MANUAL DE OPERAÇÃO

HT-2420

MP5 TELA 4” USB/SD CARD/AUX/BLUETOOTH

AVISOS IMPORTANTES E PRECAUÇÕES
Obrigado por adquiri a nossa marca de multimídia player! Para operar a unidade
corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Mantenha este
manual de operação para mais referências.
A unidade é projetada somente para o sistema de operação à terra negativo dc 12V.
Certifique-se de que seu veículo está conectado ao sistema de operação terrestre
negativo DC 12V. Certifique-se de conectar o alto-falante (-) leva ao terminal de
alto-falante(-). Nunca conecte os fios de alto-falante sacano esquerdo e direito juntos ou
ao corpo do veículo.
A temperatura normal para operação é entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em
temperatura extrema ou baixa e trava aberturas ou painéis do radiador da unidade,
obstruindo os fará com que o calor acumule dentro da unidade e possa causar

dano

ou fogo.
Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia: RMVB / MPEG 4/ MP3/
WMA / JPEG.
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DIAGRAMAÇÃO E ENTRADAS

RR – Saída de áudio direita
RL – Saída de áudio esquerda
SW – Saída de Subwoofer
F-CAM - Entrada de Câmera Frontal
V1 - Saída de vídeo
L-IN – Entrada de áudio esquerda
R-CAM – Entrada de Câmera de ré
V-IN – Entrada de vídeo
R-IN – Entrada de áudio direita
ANT – Antena de rádio
MIC – Expansor de microfone
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OPERAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL

Símbolo/Função
MENU

Toque para mostrar o menu principal na parte superior do display.

03
Botão

Depois que o menu principal for exibido, gire para selecionar o modo
desejado .para operação.
Depois de confirmar a seleção, toque para confirmar a entrada.
Radio/USB/SD Mode
Gire para ajustar a saída do volume sonoro
Toque e segure em breve para entrar no controle do som mudo
Toque para ativar BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP.

/ MOD/

Toque para ligar a unidade.
Toque e segure em breve para desligar a unidade.
Toque repetidamente para selecionar o modo desejado
(Radio/USB/SD/Bluetooth/AV IN) para a operação.
Modo Bluetooth
Toque para desligar ou recusar uma chamada recebida.

BND/A.V.P/

Toque para selecionar FM1/FM2/FM3
Modo USB/SD
Toque para selecionar a reprodução de vídeo/foto/música of USB/SD.
Modo Bluetooth
Toque para atender uma chamada recebida, ou rediscar o último número de
telefone.

C.H.1-6/►▌▌

Modo Radio
Toque para selecionar uma estação que tinha sido armazenada no número de
memória predefinido chave 1-6 para a transmissão
Modo USB/SD
Toque para pausar, retomar ou iniciar a reprodução.
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/

Modo Radio
Toque repetidamente para ajustar a freqüência de rádio para cima ou para
baixo
Modo USB/SD
Toque para mudar a faixa para cima ou para baixo para reprodução.

/TVOUT

Modo Radio
Toque para iniciar a transmissão de introdução das estações de memória
predefinidas por alguns segundos.
Toque e segure em breve para começar a pesquisar a freqüência de rádio e
armazenar as estações de sinal mais fortes na memória.
Modo USB/SD
Ao reproduzir o vídeo no visor da unidade, toque para deslocar o vídeo para o
visor do encosto de cabeça . Toque novamente para mudar o vídeo de volta
para o visor da unidade.

RST

IR

Pressione com um objeto pontiagudo (como um esferográfica) para redefinir a unidade
para sua configuração inicial pela fábrica (estágio padrão).

Sensor de controle remoto para recepção de sinal de controle remoto.

MIC

Para recepção de voz sob operação Bluetooth.

AUX

Insira um dispositivo externo a esta tomada para ter saída de som desse dispositivo
externo através da unidade.

TF

USB

Insira cartão micro SD nesta porta para reprodução de arquivos digitais.

Insira USB nesta porta para reprodução de arquivos digitais.
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CONTROLE REMOTO - OPERAÇÃO GERAL
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ESPECIFICAÇÃO

GERAL
Requisito de potência: DC 12 Volts, solo negativo

SELEÇÃO RADIO FM
Faixa de frequência : 87,5 - 107.9 MHz

SELEÇÃO VIDEO
Sistema de vídeo: PAL / NTSC

SELEÇÃO BLUETOOTH
Tipo de comunicação: V4.2 Distância máxima: 5 metros

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação unitária; o segmento de cores e
exibições está sujeito a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos em caixa de presente ou manual
de operação podem ser variados da unidade exata. Depende dos dispositivos de entrada, a operação
pode ser variada a partir do manual de operação descrito.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES
PROBLEMAS, CAUSAS e SOLUÇÕES
Sem energia - Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente Verifique se o fusível está explodido. Substituir com o fusível de valor adequado, se necessário.
Sem som - Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.
Sem imagem - Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.
Unidade hang-up - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.
Sem função ao pressionar os botões ou tela TFT - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.
Efeito ruim ou incapaz de receber rádio
- Verifique se a antena de rádio está inserida ou devidamente conectada.
- Antena pode não ser o comprimento adequado. Certifique-se de que a antena está totalmente
estendida.
- Antena pode ser mal aterrada. Verifique e certifique-se de que a antena está devidamente
aterrada.

Estéreo não pode ser recebido o modo de rádio
- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, definir o modo para MONO.
Aparelho remoto não funciona
- Substituir nova bateria do aparelho remoto.

- Aponte o aparelho remoto diretamente no sensor remoto da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.

Bluetooth não operado
- Verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.

Nota: Após os esforços acima, se a unidade ainda não pode ser trabalhada normalmente, consulte seu
revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Nenhuma peça de serviço dentro
da unidade.

Suporte técnico: 11 2632-1276 / 11 2632-1277
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