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BLUE T300

TECHNOLOGY
DUAL USB

• Sistema  exclusivo Tech One, com

 tecnologia patenteada de duplo USB

frontal. Uma entrada para carregador 

e  outra para dispositivos de música.
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Problema Causa Solução

O rádio está ligado, 
porém nenhuma
faixa é reproduzida.

O som não está 
regulado 
corretamente.

O formato do arquivo não é
formato MP3.

Está com a equalização 
desligada ou impropria para
a música.

Acessar configurações 
apertando o botão principal 
e escolher a melhor opção.

Certifique-se de que as músicas
armazenadas no cartão USB 
ou SD sejam em formato MP3.

* Caso ocorra um problema que não esteja nessa tabela, contate o seu instalador. 
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01 Manual 

FUNÇÕES PRINCIPAIS
* Dual USB - Suporte para carregar o seu dispositivo móvel e ouvir música simultaneamente.
* Suporte para entrada USB e entrada auxiliar
* Radio FM
* Suporte de arquivo de áudio: MP3
* Suporte para carregamento móvel com porta USB

Especificação do produto

* Display alfanumérico em LCD Branco
* Painel Frontal Fixo 
* USB carregador 1.0A 
* Formatos de Áudio: MP3  
* Voltagem: 12V DC 
* Alimentação: 12-15V DC 
* Corrente Máxima: 10A (MAX)
* Potência RMS: 4x15W - 25W PMPO 
* Índices de sinal/ruído: 50dB
* Impedância:4~8 Ohms
* Frequência: 2.4GHz 
* Rádio: FM (87.5 ~ 108MHz)
* Sensibilidade utilizável: 10dB (S / N 30 dB) ≤ 15 dB
* Rastreia Estações com Melhor Sinal
* Estações: Memória de 18 Estações. 
* Equalização: Rock / Classic / Pop / Normal 
* Função Repeat 
* Relógio 24h
* Conector padrão: 1 DIN 
* Saída RCA 
* Busca por Pastas 
* Tamanho da instalação: (L.W.H) 178 (L) X 60 (L) X 50 (A) mm
* Temperatura de trabalho: 20C - 60C
* Peso: 0,40 kg

* Não formate seu sistema de arquivos ao formatar o usb ou cartão sd.
* Esta unidade suporta apenas o sistema de arquivos FAT16 ou FAT32. 
* /SD /SDPorta USB : compatível apenas com dispositivo USB  de no máximo 32GB.
* Recomendamos u de áudio tilizar arquivos com no máximo 50 Mbs de capacidade. 

ATENÇÃO  

Problema Causa Solução

O rádio não liga

O rádio não emite 
som

O rádio não funciona
e as seleções 
automáticas da 
estação de rádio
não funcionam.

O cabo do alto-falante está 
desconectado. Conexão de
baixa potência.

O fusível está queimado. Substitua o fusível.

Somente efetue instalações
no pós chave do veículo.

Verifique se todos os cabos
de alimentação e de alto-falante
estão conectados corretamente.

Instalação incorreta.

Volume está ajustado no 
mínimo.

Ajuste o nível de volume.

Verifique a instalação da fiaçãoA fiação não é adequada.

O cabo da antena não está
conectado ou o sinal está 
fraco demais.

Selecione a estação no modo
manual, insira o cabo da 
antena firmemente.

8. INSTALAÇÃO

Somente utilize antenas originais do veículo, a utilização de antenas não originais 
pode comprometer o bom funcionamento do produto.

A unidade possui caixa de bloqueio anti-roubo. Siga as instruções de instalação abaixo:

1. Empurre a placa de acabamento contra o chassi até encaixá-la.
2. Insira a unidade no painel e empurre a unidade no chassi de metal até que ela seja 
bloqueada.

* Antes de concluir a instalação da unidade, conecte a fiação, verifique se ela está 
conectada corretamente e se a unidade e o sistema funcionam corretamente.

* Se o ângulo de montagem estiver acima de 30 graus, a unidade pode não funcionar 
corretamente.

* O local de instalação não deve afetar as operações normais do motorista ou ferir os
 passageiros quando o carro for freado de repente.

ATENÇÃO  

9. INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DO APARELHO.

Insira as alavancas fornecidas com a unidade nas ranhuras em ambos os lados 
da unidade até que elas se encaixem. Puxando as alavancas, é possível remover
a unidade do painel.

