
Após instalar o módulo de GPS é necessário fazer a
calibração do touch screen seguindo os passos abaixo:

1- Desconecte o chicote principal do módulo GPS

2- Retire o SD Card do módulo GPS

3- Conecte o chicote principal

4- Aguarde aparecer a tela de calibração do touch

5- Calibre o touch tocando nos pontos indicados na tela

6- Insira o SD Card ao módulo de GPS e inicie o software 
de navegação

* Leia atentamente todas as instruções deste manual

* Faça toda a instalação com a ignição desligada

* Certifique que as conexões fiquem bem encaixadas

* Não instale a antena de GPS sob superfícies metálicas 
para uma melhor recepção de sinal

* Não remova ou altere nenhum arquivo do cartão de 
memória do módulo GPS, com pena de perca de Garantia
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Faça a configuração do módulo de GPS conforme a tabela
abaixo, essa configuração deve ser feita com a central
desconectada do chicote.

Componentes do Kit

 DIP Switch  Película Touch

Diagrama de Instalação

Cartão de Memória
Software GPS

Cabo para conexão
de película touch

Módulo GPS

Auto Falante
Externo

Chicote

Ligar ao Negativo

Conector DATA
Usado somente na VIDEO-FREE LR12

Saída RGB
Usado em interfaces LVDS

Conectar o FLAT da película
touch com os contatos para
cima, conforme mostrado ao
lado

Saída Vídeo Composto

Conexão para película
touch screen

Auto falante externo

Ligar ao Positivo Direto

Ligar ao Pós-Chave

Antena de GPS

1 2
ON

DIP 1

DIP 2
PARA CIMA para utilizar vídeo por RCA

PARA BAIXO para utilizar vídeo por RGB

PARA BAIXO para utilizar touch por interface

PARA CIMA para utilizar película touch

SD Card
4 GB

PRETO

AMARELO

VERMELHO


