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DESCRIÇÃO DE BOTÕES

1

2

3

4

Menu

13

PM 12:01

5

MODE

6

PM

12

12:01

Áudio iPod

Rádio
VOL

11

7

Rádio

Media

8

ENTER

Áudio USB

Telefone

Menu

Sistema

Display

1.

Tecla do Menu de Início

2.

Tecla do microfone

3.

Menu

Tela do Menu

4.

MODE

Tecla de troca de modo

5.

Tecla de configurações

6.

Tecla de avanço

7.

Tecla de retrocesso

Tons

9

8.
9.

10

Rádio

Áudio iPod

Áudio AUX

14

Áudio Bluetooth

Agenda

Conectar
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Áudio USB

Foto USB

Filme USB

Discar número

Seleção

Botão de confirmação e
busca
Entrada USB

10.

Tela de LCD: área para exibição das
informações

11.

Botão Ligar/Desligar/Mudo/
/VOL Volume

12.

Tecla de finalização de
chamada

13.

Tecla de recebimento e envio
de chamada

14.
Registro

ENTER

Ícones: Ícones disponíveis na unidade

P

P O

FUNÇÕES

AJUSTES DE ÁUDIO

SINTONIZADOR

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

–– Tecla de Memória 12 AM e 18 FM

Pressione o botão /VOL para ligar o rádio.
Após ligar o aparelho, pressione para silenciar
o volume (mudo). O volume é restaurado ao
se pressionar novamente o botão ou girá-lo
para alterar o ajuste de volume. Pressione e
mantenha pressionado durante 2 segundos
para desligar o rádio. Gire à direita e à esquerda
para ajustar o nível de volume: mínimo de 0
(zero) e máximo de 40, após transcorridos
alguns segundos do último ajuste de indicação
de volume na tela, a indicação desaparecerá.

–– Sintonia através de busca, de maneira
ascendente ou descendente da faixa
ÁUDIO
–– Controles de áudio eletrônico
–– Controles de graves e agudos
–– Controle de balanço de 4 vias
–– Volume
–– 4 modos de equalização (Usuário, Pop,
Rock, Clássico, Jazz)
–– Potência de saída 40 W máx. x 4 Canais
REPRODUTOR DE USB
–– Controle de repetição
–– MP3/WMA controle de busca
–– Avanço e Retrocesso
–– Controle de reprodução aleatória
GERAL
–– Exibir informações de áudio
–– Seleção de Modo Rádio/AUX/USB/iPod®/
BT
–– Tensão de funcionamento 13,2 +/- 5%

SELEÇÃO DE AJUSTES DE
TONS

Pressione o símbolo Tons do menu inferior;
cada vez que este símbolo for pressionado
na tela, indica os diferentes modos de ajuste
de tons BALANCE, EQUALIZADOR, BAIXO,
MÉDIO, AGUDOS, RESTAURAR, LOUD.
BALANCE (equilíbrio): Para ajustar o nível de
BALANCE, pressione os botões para cima
ou para baixo, obtendo o nível desejado. O
nível de BALANCE na tela indica R5 e L5.
EQUALIZADOR (equalização): Para ajustar
o balanço do EQUALIZADOR, pressione os
botões para cima ou para baixo, obtendo
o nível desejado. A opção disponível é
USUÁRIO, JAZZ, CLASSIC, ROCK, POP.

MÉDIO: Para ajustar o nível de MÉDIO,
pressione os botões para cima ou para
baixo, obtendo o nível desejado. O nível
MÉDIO indica na tela um mínimo de –5 e
máximo de +5.
BAIXO: Para ajustar o nível de BAIXO, pressione o botão para cima ou para baixo, obtendo
o nível desejado. O nível BAIXO indica na tela
um mínimo de –5 e máximo de +5.
AGUDOS: Para ajustar o nível de AGUDOS,
pressione o botão para cima ou para baixo,
obtendo o nível desejado. O nível AGUDOS
indica na tela um mínimo de –5 e máximo
de +5.
LOUD (intensidade): Enquanto uma música
é ouvida em um nível baixo de volume, esta
característica irá melhorar a resposta de sons
graves e agudos para compensar as características do ouvido humano.

AJUSTE PRÉ-DETERMINADO

Retorna às mudanças feitas na configuração
de fábrica (padrão).

SELEÇÃO DE AJUSTES DA TELA

BRILHO: Para ajustar o nível de brilho,
pressione o botão direito ou esquerdo,
obtendo o nível desejado. O nível BRILHO
indica na tela um mínimo de –10 e máximo
de +10.
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CONTRASTAR: Para ajustar o nível de
contraste, pressione o botão direito ou esquerdo, obtendo o nível desejado. O nível de
CONTRASTE indica na tela um mínimo de
–10 e máximo de +10.
ILUMINAÇÃO DIA OU NOITE: Para ajustar o
nível de iluminação na tela LCD, pressione o
botão Dia / Noite.
RESTAURAR: Retorna às mudanças feitas
na configuração de fábrica (padrão).

SELEÇÃO DE AJUSTES DO
SISTEMA

Ajuste do som do toque dos botões da tela
Esta opção permite ouvir um bipe, ao pressionar-se os botões da tela.
Ajuste de rolagem de texto
Esta opção permite visualizar a informação
completa da faixa atual, quando a informação apresenta vários caracteres e não é
possível exibi-la em uma única tela.
Ajuste das guias de estacionamento
Esta opção permite ver as guias de informação quando a câmera traseira está ativada
(modo marcha à ré). Esta unidade tem a
opção de instalação da câmera traseira;
quanto a outras informações, consulte um
representante de vendas.
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Ajuste para ligar a unidade
Esta opção permite ligar a unidade durante
10 minutos, mesmo que o interruptor de
ignição esteja desligado.