10.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

* Leia atentamente o manual antes de utilizar este aparelho.
* Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo.
* De acordo com a Lei Federal nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores
   a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo. 
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Manual do usuário

RÁDIO AUTOMOTIVO 
MODELO: BLUE T300
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1. FUNÇÃO DAS TECLAS

1.  B/A – Na função RÁDIO, pressione para alternar entre FM1, FM2 e FM3. 
Mantenha pressionado para ativar a função APS, que buscará automaticamente
estações de rádios e as salvará em 6.

2.  PWR/MUT – Pressione para ligar o aparelho; mantenha pressionado para 
desligar o aparelho / Pressione para ativar e desativar a função MUTE.

3.  MOD – Pressione para alternar entre as funções RÁDIO / AUX / USB.

4.  Seletor de Volume – Gire para a direita ou esquerda para aumentar ou diminuir 
o volume. Pressione para percorrer as configurações de VOL / BASS / TREBLE /
BALANCE / FADER / EQ / LOUD. (Vide Tópico 5)

5.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, ativa/desativa
a função pause. (Vide tópico 7)

6. No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, ativa/desativa
a função INT. (Vide tópico 7)

7.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, ativa/desativa
a função REPETIR. (Vide tópico 7)

8.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, ativa/desativa 
a função de reprodução aleatória. (Vide tópico 7)

9.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, pressione para
voltar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras opções 
de pastas para reprodução. (Vide tópico 7)

10.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX/USB, pressione 
para avançar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras
opções de pastas para reprodução. (Vide tópico 7)

11.  CLK – Pressione para visualizar a hora. Pressione e segure para ajustar a hora. 
(Vide tópico 4)

A – Bandas FM

B – Função APS
* No aparelho, pressione e segure o botão B / A para procurar as estações de frequência 
mais fortes e pré-ajustar automaticamente nas teclas numéricas de 1 a 6.

* No controle remoto, pressione o botão APS para procurar as estações de frequência 
mais fortes e pré-ajustar automaticamente nas teclas numéricas de 1 a 6.

No total, 18 estações podem ser armazenadas no modo FM1-FM3, pressione qualquer
botão numérico para reproduzir a estação armazenada.

C - Botões Avançar e retroceder:

* Esta unidade pode ler os arquivos encontrados no cartão USB, conectando-o no slot 
apropriado.

* Quando estiver tocando as faixas do USB, o ícone USB é exibido no visor.

* Pressione o botão de avanço rápido para ir para a próxima faixa e pressione retroceder
para retroceder até a faixa anterior.

* Quando o MP3 estiver sendo reproduzido, pressione o botão numérico “1” para pausá-lo 
e reinicie-o pressionando “1” novamente.

* Pressione o botão numérico “2” para ativar a função INT. Ela permite ouvir os primeiros 
10 segundos de cada música. Pressione novamente para cancelar.

* Pressione o botão numérico “3” para iniciar ou cancelar a função de repetição. Ela ativa
a repetição apenas da faixa em andamento.

* Pressione o botão numérico “4” para reproduzir todos os arquivos MP3 aleatoriamente. 
Pressione novamente para cancelar.

* P ressione o botão numérico “5” para reproduzir as 10 faixas anteriores. Pressione e 
segure para voltar à pasta anterior.

* Pressione o botão numérico “6” para reproduzir as próximas 10 faixas. Pressione e 
segure para avançar para a próxima pasta.

* S e o MP3 estiver disponível com ID3 TAG a informação será exibida no visor LCD 
automaticamente.

Para armazenar a estação, pressione e segure qualquer número 1-6.

1) Pressione para avançar ou retroceder a busca por estações de rádio. Pressione e
segure o botão novamente, a sintonização manual será ativada. Ele será retomado 
para o ajuste automático após o término da operação manual.

* N o aparelho, pressione o botão B / A repetidamente para percorrer as 3 bandas de
  rádio: FM1-FM2-FM3.
* N o controle remoto, pressione o botão BND para selecionar as bandas (FM1-FM2-FM3).

6. FUNÇÃO RÁDIO: 

7. FUNÇÃO MP3:



04 05

12.  Na função RÁDIO, pressione para buscar e selecionar a estação desejada. Na 
função AUX/USB, pressione para avançar para a próxima faixa, ou mantenha 
pressionado para percorrer a faixa em reprodução.

