

Entrar ou sair do menu principal

Sair da operação corrente, retornar a operação antecedente

ISDB-T

IR

CAR DVD OR LCD MONITOR

IR CABLE
12V

DC12V
POWER

ACC

GROUND

GROUND
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Especificações
Car ISDB-T Receiver One Seg

320*240

174-216MHZ & 470-806MHZ

(-100 d Bm)

180KM/H

Terminal plug SMA

NTSC/PAL-M

DC 12V

2 vídeos composto, 

1 audio rca

Sim

Sim

Sim

50Ω

16:9   4:3

(-15ºC-60ºC)

(-20ºC ~ 70ºC)

Português, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Sueco e Tcheco

Brasil, Peru, Argentina, Chile, Honduras, Venezuela, Equador, Costa Rica, Paraguai, 

Padrão

Resolução suportada

Freqüência do receptor:

Sensibilidade de recepção

Velocidade suportada:

Conector da antena:

Padrão de TV:

Voltagem:

Vídeo:

Audio:

Busca automática:

Busca manual:

EPG: Guia de programação eletrônica:

Impedância de entrada:

Proporção de tela:

Temperatura de operação:

Temperatura de armazenamento:

Língua:

Países em que o sistema Funciona:

Guia de Problemas

Problema: Possíveis Razões.

Sem imagem:

A imagem para ou 
fica em mosaico:

O sinal está fraco.

O cabo de força não está conectado.
O interruptor de força está desligado.

A antena não está conectada no cabo.
Parâmetro de configuração errado.

Falta ou incorreta conexão do cabo de audio.
Som está silenciado em “mute”.
Faixa de áudio incorreta ou muda.

Falta ou incorreta conexão do cabo de vídeo.
Apenas o rádio está ativado.

A bateria está fraca.
O controle remoto não está na direção correta 
para o painel, ou está muito distante.

A tela mostra o 
aviso “Sem Sinal”:

Sem som:

Somente som, sem 
imagem na tela:

O controle remoto 
não funciona:

Conecte o cabo de áudio.
Aumente o controle de volume.
Teste outra faixa de áudio.

O que fazer.

Conecte o cabo.
Ligue o interruptor.

Conecte a antena.
Corrija o parâmetro de configuração.

Troque a bateria.
Ajuste a maneira de mirar o controle  para o painel e
chegue mais próximo do receptor.

Conectar corretamente o cabo de vídeo.
Aperte o botão TV/ Radio para mudar para o modo TV.

Procure um lugar em que o sinal fique mais forte.

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

Filipinas, Bolívia, Nicarágua e Uruguai.
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Configuração do sistema:

POWER (Tecla de liga/Desliga): Em estado “standby”, pressione
este botão para ligar o aparelho; ligado o aparelho, pressione 
esta tecla para desligá-lo.

MUTE (Tecla de mudo): Quando o aparelho estiver ligado, 
pressione esta tecla para tirar o som e pressione novamente
para retornar o volume.

SUB (Tecla de legendas): Enquanto estiver assistindo ao 
programa, pressione esta tecla para visualizar a legenda do 
programa e pressione novamente para desabilitar a legenda. 
Esta função requer o suporte de um programa.

Menu: Pressione esta tecla para abrir o menu de informações:

1) EPG (Guia de Programa Eletrônico): Pressione esta tecla para
abrir a lista de canais. Esta função requer o suporte de um programa.

2)S etting: (Configurações): Pressione este menu para abrir a 
seguinte interface:

a)I dioma: Pressione CH+/CH- para selecionar o idioma.

SEARCH (Busca de canal automática): Pressione esta tecla para buscar todos os canais de rádio e TV. A busca deve durar de 30 
segundos a 3 minutos, dependendo da intensidade do sinal do local.

Vol – (Volume-): Pressione esta tecla para diminuir o volume
Vol + (Volume+): Pressione esta tecla para aumentar o volume

Enter: Pressione esta tecla para visualizar os canais salvos
e pressione (CH+/CH-) para selecionar o programa desejado.

 
AV/TV: Mudar de AV para TV
CH+: Canal + / CH-: Canal –

Exit: Tecla de saída
(0~9):  Tecla de números
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a) Mode (Modo): Pressione CH+/CH- para selecionar NTSC ou PAL-M

Brightness(Brilho): Pressione CH+/CH- para ajustar o brilho. Reset: Selecione esta opção para restaurar as configurações padrões.

System information (Informações do Sistema): Entre neste menu para visualizar as informações do sistema.

Scan: Pressione este botão para o seguinte menu: Full Scan (Escaneamento Completo): Selecione este menu
para escanear todos os canais locais disponíveis, como segue.

Frequency Selection (Seleção de frequência): Selecione este botão para entrar na seleção de canais, como segue.

Áudio (Opção de Canal de áudio): Troque entre canal esquerdo, direito e estéreo.