Ajuste de volume sensível à velocidade
Esta opção aumenta o nível de volume, de
acordo com a velocidade do veículo (baixo,
médio, alto).

Carga rápida
Esta opção permite carregar a bateria dos
dispositivos móveis com, no máximo, 1,5
Ampères; enquanto esta função estiver ativada, não é possível a reprodução por USB.

Editar menu iniciar
Esta opção permite modificar a sequência
dos símbolos no menu Iniciar.

Idioma
Esta opção permite selecionar vários idiomas
para a exibição da informação (Inglês, Espanhol).
Volume inicial
Esta opção permite selecionar o volume
inicial ao ligar a unidade.
Ajuste do volume auxiliar
Esta opção permite aumentar ou reduzir o
nível de volume dos dispositivos externos,
pressionando-se a direita ou a esquerda
para ajustar o nível desejado, mínimo de 00
e máximo de +3.
Ajuste do volume de navegação
Esta opção permite selecionar o nível de
volume de comando de voz dos dispositivos externos; pressione os botões direito
ou esquerdo para ajustar o nível desejado,
mínimo de -10 e máximo de +10.

Ajuste do relógio
Esta opção permite ajustar a hora do relógio,
por hora, minuto, AM/PM ou escolher 12 ou
24 horas.
Informações sobre a versão
Esta opção permite visualizar as informações da unidade.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

AM2

530

BAND
SCAN

1

530
Rádio

PM 12:01
SCAN

2
1

600

Media

3
1

1000

Telefone

4
1

KHz

1400

Menu

1
5

1600

Sistema

Display

6

1710
Tons

Rádio

Nesta seção é descrito o funcionamento no
modo rádio.

PARA ACESSAR O MODO RÁDIO
No menu Iniciar, pressione o botão do Rádio
ou o símbolo do Rádio no menu principal.
Seleção de sintonização
Esta unidade possui 3 faixas de FM e 2 de AM
disponíveis com a possibilidade de memorizar
em cada uma delas 6 estações sintonizadas,
para selecionar e ouvir quando for desejado
visualizar a memorização de estações de rádio.
A faixa de sintonização é alterada sempre que
o botão BAND for pressionado, podendo-se
selecionar a faixa desejada, a tela exibirá a
alteração de faixa, que apresenta a seguinte
sequência.

AM1-AM2-FM1-FM2-FM3
Busca manual de estações de rádio AM e
FM (descendente/ascendente)
Para sintonizar manualmente as estações de
rádio, pressione (seleção descendente) e
(seleção ascendente) encontrando manualmente a estação de rádio desejada.
Busca automática de estações de rádio
AM e FM (descendente/ascendente)
A unidade buscará e reproduzirá o sinal mais
forte, ao pressionar-se o botão
e
.
Busca de frequência botão SCAN
Pressione o botão SCAN da tela para
ativar a função, o símbolo SCAN será exibido
na tela; com esta função ativada, cada
frequência sintonizada será reproduzida durante 10 segundos.

Para desativar a função SCAN, pressione
novamente o botão de controle.
Busca de frequência SCAN AUTOSAVE
Pressione SCAN durante 3 segundos para
ativar a função AUTOSAVE; com esta função,
é ativada cada frequência encontrada, reproduzindo-a durante 5 segundos e a mesma
será gravada na memória, de acordo com a
sequência de detecção. A primeira estação
será gravada na memória 1 e assim sucessivamente até que sejam ocupadas as 6
memórias disponíveis; a memória 1 será
aquela que será reproduzida ao finalizar-se
AUTOSAVE.
Programar memória / Função memória
Tem a função de gravar frequências ou
chamar a frequência gravada na memória
pré-determinada. Dispõe de 6 memórias por
faixa.
Memória pré-determinada
Quando são pressionadas as memórias
(1-6) por menos de 2 segundos, é reproduzida a frequência gravada em tal memória.
Gravar frequência na memória
Ao se pressionar uma das memórias (1-6)
por mais de 2 segundos, será ouvido um
bipe, o qual indica que a frequência reproduzida foi gravada na memória desejada.
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OPERAÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO [MP3, WMA E AAC (M4A)] POR USB

Media
Áudio USB
Foto USB

Áudio Bluetooth

Áudio AUX

Áudio USB

Rádio

Media

Telefone

PM 12:01
Filme USB

Escolha o arquivo desejado, tocando a tela
ou pressionando o botão ENTER.

Áudio iPod

Menu

Sistema

Navegação na pasta
Pressione o ícone
para acessar a lista
de pastas e o menu de música da lista, a
navegação é possível com os ícones de
navegação
da tela ou gire à direita ou
à esquerda o botão ENTER.

Display

Tons

Funções Repetir e Aleatório
A

Repetir todas as faixas
Reprodução aleatória por padrão
desativado

Nesta seção são descritos os comandos disponíveis na unidade de controle de reprodução
MP3, WMA e ACC (M4A), que estão disponíveis em USB. Ao introduzir, o dispositivo USB
reproduz automaticamente os arquivos de
música gravados na pasta Raiz; outra opção
seria, enquanto o dispositivo USB estiver
conectado, acessar o menu de mídia e pressionar Áudio USB ou pressionar o símbolo
Áudio USB, a partir do menu Iniciar.

