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•    Parabéns por adquirir mais um produto de qualidade e tecnologia 
inovadoras!

•   Por favor, leia este manual atenciosamente antes de usa-lo, mantenha em um 
local seguro para futura consulta.

•   Esteja atento para desconectar o polo negativo da bateria antes da instalação, 
isto irá reduzir qualquer chance de queima em caso de curto circuito.

•   Esteja atento na conexão apropriada dos �os, de acordo com o diagrama. 
Conexões incorretas podem resultar em má função ou danos ao aparelho e de 
componentes elétricos do veículo.

•   Ao fazer as conexões no sistema elétrico do veículo, esteja atento com os 
componentes instalados de fábrica, como computador de bordo, etc. Não use esta 
�ação para ligação do aparelho. Ao conectar em terminal com fusível, atente se a 
corrente irá suprir todos os equipamentos. Falhas no suprimento de energia 
podem gerar problemas no equipamento.

•   Atenção para que os cabos do veículo não toquem a carcaça do equipamento, 
caso entrem em contato, com a trepidação do veículo, os �os podem se cortar 
gerando curto circuito. Lembre-se de deixar espaço na passagem dos �os para 
prevenir contato entre os cabos do veículo e o equipamento.

•   Para prevenir interferências externas de áudio, instale o equipamento a pelo 
menos 10 cm distante dos �os do veículo. Mantenha a linha +12 volts o mais 
distante possível dos conectores RCA. Conecte o negativo (terra) em um local 
�rme e imune de pintura, sujeira ou graxa do chassi do veículo para melhor 
condutividade.

Atenção:
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Conteúdo da embalagem:

01 Unidade de DVD

01 Chicote de instalação

01 Controle remoto

01 Sensor do controle remoto

02 Braços de suporte para montagem lateral

01 Jogo de parafusos para �xação
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8 - SOURCE: Pressione para selecionar outras fontes; 
9 - SUB-T: Pressione para selecionar o idioma da legenda desejada. 
10 - EJECT: Pressione para ejetar o disco. 
11 - STOP: Pressione para parar a reprodução nos modos Disco, USB 
ou SD.
12 - RPT: Pressione para selecionar uma opção de repetição. 
13 - MENU: Em qualquer modo pressione o botão por alguns 
segundos para 
entrar no menu principal do aparelho. 
14 - VOL: Pressione para aumentar ou para diminuir o volume. 
15 - MUTE: Pressione para ativar o modo silêncio, para retornar ao 
nível anterior, pressione o mesmo botão novamente. 
16 - DISP: Pressione para visualizar as informações de reprodução 
dos arquivos.

1 - (POWER): Pressione para Ligar ou 
Desligar o aparelho.
2 - PLAY/PAUSE: Pressione para 
iniciar/pausar a reprodução
3 - AUDIO: Pressione repetidamente para 
alternar entre os idiomas do áudio do DVD 
ou VDC áudio estério.
4 - TITLE: Pressione brevemente para 
acessar o menu de títulos do Disco. 
5 - OK: Pressione para con�rmar a seleção.
6 - SETUP: Pressione para entrar no menu 
de con�gurações de reprodução. 
7 - REV/FWD/: Pressione para avançar ao 
arquivo seguinte ou anterior. 

Para operação com controle remoto direcione para o sensor, 
se o mesmo estiver instalado.

Controle Remoto:
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Monte o sensor do controle remoto em uma 
posição que será mais confortável e de fácil 
apontamento direto do controle remoto. 

SCREW
M2. 5X5

SCREW
M3X20

SCREW
M3. *20

Instalação: 



ACC (+12 volts pós chave):
Conectar diretamente ao 12v pós chave
do veiculo, lembrando sempre de 
utilizar fusível.
B+(+12 volts direto):
Conectar diretamente ao 12v direto do
veículo, lembrando sempre de utilizar
fusível. 
GND (Terra):
Conectar em um local �rme e livre de
pinturas para melhor condução elétrica. 
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Play
Pressione a tecla (POWER) para ligar.
Insira o disco no slot do DVD. O disco iniciará automaticamente.

Pausa
Quando quiser pausar o disco pressione a tecla

Mudo (disponível somente para saída de áudio analógico)
Pressione a tecla (MUTE) para silenciar o som do aparelho, pressione novamente
para voltar ao som normal.

Stop/Eject

Pressione (EJECT) para retirar o disco do aparelho
Pressione (EJECT) novamente para recolocar o disco no aparelho
Pressione a tecla (POWER) para desligar o DVD.

 

Operações Básicas:
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Seleção de Cenas
Se no disco utilizado houver a opção menu, você poderá exibir o
menu pressionando a tecla (MENU), então você poderá selecionar a cena que
gostaria de assistir seguindo os passos:
   Pressione a tecla (MENU) - A tela poderá mostrar um submenu no qual você
 poderá pressionar  (   ) / (   ) / (   ) / (   )   para escolher e pressionar ENTER para 
con�rmar. A tela exibirá as diferentes 
cenas disponíveis, variando de acordo com o disco. 
   Pressione (   ) / (   ) / (   ) / (   )para selecionar a cena desejada. 
   Pressione (ENTER) para con�rmar sua escolha. 

