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Aviso de segurança
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Para otimizar o uso deste dispositivo e evitar danos ao mesmo, recomendamos a 
leitura deste manual, assim como seguir atentamente as seguintes instruções:

1. Faça uma leitura atenta do manual.
2. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consultas futuras.
3. Seguir os avisos e recomendações contidas neste manual.
4. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos químicos indicados para 
este fim. O uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display, 
além de diversos outros riscos para o dispositivo.
6. O processo de instalação e configuração da central multimídia deve ser feito por 
profissionais especializados.
7. A assistência técnica e manutenção da central multimídia deverá ser feita 
por um profissional técnico qualificado.
8. Não obstrua as saídas de ventilação do produto. A má ventilação do dispositivo 
pode ocasionar super aquecimento do mesmo, resultando em danos na central.
9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a central 
multimídia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e também 
locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.
10. Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao 
dispositivo, não permita a exposição deste à umidade, liquidos e ambientes úmidos.
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Diagrama Elétrico do Conector

Detenção de Ré

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5

7 8 9 10
11

Antena de WI-FI

Antena de GPS

Antena de Rádio

Microfone Externo

7

8

9

DVD Externo (Opcional)

AV (Entrada/Saída)+USB3 (USB3 somente 
para modelos com a função z-link)

6

TV Digital (Opcional)

USB1

USB2 ou DVR

10 Comando de Volante

11 Conector Principal

6

11

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16



Instalação

Instalando a central
Alimentação

1. Cheque a tensão da bateria antes de instalar a central multimídia. Este 
dispositivo opera em tensão de 12VDC.

Instalação da central multimídia

1. Realize a remoção do aparelho original do veículo.
2. Remova o suporte e os parafusos e guarde-os.
3. Faça a instalação do suporte na central multimídia.
4. Faça a instalação dos cabos de acordo com o diagrama elétrico (O diagrama se 
encontra nas páginas 04 e 05 deste manual).
5. Utilize os parafusos originais do veículo, retirados anteriormente, 
para uma melhor fixação.

Cuidado para não haver apoio sobre a tela ou outro tipo de pressão que 
possa danificar o display do dispositivo.
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Instalando o GPS
Posicionamento da antena GPS

A antena de GPS possui uma base magnética para 
fácil fixação em superfícies metálicas. Seu 
posicionamento deverá ser feito voltado para cima, 
facilitando assim a recepção do sinal dos satélites.

Caso a instalação da antena seja feita na parte 
externa do veículo, é recomendado cuidado para 
que não haja infiltração de líquidos para dentro da 
antena. O cabo da antena poderá ser levemente direcionado para baixo, evitando 
assim infiltrações. Também se deve ter cuidado com inundações no local escolhido 
devido ao entupimento das vias de escoamento causado por folhas e outros 
objetos.

Antena GPS

Receptor

Base magnética

Abaixo do parabrisa

Sobre o teto

Limpe bem o local a ser
fixado para garantir

melhor fixação.
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Abaixo do parabrisa

Locais para a instalação da antena GPS:



No menu principal clique no ícone “Rádio” para entrar na interface e suas configurações.
Clique no ícone        na tecla retroceder para sair da função de rádio.

Funções de teclas

Funções
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Busca Automática - Pressione uma vez para iniciar a busca automática de estações.

Lista de Rádios Favoritas - Pressione o ícone para acessar a interface, adicione 
manualmente a estação desejada, crie um nome para estação e salve. 
É possível criar e inserir várias estações favoritas.

Armazenamento - Na barra inferior clique na posição onde deseja salvar a estação, 
selecione a frequência desejada, e pressione o ícone      para salvar.

Dica: É possivel salvar a estação simplesmente pressionando a posição desejada 
por 2 segundos na barra inferior.

Configurações - O usuário poderá ativar e desativar a função RDS, com relação as outras 
funções recomenda-se manter as configurações de fábrica
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O sistema armazenará estes dados para tornar mais rápida uma 
troca futura de estações.

Modo MONO e ESTÉREO

ST - Clicando no ícone e possível alterar o modo Stereo/Mono. 
O modo Stereo é recomendado para locais onde os sinais de 
FM costumam ser mais fortes e de boa qualidade.

 

O sistema pode 
alternar 

automáticamente 
entre MONO e 

ESTÉREO quando o 
sinal de rádio 
estiver fraco.

TA (Travel Announcement)
O dispositivo recebe informações de trânsito. 
Este serviço dependerá da disponibilidade do sinal na área em que se encontra.