PARA ACESSAR O MODO
ÁUDIO USB

No menu de mídia, pressione o botão Áudio
USB ou, no menu Iniciar, pressione o símbolo
Áudio USB.
Tipos de arquivos suportados: consulte a
tabela Áudio (Formatos Disponíveis).
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Buscar faixa
Caso o botão seja pressionado durante os
primeiros 3 segundos de reprodução, será
passado à faixa anterior; caso seja pressionado após os 3 segundos, será novamente
iniciada a faixa atual.
Retrocesso rápido na mesma faixa
O retrocesso rápido na mesma faixa é
ativado quando o botão
é mantido pressionado por mais de 3 segundos.
Busca ascendente
Pressione
para passar à faixa seguinte.
Avanço rápido na mesma faixa
O avanço rápido é ativado quando o botão
for mantido pressionado por mais de 3
segundos de maneira que seja possível
adiantar a reprodução na mesma faixa.

1

Repetir faixa selecionada
Reprodução aleatória

F

Repetir pasta em seleção

F

Aleatória na mesma pasta

OPERAÇÃO DE FOTOS POR USB

Media
Áudio USB
Foto USB

Áudio Bluetooth

Áudio AUX

Foto USB

Rádio

Media

Telefone

PM 12:01
Filme USB

Sistema

Tipo de arquivos suportados: consulte as
tabelas Foto (Formatos Disponíveis).

PARA ACESSAR O MODO FOTO

Áudio iPod

Menu

Esta seção descreve os comandos disponíveis na unidade de controle para arquivos
gravados em dispositivos USB.

Display

Tons

No menu de mídia, pressione a opção Foto
USB ou no menu Iniciar, pressione o símbolo
Foto USB.

Rádio Clarion 7

Funções Repetir e Aleatória
A Repetir todas as faixas
Foto USB

PM 12:01

Chrysanthem
um.jpg

Canção
1/8

Reprodução aleatória por padrão desativado
1

Fold
1/1

Repetir faixa selecionada
Reprodução aleatória

A

Rádio

Media

Telefone

Menu

Sistema

Display

Tons

TELA DE TAMANHO PEQUENO

A primeira tela exibida é de tamanho pequeno; nesta imagem não é possível reproduzir no modo automático. Nesta tela, os
seguintes botões estão disponíveis:
Ir para a imagem anterior
Pressione o botão para retornar à imagem
anterior.
Ir para a imagem seguinte
Pressione o botão
para passar à imagem
seguinte.
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F

Repetir pasta em seleção

F

Aleatória na mesma pasta

Navegação na pasta
Pressione o símbolo
para acessar a lista
de pastas e o menu de música da lista de
fotos, a navegação é possível com os ícones
de navegação
da tela ou gire o botão
ENTER.
Escolha o arquivo desejado na tela ou
pressione o botão ENTER.

TELA DE TAMANHO COMPLETO

Foto USB

Chrysanthem
um.jpg

Canção
1/8

Fold
1/1
A

Rádio

Media

Toque a imagem para alterar para o modo de
tela completa.

PM 12:01

Volte usando o botão

Canção
1/8
Telefone

Menu

Sistema

Aproximar ou distanciar a imagem:
Aproximar
Display

1

Tons

Fold
1/1

Tela completa

Distanciar

1. O menu é exibido na parte
inferior, tocando-se a imagem no
fundo da tela completa.

Opção de configuração:

Foto USB

A
Brilho

00

Contrastar

00

Canção
Rádio1/8 Media
Restaurar

Noite

Menu de ajuste da tela (brilho, contraste)

Telefone

Menu

Sistema
2

2. O menu desaparece ao tocar
novamente a tela ou após 3
segundos.
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OPERAÇÃO DE ARQUIVO DE VÍDEO POR USB

Ver. Informações
Media

XXXXXXX_X

PM 12:01

Media
Áudio USB

PM 12:01
Filme USB

Update

MCU_DV2

XXXXXXX_X

Update

Adv.OSD

XXXXXXX_X

Update

Bluetooth

XXXXXXX_X

Update

MP Date

XXXXXXX_X

Foto USB

Áudio Bluetooth

Áudio AUX

Rádio

Media

Telefone

Áudio iPod

Menu

Sistema

Display

Tons

Filme USB

NOTA:
Por questões de segurança, o sistema
possui bloqueio para visualização de imagens para veículo em movimento. Caso
necessite e sempre respeitando as normas de trânsito, você poderá desbloquear
esta função da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Menu Sistema
Visualizar Info
Legenda Mídia
Pressione 5 vezes
Pressione o botão Voltar

PAUSA ATIVADA
Para voltar à configuração inicial, efetue o
mesmo procedimento.
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Esta seção descreve os comandos disponíveis no equipamento, os quais podem reproduzir os vídeos que estão disponíveis no
dispositivo USB.
Tipos de arquivos suportados: Consulte a
tabela Vídeo (Formatos Disponíveis).

PARA ACESSAR O MODO VÍDEO

No menu de mídia, pressione a opção Filme
USB ou no menu iniciar, pressione o ícone
Filme USB.

Filme USB
Filme USB

PM 12:01

Canção
1/8

Fold
1/1

Fold
1/1

Media

Rádio

Telefone

Menu

Sistema

00:00:04 /00:00:17

.