13. Na função RÁDIO, pressione para buscar e selecionar a estação desejada. Na 
função AUX/USB, pressione para retornar à faixa anterior , ou mantenha pressionado
para retroceder a faixa em reprodução. 
Recomendamos a utilização de antenas originais do seu véiculo. Antenas paralelas 
podem prejudicar o desempenho da captação de sinais do aparelho.

14.  Entrada para Conector de Cabo AUX P2.
15. Porta USB para reprodução de MP3

17.  Receptor Infravermelho do Controle Remoto.
18. RES – Botão Reset. Retorna as configurações para os originais de fábrica. Utilize
esse recurso quando:

1. O aparelho desligar inesperadamente
2. Símbolo de Erro for exibido na tela LCD
3. Botões de função não funcionarem

1.  Botão liga/desliga – Pressione para ligar/desligar. 

13. 14. 15. 16. 17. 18.  No modo rádio sintoniza a estação armazenada. 

11. No modo AUX/USB, ativa/desativa a função REPETIR. (Vide tópico 7)

4.  No modo AUX / USB, ativa/desativa a função pause. 
(Vide tópico 7)

16.  Porta USB DC 5V para carregamento de dispositivos móveis. 
Recomenda-se não utilizar o aparelho enquanto o mesmo estiver carregando.
Utilize cabos originais do fabricante do seu dispositivo.

ATENÇÃO  

2. CONTROLE REMOTO

5.  Na função  AUX / USB, pressione para retornar à faixa 
anterior, ou mantenha pressionado para retroceder a faixa 
em reprodução.

9.  Aumenta o Volume do Dispositivo.

A - Power / Mute

a. Pressione o botão PWR / MUT para ligar a unidade. Mantenha o botão pressionado
para desligar a unidade.

Na unidade, pressione o botão MOD para alternar entre o modo - função RADIO/AUX/USB
quando o cabo AUX P2 e/ou cartão USB estiverem conectados.

b. Pressione o botão PWR / MUT com o rádio ligado para silenciar o volume, pressione 
novamente para retornar ao nível de volume anterior.

c. No controle remoto, pressione o botão PWR / MUT para ligar a unidade. Para desligar,
mantenha o botão pressionado.

d. No controle remoto, pressione o botão PWR / MUT com o rádio ligado para desativar 
o volume, pressione novamente para retornar ao nível de volume anterior.

No controle remoto, pressione o botão MOD para alternar entre as funções.
O último modo utilizado é o predefinido ao ligar a unidade.

4) CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA

5. SELETOR DE MODO DE ÁUDIO

A hora será exibida após pressionar o botão CLK. Para ajustar o horário, pressione e 
segure o botão CLK por alguns segundos enquanto a hora é exibida no display. Gire o
botão rotativo para ajustar e pressione o botão rotativo para confirmar e alterar os 
minutos. Gire o botão rotativo para ajustar os minutos e aperte-o novamente.

Após 3 segundos, o visor retornará ao modo anterior.

A - Gire o botão de volume rotativo para aumentar / diminuir o volume.

B - Pressione o seletor do volume para acessar as configurações: BALANCE > FADE
 > EQUALIZADOR > LOUD > VOLUME. 

* Na função Balance, o visor exibirá “BAL”. Utilize o botão rotativo para o ajuste desejado.

8.  Reduz o volume do dispositivo.

6.  Na função AUX / USB, pressione para retornar à faixa 
anterior, ou mantenha pressionado para retroceder a faixa 
em reprodução.

2. CONTROLES BÁSICOS

B. Botão MOD 

* N a função FADE, o visor exibirá “FAD”. Utilize o botão rotativo para o ajuste desejado.

3. Mantenha pressionado para acionar a função MUTE. 
Pressione novamente para restaurar o volume.

2.  MOD – Pressione para alternar entre as funções 
RÁDIO / AUX / USB.

7.  Equalizador (POP / CLÁSSICO / ROCK / JAZZ / FLAT).

12.  No modo AUX/USB, ativa/desativa a função de reprodução aleatória. (Vide tópico 7)

1 2 3
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4 5 6

7 8 9

RDM
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* Na função LOUD, o visor exibirá inicialmente “LD OFF”. Caso deseje ativar esta opção, 
utilize o botão rotativo.

* Na função equalizador, o visor exibirá inicialmente “EQ OFF”. Utilize o botão rotativo 
para selecionar entre as opções: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, FLAT ou mantenha a
configuração desligada em “EQ OFF”.
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