AF (Alternate Frequencies)
A central multimídia seleciona automaticamente a frequência mais adequada para
determinada estação de rádio ou localidade.
Recomenda-se desativar esta função em regiões com grande número de estações de rádio, pois a variação de frequência 
ocorre constantemente ocasionando a troca automática de estações.

PTY (ProgramType)
Se disponível na região, é possivel fazer uma pesquisa por género específico, como 
notícias, rock, country etc. 

No menu príncipal, clique no ícone GPS para entrar na interface de navegação.
No estado de navegação, pressione qualquer botão no painel para sair da interface
do navegador.

Quando ativada funções de Rádio/AV/DVD/TV e selecionar a função de GPS, som da 
função anterior permanecerá ativo em seu estado original. Quando o aviso do navegador
aparece o sistema alterna automaticamente para o estado de aviso de voz de 
navegação.

Cada um dos volumes pode ser ajustado individualmente desde que quando alteração 
seja feita o som esteja sendo reproduzido. 

Entrar/Sair 

Dual Zone 

GPS



Bluetooth
1) Este dispositivo oferece a função de Bluetooth. Se o seu telefone possuir função
Bluetooth, o usuário poderá estabelecer uma conexão com o aparelho para realizar as
funções disponiveis, como, discagem de telefone, atender ou recusar ligações e
reprodução de músicas.
*A compatibilidade da função pode variar conforme ao aparelho de telefone utilizado.

Funções
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Uma vez conectado a um dispositivo via Bluetooth, a central multimídia poderá 
reproduzir áudios e músicas do telefone na multimídia.

Para acessar essa função, basta clicar em:       

Nessa função o usuário poderá reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas
que estejam sendo reproduzidas no telefone conectado no Bluetooth, 
seja no dispositivo de música ou em qualquer app (Spotify, Shazam, Youtube) instalado 
no telefone.

Música do Bluetooth

Apps de Música:

Spotify, Shazam, Youtube, Soundcloud entre outros. 
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Reprodução de áudio Reprodução de vídeo

Esta função pode reproduzir a música em USB, cartão SD e outros dispositivos de
conexão (MP3,WMA).

Clique em      para entrar no equalizador.
E selecione o modo de preferência. Nesta função o usuário poderá assistir

seus vídeos favoritos, ao mesmo tempo
pode usar outras funções da multimídia,
basta tocar em       para habilitar esta 
função. Para voltar na função Full 
Screen basta tocar em        .  

Clique em      para ajustar livremente a 
o balanço de som dos falantes.

Alguns formatos de arquivo podem não ser reproduzidos por incompatibilidade 
com a central multimídia. Verifique na pag. (39) formatos e arquivos compativeis. 



Phonelink
Phonelink connect é uma função de espelhamento das telas de smart phones na central multimídia. É possível 
espelhar tanto dispositivos Android, como dispositivos IOS. Os dispositivos Android são espelhados em duas vias, 
ou seja, o smartphone controla as funções da central e, a central controla as funções do celular. Já os dispositivos 
IOS o sistema de uma via, onde somente o smartphone controla as funções na central.

1. Conecte o cabo usb e abra EasyConnection.

2. Ativar a depuração USB e conecte o telefone.

3. Para reprodução de áudio o dispositivo deverá 
estar conectado ao Bluetooth.

Nota: Se você não tiver o aplicativo EasyConnection no seu telefone, 
ou se a conexão falhar, por favor, escaneie o código para baixar a versão 
mais recente.Também e possível baixar o aplicativo no Google Play Store, 

basta pesquisar EasyConnection

Por favor selecione o modo de conexão. Por favor conecte seu telefone e habilite o modo de depuração USB

Conectando...

Ponto de acesso conectado: (Hospot name)     (mude a rede) 

*O telefone e a peça devem estar conectados na mesma rede

Phonelink Android
Conecte diretamente ao usb através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular 
ligada) escolha a opção de depuração USB nas definições do telefone celular (definições -> opção do desenvolvedor-> 
depuração USB).

Nota: Alguns smartphones podem não ser compativeis com esta função ou 
espelharem somente em modo horizontal.

1. Conecte o cabo usb e 
abra EasyConnection

2. Ativar a depuração USB
e conecte o telefone.

Clique no método de visualização

(Se você não tiver o aplicativo EasyCon-
nection App no seu telefone, ou se a conexão 
falhar, por favor, escaneie o código para baixar 
a versão mais recente.Também e possível baixar 
o aplicativo no Google Play Store e pesquisar 
EasyConnection)
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