Nº

Descrição

Tipo

1

Pasta

Display

Tons

Media

Telefone

Menu

Sistema

Display

Tons

A

Repetir todas as faixas

Reprodução
aleatória (padrão)

1

Repetir faixa selecionada

Reprodução
aleatória

F

Repetir pasta em seleção

TELA DE TAMANHO PEQUENO

F

2

Repetir

3

Seguinte /
Anterior

Seguinte / Filme anterior
Imagem Pressionamento longo:
FR / FF

4

Reproduzir

Imagem Reproduzir / pausa

5

Reprodução
aleatória

Aleatório desativado:
(default)
Imagem
Aleatório ativado
Aleatório em pasta

Nº

Descrição

a

Título

Aleatória na
mesma pasta

Observação

Imagem Acessar a lista de pastas

Imagem

A

00:00:04 /00:00:17
A

Rádio

PIYP4846.MP
4

Canção
1/8

PIYP4846.MP
4

Botões

PM 12:01

A: Reprodução aleatória
(pré-determinado)
F: Repetição de pasta
1: Repetição de faixa

Símbolo e Texto

A primeira tela está no modo pequeno.

A

Tela completa

Tipo

Observação

Imagem Indica título

b

Relógio

Fonte

c

Vista em
miniatura

Indica hora

Imagem

d

Nome do
arquivo

Fonte

Indica o nome do arquivo

e

Informação
de arquivo /
Pasta

Fonte

Indica informação de
arquivo/pasta

Reproduz a vista em
miniatura

Navegação na pasta
Pressione o símbolo
para acessar a lista
de pastas ou o menu da lista de arquivos,
a navegação é possível com os símbolos
de navegação ou gire o botão ENTER.
Escolha o arquivo desejado na tela ou
pressione o botão ENTER.
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TELA DE TAMANHO COMPLETO

Toque a imagem para alterar para o modo de
tela completa

1. O menu é exibido na parte
inferior, tocando-se a imagem no
fundo da tela completa.
Filme USB

Opção de configuração

PIYP4846.MP
4

Canção
1/8

Fold
1/1

e

00:00:04 /00:00:17
A

1
Rádio

Media

Telefone

Menu

Sistema

Display

Tons

Operação do modo de tela completa

Brilho

00

Contrastar

00

Restaurar

2
00:00:04 /00:00:17

Noite
A

Menu de ajuste da tela (brilho, contraste)
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Volte usando o botão

PM 12:01

2. O menu desaparece ao tocar
novamente a tela ou após 3
segundos.

OPERAÇÃO DA CONEXÃO AUX

Ver. Informações

PM 12:01

Media
Áudio USB

Media

XXXXXXX_X

Update

MCU_DV2

XXXXXXX_X

Update

Foto USB

Adv.OSD

XXXXXXX_X

Update

Áudio AUX

Bluetooth

XXXXXXX_X

Update

MP Date

XXXXXXX_X

Áudio AUX

NOTA:
Por questões de segurança, o sistema
possui bloqueio para visualização de imagens para veículo em movimento. Caso
necessite e sempre respeitando as normas de trânsito, você poderá desbloquear
esta função da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Menu sistema
Visualizar Info
Legenda Mídia
Pressione 5 vezes
Pressione o botão Voltar

PAUSA ATIVADA
Para voltar à configuração de fábrica, efetue
o mesmo procedimento.

Rádio

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO
AUXILIAR

Pressione Áudio AUX no menu mídia ou o
símbolo Áudio AUX no menu principal.
Conector auxiliar de 3,5 mm, sinal de entrada
de áudio

Media

Telefone

PM 12:01
Filme USB
Áudio Bluetooth
Áudio iPod

Menu

Sistema

Display

Tons

Caso o dispositivo externo esteja conectado
ao acessar esta função, deve-se pressionar
a tecla MODE na unidade.
Caso o dispositivo externo seja conectado, a
unidade deve mudar automaticamente para
o modo AUX. O usuário só poderá efetuar os
ajustes das funções de som.

Sua unidade possui uma entrada auxiliar
com um diâmetro de 3,5 mm, para transmitir
o sinal de áudio dos dispositivos como o
iPod® e um reprodutor de MP3.
Considere que ao conectar um dispositivo externo na entrada auxiliar, somente
os ajustes do sinal de áudio (BASS, TREB,
BALANCE, FADER, EQ, LOUD VOL) podem
ser efetuados através da unidade.
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OPERAÇÃO DO iPod®

Media
Áudio USB

Áudio Bluetooth

Áudio AUX

Media

Telefone

PM 12:01
Filme USB

Foto USB

Rádio

Modo USB iPod®
Para alterar para o modo USB iPod, pressione a tecla MODE.

Áudio iPod

Menu

Sistema

Display

Tons

Áudio iPod

Nesta seção são mostrados os comandos
para a reprodução dos arquivos disponíveis
no iPod®.
NOTA:
Pode ser necessário desabilitar a conexão automática ao Apple® CarPlay no
smartphone para acessar a operação do
iPod®.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO
iPod®

Pressione o botão Áudio iPod no menu mídia
ou o símbolo Áudio iPod no menu principal.
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Busca de faixas
Selecionar faixa anterior
Caso o botão seja pressionado durante os
primeiros 3 segundos de reprodução, será
passado à faixa anterior; caso seja pressionado após os 3 segundos, será novamente
iniciada a faixa atual.
Retrocesso rápido na mesma faixa
O retrocesso rápido de músicas pode ser
ativado quando o botão
for mantido pressionado para a reprodução na mesma faixa.
Selecionar faixa posterior
Pressione para selecionar à faixa seguinte.
Avanço rápido na mesma faixa
O avanço rápido da faixa é ativado ao
pressionar-se o botão
de modo que seja
possível a reprodução na mesma faixa.
Selecionar uma categoria / música
No menu do iPod® é possível buscar qualquer
arquivo durante a reprodução; pressione o
botão das pastas para acessar esta função.

