Manual de instruções
AUTO RADIO MP5 COMLEITOR DE DVD

NVS3170

CARO CONSUMDOR :
Obrigada por adquirir este produto,Para garantir um otimo desempenho
leia o manual antes de conectar ou ligar o aparelho .para sua segurança
use o manualpara sua referencia.

Precauções &Funções principais e e Caracteristicas
● Precauções
1.A fonte de aimentação deve ser mantida 12dc -15dc para nao danificar o produto
2.Por favor nao exponha o produto chuva ou a agua ele nao e aprova dagua.
3. Ele tem alta tensao interna nao abra em nehuma circunstância sCaso haja
alguma falha , por favor procure a assitencia tecnica credenciada
4.o dysplay e touch screen por fvaor tome cuidado e muiti frágil cuidado ao
transportá-loe na instalação
5.Por favor não limpe a ela com produtos corrosivos .USE ALGODÃO OU PANO ÚMIDO
6.Para maior segurança , deixe a tela retrail guardada quando não tiver utilizando,
Quando estiver diringindo é exppressamnte proibido assitir video de acrdo com
a lei do pais,

● Funções Principais e Caracteriticas
Este produto tem como caracteristca a nova geração de sistema de DVD e a
capacidade de correção de erros , DECODIFICADORES mpeg-2 e qualidade de cortar
imagens,Tambem tela lcd 16:9 colorido, fornecendo uma qualidade alta da imagem.
E receptor de FM de ultima geração.
● Este produto é omptivel com varios tipos de DVD,VCD,SVCD, CD, Mp3, CD-R/RW,
MPEG ectc.
● O Controle remoto infravermelho controla o menu de configuração e funções
● As multifunções de reprodução , incluem: repetir,reproduzir da ultima musica
que voce parou, etc,
● Pra reproduzir voce pode usari o modo rapido ou lento
playback, fast forward playback, and fast backward playback.
● Este produto tem saida stereo 45wx4-canais amplification
● ecepção de radio FM radio
● Conrole duplo do painel no display (LCD+TFT)ou fazer operaçoes conforme lhe
for mais conviniente
● Pode reproduzir arquivos MP3/MP4 diretamente do USB .
● Função Touchscreen : Todas as funçoes soa realizadas na tela Touch i.
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Components’ names and functions
● Produto principal
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1.Display TOUCH LCD 7” TFT colorido
2.Tecla MODE tecla de Funções
3. Gaveta do disco
4.
tecla voltar para opção anterior
Pressione para ir mais rápido .
5. Tecla PWR : pressione por um curto momento para ligar ou desligar
6.
teclapara avançar
Pressione para avançar rápido
7. botão de Volume
8. ▲ tecla: Ajusta o ângulo da tela para cima
9. ▼ tecla:Ajusta o âgulo da tela para baixo
10. TECLA DE ESTAÇÕES
Pressione para mudar as estações em ordem : :
FM1-FM2-FM3
11. Display de lcd
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Components’ names and functions
12.função AUX IN Escolhe para conectar e reproduzir com algum produto
DE AUDIO externo.
13. Entrada USB : Insira algum dispositivo USB mesta entrada para reproduzir
o conteudo no radio .
14.
tecla: Abre e fecha a gaveta para colocar o disco
15. tecla OPEN: pressione rapidamente , e a tela LCD 7" saira pressione
rapidamente novmaente e a tela fechara.;
16. Entrada SD : Insira o cartão SD na entrada SD E REPRODUZA SEU CINTEUDO .
17. RESET.
nOTA : sE APAERAR A TECLA RESET o radio perde a sua memoria e voltara para
configuração original, nao aperte esta tecla sem orientação tecnica

● Controle Remoto
Pausa
Tecla deescolha de Mode

Mudo/Eject

Tecla Power
Tecla Title/PBC button
Tecla Band

tecla Subtitle

Tecla OK
Tecla seleciona up/down/left/right(cima/baixo/esquerda/direita)

Tecla Setup
Tecla EQ /Angle

Stop button
Tecla Stereo/Programe

Tecla Open
tecla aumenta Volume

Tecla AMS/RPT

Tecla Zoom

backward frequency fine-tuning button

tecla SEL

Tecla RDM
Tecla display

tecla avança a frequencia
tecla diminui Volume

Tecla Relógio

Audio button

digital
tecla GOTO
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Connect diagram and Installation&Basic operations
● Connect diagram

NVS3170
AUTO RADIO COM DVD E TELA LCD 7"

VOLTAGEM: DC 12 V

NEGATIVO SAIDA

CORRENTE

RADIO
ANTENNA

AUX-L IN (branco)
AUX-R IN (vermelho)
AUX video IN (amarelo)
RL OUT (brano)
RR OUT (vermelho)
VIDEO OUT1(amarelo)
VIDEO OUT2(amarelo)
Camero traseiro video
(amarelo)

Handbrake( Posa)
Auto Antenna(azul)

(amarelo)

alimentação +
Filtro
Fusível (preto) GND

TEL-Mute(marrom)

Alto falante
(verde/preto) esquerdo traseiro

Chave ACC+
( vermelho)
(roxo)
Alto falante
direito traseiro (preto/roxo)

(branco)
Alto falante
(branco/preto)
esquerdo frontal

(cinza)
Alto falante
direito frontal (cinza/preto)

Camera Controle(laranja)
(verde)

INÍCIO
(1) Antes de iniciar o uso acessegure-se que todosos fios estão ligados
corretamente e verfique se a alimentação do carro esta ligada.
(2) Pressione a chave de alementaçãopara baixo e quando a lamp azul acender ,
isto indica quealeimentação esat correta e o radioesat ligado.

