


IMPORTANTE DE NOTAR ANTES DA INSTALAÇÃO

1.Esta unidade deve ser instalada por um técnico profissional.
2.Leia atentamente o manual de instruções antes de instalar.
3.Ligar todos os outros fios antes de ligar o positivo B+ (+12V).
4.Certifique-se que todos os fios expostos estão devidamente isolados.
5.Use esta unidade apenas com uma bateria de 12v e negativo (Massa chassy).
6.Se não o fizer, causará mau funcionamento ou danos ao sistema elétrico do carro.
7.Por favor, não permita que a unidade entre em contato com sujidade, humidade ou líquidos, 
uma vez que isso pode causar danos ao mecanismo, e isso irá anular a garantia.

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

1. Este equipamento só pode ser utilizado com 12V DC negativo ao chassy.    
2. Para evitar curto-circuito, não conecte os terminais da bateria do carro 
até que o rádio esteja instalado.
3. Por favor, ligue o fio amarelo ao positivo da bateria (+) ou ao terminal da 
bateria.
4. Quando necessário mudar o fusível, por favor, substitua-o por um que 
tenha as mesmas especificações.
5. O uso de altifalantes de boa qualidade com 4-8 ohm pode melhorar o som 
do equipamento.
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COMANDO REMOTO

1. Ligar / Desligar
2.Mudar modo (USB/SD/AUX)
3. Selecionar banda (FM1/FM2/FM3)
4. Aumentar volume +
5. Mudar estação definida / Recuar
6. Confirmar selecção
7. Equalizador
8. Reduzir volume - 
9. Estação definida / Play/pausa em modo Mp3
10. Estação definida / Introduzir as músicas de reprodução durante a reprodução do 
mp3
11. Estação definida / Reprodução aleatória
12. Estação definida / Próximas 10 estações
13. Silenciar
14.Memorização automática das estações 
15. Avançar estação
16.Relógio
17. Estação definida em modo de reprodução / Repetir 
18. Estação definida / Anterior 10 estações

Imagem só para consulta, por favor verifique diretamente os controlos físicos 
no comando.
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 Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento.  

Guarde sempre o manual de instruções, e siga sempre todos os passos a seguir de 

acordo com o manual, se o equipamento for utilizado por terceiros forneça também 

este manual de instruções. 

O não cumprimento das instruções do manual poderá causar danos graves no 

aparelho. 

• Não assumimos nenhum dano causado pelo incumprimento das instruções do 

manual. 

• Este equipamento destina-se apenas para uso particular, não é apropriado para 

uso comercial. 

• Não deixe o aparelho abandonado, ao alcance de crianças ou pessoas que não 

avaliem o perigo inerente. 

• Mantenha o aparelho fora de alcance de crianças ou pessoas que não saibam 

dar o devido uso ao aparelho.  

• Não deixe os plásticos ao alcance das crianças, existe o perigo de sufocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abaixo assinado Laps SA declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade 

com a directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no 

seguinte endereço de interne: https://www.laps.pt
 
» procurar por referência do produto » 

Documenação » Declaração
 
de Conformidade

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

INFORMAÇÃO SOBRE FAIXAS DE FREQUÊNCIA E POTÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA  
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