FUNÇÃO BLUETOOTH®
MENU DO TELEFONE

Artista
Lista de
reprodução

Álbum

Gênero

Menu iPod

Rádio

Arquivo de
Áudio Digital
Música
Intérprete

MENU iPod®
No modo iPod® é possível acessar as
diferentes opções para a reprodução da
música; pressione o botão da pasta para
acessar estas características.

Áudio Livro

Conectar
Conectar o telefone
Acesse o menu do telefone e selecione a
opção conexão.
Seleção de dispositivo Seleção
A unidade é capaz de armazenar 5 dispositivos
móveis diferentes de Bluetooth®; pressione
Seleção
para acessar este menu; nele é
possível selecionar um dos diferentes dispositivos conectados anteriormente. O dispositivo móvel deve estar dentro do alcance de 10
metros com o Bluetooth® ativado.
Delete
Remover o dispositivo da lista
Neste menu é possível apagar da lista cada
dispositivo conectado; pressione o botão
apagar e confirme Aceitar ou Cancelar.

Remover a conexão do dispositivo
Selecione no menu o dispositivo que deseja
remover a conexão entre o dispositivo móvel
e a unidade, pressionando o botão eliminar
e confirmar pressionando OK.
Agenda
Agenda telefônica
Quando a conexão entre o dispositivo móvel
e a unidade for completada, é possível iniciar
o download da agenda automaticamente,
dependendo do modelo do dispositivo móvel.
Em determinadas situações, é necessário
confirmar esta ação. Acesse o menu da agenda
telefônica para visualizar o nome dos contatos
gravados na memória do dispositivo móvel.
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Efetuar uma chamada através do menu
da agenda: Acesse o menu da agenda
telefônica, pressione o nome do contato
selecionado e confirme, pressionando
novamente o número desejado.
Registro ou
Histórico de chamadas
Acesse o menu de chamadas para visualizar
o histórico.

Chamada recebida
Neste menu, é possível armazenar até 10
chamadas recentes do dispositivo móvel.
Pressione o nome do contato para fazer uma
chamada a partir do menu.

Chamada recebida
É possível responder a chamada recebida
diretamente da unidade; pressione o botão
responder
na tela sensível ao
toque ou na tecla de recebimento e envio de
chamada
para responder a chamada e
ouvir através dos alto-falantes do veículo.

2. Som do altofalante ativado

2. Som do alto-falante
ativado

2. Chamar com
o telefone

2. Silenciar microfone

Em cada ação é possível voltar ao menu
anterior, pressionando o botão
.
Deixar em espera ou recusar chamadas
ou
.
Para finalizar uma chamada recebida toque
no botão
na tela sensível ao toque
ou na tecla
na unidade. É possível
recusar uma chamada, utilizando o mesmo
botão.

Chamada perdida
Neste menu, é possível armazenar até 10
chamadas perdidas do dispositivo móvel.
Pressione o nome do contato para fazer uma
chamada a partir do menu.

Enquanto a chamada estiver presente, a
unidade é capaz de efetuar diversas funções.
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1. Silenciar som do
microfone

Retornar ao menu anterior

Chamada efetuada
Neste menu, é possível armazenar até 10
chamadas efetuadas do dispositivo móvel.
Pressione o nome do contato para fazer uma
chamada a partir do menu.

Discar número
Digitar número
Discar número para digitar o
Acessa o menu
número do telefone desejado no teclado
numérico que é exibido na tela.

1. Som do alto-falante
desativado

Alterar áudio ao modo privado:
Pressione o símbolo do telefone
O áudio se altera diretamente para o altofalante do telefone celular.

Ativação sensível ao toque: Função

Silenciar os alto-falantes
Pressione o símbolo do microfone para
ativar a função de silêncio exclusiva para o
alto-falante.
Silenciar o microfone
Pressione o símbolo do microfone para
ativar a função de silêncio para o microfone.

Avanço e retrocesso de faixa
Media
Áudio USB
Foto USB

Media

Telefone

PM 12:01
Filme USB

Informações sobre as faixas

Áudio Bluetooth

Áudio AUX

Rádio

É possível navegar entre as faixas, pressionando-se os botões de avanço e retrocesso,
similar à reprodução de dispositivos USB.
As informações sobre as faixas são exibidas
na tela, e as principais características são
(título, artista, álbum).

Áudio iPod

Menu

Sistema

Display

CONEXÃO AUTOMÁTICA COM
A UNIDADE
Cada vez que o rádio for ligado, o mesmo
tentará conectar-se com dispositivos previamente conectados através de Bluetooth®. A
unidade exibirá o símbolo da bateria e o sinal
telefônico do dispositivo conectado
quando a conexão estiver completa.
NOTA:
Ao receber uma chamada, o modo
telefone tem prioridade sobre qualquer
outro modo. Ao final da chamada, a unidade será alterada ao modo reproduzido
previamente.

Tons

Áudio Bluetooth

REPRODUÇÃO DE MÚSICA
ATRAVÉS DE BLUETOOTH®

Esta seção descreve os comandos disponíveis na unidade para a reprodução de
arquivos no dispositivo móvel.

NOTA:
Se for recebida uma chamada, o modo
telefone tem prioridade sobre a conexão
Bluetooth® da unidade, e ao final da
chamada, a unidade será alterada para o
modo BT AUDIO, caso essa fosse a função
anterior; isto depende da configuração do
celular.