TECLA POWER
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Operações básicas
(3) Pressione a tecla “MODE” para selecionar o modo DVD e então coloque o disco
na gaveta.Quando o produto detectar o disco , ele automaticamente inicia a
reprodução.se o disco for dos seguintes formatos:CD, VCD ou MP3 , inicio e
imediato . No entanto, a reprodução inicia depois do OK ou pressione a
tecla Play.

USANDO O DISPLAY LCD
(1) Depois de iniciar e ligar ,para assistir um video , pressione na tela a tecla
in/out e a tela saira automaticamente e mostrara imagem no display.

tecla IN/OUT na tela

(2) Escolha o ângulo vertical e escolha o programa, pressione no display a tecla
de ajuste dos angulos (upward/downward angle).

Tecla na tela Display para ajudte do angulo de visão: upward/downward angle

(3) Painel removível
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Operação das Funções Principais
● Operações Básicas
1. On/Off(liga/desliga): LIGA/DESLIGA, Liga CONFORME O CARRO E LIGADO r
restaura a ultima configuração . Se este esta desligado pressione por um longo
periodo a tecla POWER e ele desligara
2. Tecla de Funções: Pressione a tecla no painel ou no controle remoto, e voce
escolhe as funções desejadas : FM,DVD, USB, SD
3. Controle de Volume : No estado normal , gire o botao de volume e ajuste de
acordo com se desejo .ou pressione a tecla “VOL+/VOL-”no controle remoto ,
para escolher a intesidade do volume .
4. Controle do Mudo(mute):No estado normal ,se necessitar ficarsem som
temporariamente , pressione a tecla Mute no painel lcd ou no controle remoto ;
entao aparecera na tela MUTE ; Se pressionar novamente o som retorna.
5. Pressione a tecla no canto direito inferior no painel e deslize comlletamente ,
e entao o cartão SDe a agaveta de DVD irao aparecer .A operação é a seguinte:
(1)Ao mesmo tempo , voce pode inserir cartao SD, e iniciar o radio inicia a leitura .
(2) Se for disco , automaticamente a tela mostrara NO DISC, Coloque o dico na
gaveta e e radio automaticamente vai suga-lo
6. Operação Radio FM
(1) Pressione Tecla MODE no painel ou no controle remoto , oufunção “Radio”
no menu principal na tela touchscreen; selecione opcção Radio . O radio tem
a função FM e pode aramazenar ate 30 estações de radio..
(2) Procura automaticamente as estações de : pressiine por um longo tempo
a tecla AMS no control remoto ou no touch screen, e o sistema mostrara
automaticamente as estaçoes encontradas e armazenara automaticamente
nas estações de radio ; e voltara automaticamente oara a primeura estação
encontradadepois da busca.
(3) Selecione repodução: Pressione a tecla left/right(diretoa /esquerda)no
controle remoto ou no touch screen e voce pode escolher as estaçoes
diferentes para reproduzir; pressine uma decada vez; pressione e escolha a
estação desejada ( para frente ou para tras) Selecione as estaçoes com as teclas .
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Operações com as Funções Principais
● Operaçoes Basicas do tela Touchscreen
Tela Touchscreen interface doradio: Quando abrir a primeira vezo produto ,
pressione a tecla PWR , e a tela the Touchscreen saira automaticamente , e a
configuração do modo RADIO aparecera, toque com o dedo a tela , e voce pode
selecionar.
Retorna para o menu 0rincipal

Retorna para ultima pagina

pressione rapidamente para
selecionara estação para baixo

pressione rapidamente
para escolher a frequencia ;

mudo

seleciona o seleciona entre
estação procura estaçoes
as freq.FM1,FM2, Local
canal de
automaticamene
Fm3
audio

estaçoes salvas

Funções principais da TelaTouchscreen
modo radio

modo DVD mode USB

mode SD

AV-IN

setup
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Operações com as Funções Principais
Touchscreen Para Fução DVD

Retorna para pagina anterior

pagina DVD

mudo

Play/pausa

faixa anterior

próxima fauxa

Stop

Retorna para pagin anterior

pagina DVD

canal de áudio Randomico

modo repetir

repetir o capítulo tracks

Retorna para pagin anterior

pagina DVD

Titulo

Idioma

Modo Display
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zoom

setup

Operações com as Funções Principais
Touchscreen para uso das entradas USB/SD
Retorna para pagina anterior

pagina DVD

mudo

trilha anterior

proxia

Play/pause

Stop

Retorna para pagina anterior

pagina DVD

modo Repeat

Random play

repete o capítulo

setup

Modo setup do Touchscreen
Retorna para pagina anterior

setup comum

setup paratempo

setup de AUDIO
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setup do balanço

Fuções e operaçoes principais e principais defeitos
● Principais defeitos

DEFEITO

Não opera

Sem Som
Controle remoto não
funciona

Não toca disco

Sem imagem
Distorção de Imagem

Sem sinal de radio

Causa

Solução

Fusível queimado

troca de fusível

Cpu não funciona

Resetar o sitema.

Sobre carga , sistema
com auto proteção .

Cheque se
alaementação esta
correta

Conexão errada ,
Verfique a conexão troque
coexão dos alto falantes os alto falantes
erradas.
Bateria descarregada.
pilhas colocadas
erradas.
Disco danaficicado
Disco colocado
uinvertido .
LASER SUJO

Troca de pilhas e
baterias do controle
Trocar o disco.
Mantenh o disco colocado
na posição correta

Limpar as cabeças

Cabo conectado errado Reconectar o cabo
configuração de
imagem errada

Conecte antena
corretamente .
Feche a função LOC

Auto antena não esta
Ajuste a configuração
completamente
colocada A função loc da imagem
esta com desempenho
baixo .
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