Avanço Rápido 
Quando estiver assistindo a um DVD você poderá pressionar a tecla (FB)
 para retornar rapidamente. Existem cinco velocidades disponíveis para isso. 
Pressione a tecla (FB) uma vez e a velocidade dobrará. Quando a velocidade 
alcançar o seu máximo, pressione (FB) novamente para voltar ao seu modo normal. 

Avançar para o Próximo Capítulo/Faixa
Quando necessário pressione a tecla (NEXT).

Retornar para Capítulo/Faixa Anterior
Quando necessário pressione a tecla (PREV).

Seleção da Faixa

Pressione a tecla (NEXT) ou (PREV) para pular para a próxima faixa 
ou para a faixa anterior.

 

Operações Frequentes:
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Operações Frequentes:

Exibir a Lista de Faixas
Para discos de DVD - Pressione (MENU) para exibir a lista de faixas. 
Pressione (  ) / (  ) para selecionar 
a faixa desejada e depois a tecla (ENTER) para con�rmar.

Repetir
Enquanto estiver assistindo você poderá pressionar a tecla (REPEAT) para 
selecionar diferentes conteúdos a repetir. 
1 - Para discos de DVD - Pressione a tecla (REPEAT) para repetir o capítulo. 
Pressione (REPEAT) novamente para repetir as faixas dos conteúdos.  
Pressione (REPEAT) novamente para repetir todos  os discos. 
Pressione (REPEAT) mais uma vez para sair.

Seleção de Idioma da Legenda (depende do tipo de disco)
Para discos de DVD pressione a tecla (AUDIO) para selecionar o idioma.
Ex.: pressione Inglês uma vez, então a tela exibirá o idioma alternativo disponível. 
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Ajustes:

Configurações do Sistema

Alterar Senha

Configurações do Idioma

 

Entre neste menu para con�gurar o sistema de TV, 
protetor de tela, vídeo, tipo de TV, senha, classi�cação
e restaurar padrão.  

  

Pressione o botão (ENTER)
para entrar no menu de con�guração.
Introduza os 4 dígitos da senha, pressione
a tecla ENTER. O cadeado é liberado. 
Introduza os 4 dígitos da nova senha. 
A senha será alterada e o bloqueio de
classi�cação irá travar após pressionar o 
botão ENTER. 

 
 

Entre neste menu para con�gurar no modo
OSD o idioma do áudio, idioma da legenda, idioma 
do menu e Divx[R] VOD. 

 

 

Menu de Con�guração

Pressione o botão SETUP para entrar no menu de con�guração. 
Selecione o ícone desejado e pressione a tecla ENTER para ativar 
as con�gurações do submenu. 
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Áudio

Vídeo

Auto Falantes

Menu Digital

Entre neste menu para con�gurar a saída
de audio.

Entre neste menu para con�gurar o brilho,
contraste, Matiz, saturação e nitidez.

Entre neste menu para con�gurar os
auto falantes. 

Entre neste menu para con�gurar a 
saída de audio digital. 
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Ajustes:
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Em Caso de Dificuldade:

RESOLUÇÃO  DE  PROBLEMAS 

Sintoma Causas Solução

Unidade  não  opera Fusível  Queimado Trocar  fusível  para  mesma  amperagem-

Monitor  não  liga Ligue  a  energia  do  monitor

Condensação Espere  por  1  hora  até  que  a  humidade
seque

Unidade  opera  instável Bateria  do  controle  fraca Troque  a  bateria  do  controle

Sensor  do  controle  remoto 
com  sujeira

Limpe  o  sensor

Não  aparece  imagem Entrada  no  monitor  não  está 
selecionada  para  o  DVD

Troque  para  o  modo  correto  de  vídeo

DVD  não  reproduz Disco  está  inserido  de 
cabeça  para  baixo

Veri�que  o  disco  e  reinsira-o  corre-
tamente

Disco  esta  sujo Limpe  o  disco

Disco  não  compatível Veri�que  se  o  disco  é  compatível

Controle  parental  está  ligado Cancele  o  controle  parental

Ruído  na  imagem Bateria  do  veículo  está fraca Veri�que  a  bateria  e  conexões

Monitor  está  com  problemas Troque  o  monitor

Imagem  congela  Disco  está  riscado Troque  por  um  disco  sem  riscos

No  Disc Nenhum  disco  foi  inserido Insira  um  disco

Disco  está  sujo Limpe  o  disco

Video  signal  system  is  not 
correct

PAL  (ou  NTSC) disco  foi 
inserido

Mude  o  sistema  de  saída  para  o 
formato

Sem  som Seleciona do  saída  errada 
de  som

Veri�que  conexões

esporadicamente
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Especificações Técnicas:

AUDIO: 
 Saída  de  áudio  analógica  1+/-  0,2V  100KOhms

VIDEO:
 Saída  de  vídeo:  1+/- 0,2V  75Ohms
 Resolução:  Mais  que  500  linhas

ENERGIA:
 12VDC  + 20%/-10%,  Consumo  menor que  20W

GERAL:
 Dimensões  aprox. 160x 144x25mm  Peso  590 g
 Condições  temperatura:  -10ºC  a  60ºC

Devido  à  melhoria  contínua  de  produtos,  especi�cações  e   
design  estão  sujeitos  amudanças  sem  aviso  prévio.

!!! ATENÇÃO !!!

É  extremamente  recomendada  a  instalação  por  pro�ssionais  capacitados



Suporte Técnico
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