PARA ACESSAR O MODO ÁUDIO
BLUETOOTH®

Pressione o botão Áudio Bluetooth no menu
mídia ou o símbolo Áudio Bluetooth no menu
principal.
A função Áudio Bluetooth só funcionará se
o dispositivo móvel for compatível com o
sistema Áudio Bluetooth.
Com o dispositivo móvel conectado à unidade, em alguns casos, será necessário controlar o dispositivo para reproduzir arquivos de
áudio através de Bluetooth®.
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Apple® CarPlay
NOTA:
Os aplicativos no menu principal ficam
indisponíveis quando houver conexão ao
Apple® CarPlay.
Disponível em alguns veículos, o CarPlay
permite o uso do seu dispositivo Apple®
no veículo de forma inteligente e segura.
O CarPlay define as funções do dispositivo Apple® exibindo-os na tela da
unidade enquanto você está conduzindo o
veículo. Conecte o seu iPhone® para obter
endereços, realizar chamadas, enviar e
receber mensagens e ouvir música, sem
desviar a atenção do trânsito.
O CarPlay possui controle por voz do Siri e foi
especialmente projetado para situações em
que estiver conduzindo o veículo. O CarPlay
também funciona com os controles do
veículo (controles, botões ou a tela sensível
ao toque). Os aplicativos foram reprojetados
para que o motorista permaneça com as
mãos ao volante e dê atenção à condução.
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iPhone®

16:25

Telefone

Mensagens Reproduzindo

Podcasts

4G

Conectando
Audiolivros

PARA ACESSAR O MODO CarPlay

Conecte através do cabo USB seu dispositivo
Apple® compatível com o aplicativo CarPlay.
A unidade será automaticamente alterada
para a tela do CarPlay.

NAVEGAÇÃO NO MODO CarPlay

A navegação no modo CarPlay depende da
disponibilidade dos aplicativos da empresa
Apple®. Para mais informações, visite a
página da empresa Apple®.
http://www.apple.com/ios/carplay/

NISSAN

Música

Mapas

Use a tela “Reprodução atual” para controlar
a reprodução, ou então utilize os controles
do volante de seu veículo.

16:25

Telefone

Mensagens Reproduzindo

Podcasts

4G

Audiolivros

NISSAN

Música

Mapas

APLICATIVOS PRINCIPAIS NO
MODO CarPlay

TELEFONE: O CarPlay utiliza os contatos do
iPhone® para ajudá-lo a efetuar as chamadas.
Utilize “Exibir contatos” para que sejam
exibidos seus favoritos, suas chamadas
recentes, sua lista de contatos, o teclado
e mensagem de voz. Para utilizar a função
telefone é necessário estabelecer a conexão
Bluetooth® antes de conectar o cabo USB.
MÚSICA: Utilize Música para acessar a música de seu iPhone® (incluídas as músicas,
os artistas, os álbuns e as listas de reprodução). Ou sincronize-a com o Rádio. O CarPlay
também permite utilizar outros apps de áudio
para que sejam efetuados o download no
iPhone® para reproduzir podcasts e música,
ou ouvir o rádio.

MAPAS (se disponibilizado pela Apple®):
Receba indicações passo a passo, obtenha
as condições de trânsito e fique sabendo
sobre o tempo aproximado de viagem. O
CarPlay gera possíveis destinos a partir dos
endereços de seu e-mail, suas mensagens
de texto, seus contatos e seus calendários, e
também em locais onde costuma ir. Também
pode buscar um local ou utilizar os locais
incluídos em seus marcadores.
Além disso podem ser utilizados outros
apps durante a obtenção das indicações. O
CarPlay indicará quando deve voltar a visualizar suas informações.
NOTA:
Sempre observe e respeite a sinalização
de trânsito, pois, a depender da localidade e das alterações locais de tráfego, o
mapa pode estar desatualizado.

REPRODUZINDO: Quando existir algum aplicativo de música sendo reproduzido, neste
menu é possível acessar diretamente o aplicativo, pressionando-se o botão correspondente.
RETORNAR/SAIR: No menu principal do aplicativo CarPlay está incluído o símbolo NISSAN,
que serve para retornar à tela principal da
unidade, ou desconecte o dispositivo Apple®.
PODCAST: Utilize o aplicativo Podcast para
ouvir os Podcast gravados no dispositivo
Apple®.
ÁUDIOLIVROS: Utilize o aplicativo Áudio
Livros para ouvir os Áudio Livros gravados
no dispositivo Apple®.
MENU: Use este botão para voltar ao menu
principal do CarPlay.
SIRI: Pressione o botão do microfone na
unidade para acessar a função Siri.

MENSAGENS: Ao abrir as Mensagens, o
sistema Siri é automaticamente ativado
para ler suas mensagens recebidas ou
permite ditar uma nova mensagem. Deixe
que o sistema Siri lhe ajude a enviar, ouvir e
responder mensagens de texto.
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Android® AUTO
NOTA:
Os aplicativos no menu principal ficam
indisponíveis quando houver conexão ao
Android® Auto.

NISSAN

SAIR DO MODO CarPlay

Na tela principal do aplicativo CarPlay está
incluído o símbolo NISSAN, pressione este
botão para retornar à tela principal da unidade,
ou desconecte o dispositivo Apple®.
NOTA:
Para a reprodução do CarPlay é necessário o uso de cabos originais.
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O Android® Auto foi projetado para a segurança do motorista. Ele possui uma interface
simples e intuitiva, controles integrados
no volante, e novos comandos por voz.
O sistema foi projetado para minimizar
as distrações do motorista e mantê-lo
concentrado na estrada. Para usar o Android®
Auto é necessário um rádio compatível com
Android® Auto e um telefone com Android® 5.0
(lollipop) ou superior. Ao conectar o telefone
Android® com o rádio ou veículo compatível,
o Android® Auto exibirá os aplicativos na tela
do veículo. Para mais informações sobre a
compatibilidade do Android® Auto, visite a
página support.google.com/androidauto.

Android
Phone

®

LTE

Home
Cloudy

11°

3:05
12°
7°

Conectando
Maps

PARA ACESSAR O MODO
Android® AUTO

Conecte através do cabo USB o dispositivo
compatível com o aplicativo Android® Auto.
Na tela principal da unidade, configure os
ajustes no dispositivo móvel para acessar
as informações entre os dois dispositivos.
A configuração dos ajustes é feita somente
na primeira vez que o dispositivo móvel é
conectado. Após a realização destes ajustes,
o aplicativo Android® Auto é executado automaticamente.

Phone

Main

Google
Music

Menu

APLICATIVOS PRINCIPAIS NO
MODO Android® AUTO
MAPS: Receba indicações passo a passo,
obtenha as condições de trânsito e fique sabendo sobre o tempo aproximado de viagem. O
Android® Auto gera possíveis destinos a partir
dos endereços de seu e-mail, suas mensagens
de texto, seus contatos e seus calendários, e
também em locais onde costuma ir. Também
pode buscar um local ou utilizar os locais
incluídos em seus marcadores. Outros Apps
podem ser utilizados e receber notificações do
aplicativo Maps durante o trajeto.

NOTA:
Sempre observe e respeite a sinalização
de trânsito, pois, a depender da localidade e das alterações locais de tráfego, o
mapa pode estar desatualizado.
PHONE: O Android® Auto utiliza os contatos
de telefone para ajudá-lo a efetuar chamadas.
Utilize “Show contacts” para que sejam
exibidos suas chamadas recentes, sua lista
de contatos, o teclado e mensagem de voz.
Para utilizar a função telefone é necessário
estabelecer a conexão Bluetooth® antes de
conectar o cabo USB.
MAIN: Utilize este botão para voltar ao menu
principal.
GOOGLE MUSIC: Pressione este botão
para acessar a música de seu dispositivo
(incluídas as músicas, os artistas, os álbuns e
as listas de reprodução). Ou sincronize-a com
o Rádio. O Android® Auto também permite
utilizar outros apps de áudio para que sejam
efetuados o download no dispositivo para
reproduzir podcasts e música, ou ouvir o
rádio. Use a tela “Current play” para controlar
a reprodução, ou então utilize os controles do
volante de seu veículo.
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PRECAUÇÕES GERAIS
MENU: Neste menu é possível visualizar
diferentes opções do aplicativo Android®
Auto (configuração de veículo, configuração
de sistema, suporte na estrada...)
Se os ajustes forem feitos, é possível acessar
o modo Android® Auto, pressionando-se o
símbolo Android® Auto na tela principal da
unidade.

LTE

3:05

More car apps
Roadside assistance

2. Não abra as tampas. O dispositivo não
pode ser reparado pelo usuário. Leve o
dispositivo até uma concessionária Nissan.

SAIR DO MODO Android® AUTO

3. Utilize um pano macio e seco ao limpar o
painel de controle. NUNCA utilize panos
que não sejam macios, tiner, gasolina,
álcool, etc. Caso a unidade esteja
excessivamente suja, aplique um pouco
de água morna com um pano macio e
remova a sujeira com cuidado.

Return to NISSAN

NOTA:
Para a reprodução do Android Auto recomenda-se utilizar cabos originais. Se a configuração de conexão ao rádio do dispositivo
móvel for apagada, ao conectar novamente,
deve-se efetuar tal configuração de conexão
para acessar o Android® Auto.
®

NAVEGAÇÃO NO MODO
Android® AUTO

A navegação no modo Android® Auto depende da disponibilidade dos aplicativos da
empresa Google. Para mais informações,
visite a página https://www.android.com/auto
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1. Este dispositivo está equipado com alta
sensibilidade de botões; evite acionar
com força excessiva uma vez que poderiam ser danificados, reduzindo a vida
útil dos mesmos.

Na tela é exibido o ícone “Return to NISSAN”,
pressione para voltar à tela principal da
unidade ou desconecte o dispositivo móvel.

4. Não introduza objetos estranhos nas entradas auxiliares (chaves de fenda, facas,
objetos metálicos, etc.), uma vez que isso
poderia danificar o equipamento e tais
danos não são cobertos pela garantia.

RECOMENDAÇÕES PARA O
DISPOSITIVO USB
Ao utilizar os dispositivos USB:
1. Use somente USB certificado; é possível comprovar que o dispositivo
USB é certificado quando apresenta
um logotipo USB gravado ou impresso no corpo do dispositivo.
2. Para evitar danos ao dispositivo USB,
recomenda-se que antes da retirada
do dispositivo USB, troque-se a função ou desative a unidade.
3. Este equipamento foi projetado para
a leitura de protocolos de leitura USB
1.1 e 2.0; observe se o protocolo
de leitura de seu dispositivo USB é
compatível com a unidade.
4. Caso o dispositivo USB não possa
ser lido pela unidade, isto poderia
ser decorrente do fato de que os
arquivos não estão gravados adequadamente.
4.1.Formate o dispositivo USB, utilizando
os comandos adequados a partir do
PC.
4.2.Crie arquivos com pastas, MP3, WMA,
AAC, a partir de seu PC, nomeie as
pastas e grave os arquivos mencionados anteriormente somente nelas.

FORMATOS DISPONÍVEIS
Áudio
Formato
de arquivo
ACC

WMA

FLAC

Versão

Velocidade
em bits

Frequência

Condição
do suporte

MPEG2

8 - 384 Kbps

8 - 48 Khz

OK

MPEG2

8 - 384 Kbps

8 - 48 Khz

OK

WMA9

8 - 384 Kbps

8 - 48 Khz

OK

WMA10 Pro

Não suportado

WMA Lossless

Não suportado

Flac

8 - 384 Kbps

8 - 48 Khz

Não suportado

MPEG1/L1

32 - 384 Kbps

32/44.1/48 Khz

OK

MPEG2/L1

32 - 256 Kbps

16/22.05/24 Khz

OK

MPEG1/L2

32 - 384 Kbps

32/44.1/48 Khz

OK

MPEG/L2

32 - 160 Kbps

16/22.05/24 Khz

OK

MPEG/L3

32 - 320 Kbps

32/44.1/48 Khz

OK

MPEG2/L3

8 - 160 Kbps

16/22.05/24 Khz

OK

MPEG2.5

8 - 64 Kbps

8/11.05/12 Khz

OK

RA

16 - 320

11-48

Não suportado

RM

20 - 32

44.1

Não suportado

MP3

5. O conector USB está disponível
para a conexão de dispositivos USB.
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Foto

Foto
Formato
de arquivo

Resolução

Condição
do suporte

Resolução

Condição
do suporte

800x600

OK

256x256

OK

OK
OK

1024x768

OK

256x256

OK

1600x1200

OK

256x256

OK

1600x1200

OK

690x537

OK

1945x1219

OK

4090x4090

OK

OK

800x800

OK

5000x5000

OK

1920x1200

OK

800x500

OK

1000x1000

OK

246x184

OK

5000x5000

OK

443x441

OK

1440x900
593x830

OK

370x315

OK

512x481

OK

OK

500x433

OK

300x240

OK

790x850

OK

725x999

OK
OK

OK

OK

240x320

200x200

502x397
1024x768

OK

600x450

OK

720x480

OK

1345x1600

OK

240x320

OK

512x416

OK

1024x768

OK

400x400

OK

512x488

OK

1024x768

OK

300x400

OK

128x128

OK

301x206

OK

725x660

OK

3224x2448

OK

555x416

OK

5000x5000

OK

553x415

OK

6000x6000

OK

256x256

OK

8000x8000

OK

Resolução

Condição
do suporte

5000x5000

OK

6000x6000
800x500
576x852

OK

496x340

OK

1024x819

JPG

800x500

OK

800x500

OK

1920x1200

OK
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Formato
de arquivo

Foto

JPG

GIF

PNG

Formato
de arquivo

PNG

BMP

Vídeos
Tipo
de mídia
ASF

Tipo de codificação
de vídeo

Taxa de bits
de vídeo (máx.)

Quadro /
segundo

Resolução
(máx.)

WMV (VC1)

WMV3(9)

10 Mbps

15 - 30

720x480

AVC1

H264

5000 Mbps

15 - 30

1280x720

MKV

AVI

MP4
MPG

Tipo de codificação
de áudio
MP3
WMA11
MP3
AAC

MPGE4

MP4V

10 Mbps

15 - 30

1280x720

U8/U16

Taxa de bits
de áudio

Condição
do suporte

MP3 : 8 - 320 Kbps

OK

MP3 : 8 - 320 Kbps
AAC : 8 - 384 Kbps
U8/U16: Taxa de
amostragem

OK
OK

AAC : 8 - 384 Kbps

MPEG7

MP4V

MPEGB

Xvid

MPEG1-2

MPGV

AVC1

H264

5000 Kbps

MP3

AAC : 8 - 384 Kbps

MJPEG

JPEG

15 Mbps

AAC

WMA9: 8 - 384 Kbps

WMV (CV1)

WMV3(9)

10 Mbps

WMA17

MP3 : 8 - 320 Kbps

AVC1

H264

5000 Kbps

MP3

AAC : 8 - 384 Kbps

OK

MPEG4

MP4V

15 Mbps

MPEG1-2

MPGV

MP3
15 Mbps

AAC
15 - 30

1280x720

720x480
15 - 30

1280x720

–

–

–

10 Mbps

15 - 30

720x720

5000 Kbps

15 - 30

1280x720

WMA16

WMA9: Taxa de
amostragem

OK

MP3 : 8 - 320 Kbps
OK

AAC

MP3 : 8 - 320 Kbps

OK

MP3

MP3 : 8 - 320 Kbps

OK

MP3

MP3 : 8 - 320 Kbps

WMA11

WMA9: 8 - 384 Kbps

WMV3(9)
WMVA
WMV

WMV

WWV1(VC1)
WVC1

OK

WMVP
MOV

AVC1

H264

MP3

AAC : 8 - 384 Kbps

AAC

MP3 : 8 - 320 Kbps

OK
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DISPOSITIVOS USB DISPONÍVEIS
Nº Código do modelo
1

2
3
4

DT101G2/32GBZ
Data Traveler
DT101G2/16GBZ
Data Traveler
DT101G2/8GBZ
Data Traveler
DT101G2/4GBZ
Data Traveler

Tamanho da
Nº
memória
32G

5

16G

6

8G

7

4G

8

Código do
modelo
DT101G2/2GBZ
Data Traveler
Sony USB
USM32GL
Sony USB
USM16GL
Sony USB
USM8GL

NÚMERO DE APROVAÇÃO
Tamanho da
Código do Tamanho da
Nº
memória
modelo
memória
2G

9

Sony USB
USM4GL
Sony USB

4G

32G

10

16G

11

Sandisk

16G

8G

12

Sandisk

32G

USM2GL

2G

Modelo: SBM2XA-05

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

03869-13-05238
“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de
estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter
primário.”
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