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Manual de Utilizador 
                                                
 
 
 
 
 
 

 
Auto-Rádio MP3 

Com Entrada USB e SD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODELO: LISBOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É importante a leitura do manual de utilizador antes de usar o seu equipamento pela primeira vez. 

                       

AVISO! Nunca instalar este equipamento em local cujo visionamento ou utilização possa 

interferir com as condições de segurança na condução. 
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Requisitos das Colunas 

Não ligar o equipamento a colunas com impedância inferior a 4 Ohms.  

 

DIAGRAMA DE FUNÇÕES DO PAINEL: 

  

1. POWER: Premir o botão “Power” para ligar o equipamento.  

MODE: Alterar o modo quando o rádio está ligado. 

2. VOL/SEL: Ajuste de volume; Premir para no modo multi-funções. 

3. Barra de cobertura 

4. MUTE: Colocar em silêncio  

5. 1/>II: Em modo rádio, Posição de memória 1; Em modo MP3, premir para tocar e pausar. 

6. 2/INT: Em modo rádio, Posição de memória 2; Em modo MP3, ouvir as introduções das músicas 

na lista. 

7. 3/RPT: Em modo rádio, Posição de memória 3; Em modo MP3, função de repetir uma ou todas 

as músicas. 

8. 4/RDN: Em modo rádio, Posição de memória 4; Em modo MP3, tocar aleatório. 

9. 5/-10: Em modo rádio, Posição de memória 5; Em modo MP3, premir por 3 segundos para tocar 

as últimas 10 músicas. 

10. 6/+10: Em modo rádio, Posição de memória 6; Em modo MP3, premir por 3 segundos para tocar 

as próximas 10 músicas. 

11. EQ: Equalização. 

12. RESET: Premir para reiniciar o equipamento. 

13. SD card: Entrada SD 

14. AUX IN: Entrada Auxiliar 

15. BAND/AMS: Premir uma vez para seleccionar a banda FM; Premir por 3 segundos para fazer 

scan automático das estações e memorizar as posições. 

16. USB: Entrada USB 

17. LOUD: Ligar e desligar a função Loudness 

18. Ecrã LED 

19. I<<: Em modo MP3, recuar para a faixa anterior; Em modo Rádio, recuar para a estação anterior. 

20. >>I: Em modo MP3, avançar para a faixa seguinte; Em modo Rádio, avançar para a estação 

seguinte. 
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PARTE I  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

LIGAR E DESLIGAR 

A posição FM é considerada por defeito aquando da primeira utilização. Nas utilizações seguintes irá 

sempre ligar no modo utilizado anteriormente (USB, SD/MMC ou FM) 

(1) Ligar: Quando ligada a ignição, premir o botão Power para ligar o equipamento. 

(2) Desligar: Premir prolongadamente o botão Power para desligar o equipamento. 

 

ALTERAR MODO  

Premir o botão MOD para seleccionar o modo de utilização, de acordo com indicação no ecrã. Estão 

disponíveis os seguintes modos pela respectiva ordem: Rádio - USB - SD - Auxiliar.  

Nota : A opção USB/ SD não surgirá, se não encontrar ligações. 

 

BOTÃO DE CONTROLO DE VOLUME  

Quando ligado, o rádio memoriza o volume. Ao rodar o botão, o volume aparecerá no ecrã e irá 0 e 40. 

Premir qualquer botão para sair de volume. 

(1) Aumentar o volume: Rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio, até ao máximo de 40.  

(2) Reduzir o volume : Rodar o botão no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até atingir 0.  

 

Premir o botão de volume para entrar no menu de áudio: BAS(bass), TRE(treble), BAL(balance), 

FAD(fader), LOUD, EQ. Em modo de ajuste das funções, o equipamento sairá automaticamente do 

menu sempre que em entre em inactividade 5 segundos. 

  

Bass (graves) 

Premir o botão de volume 2 vezes, até aparecer no ecrã "BAS". Rodar o botão por 5 segundos irá 

ajustar o bass (graves) desde o nível -7 até 7. O nível seleccionado irá permanecer no ecrã durante 5 

segundos ou até activação de nova função.  

 

Treble (agudos) 

Premir o botão de volume 3 vezes, até aparecer no ecrã "TRE". Rodar o botão por 5 segundos irá 

ajustar o treble (agudos) desde o nível -7 até 7. O nível seleccionado irá permanecer no ecrã durante 

5 segundos ou até activação de nova função.  

 

Balance  

Premir o botão de volume 4 vezes, até aparecer no ecrã "BAL". Rodar o botão por 5 segundos irá 

ajustar o balance entre as colunas esquerda e direita desde o nível BAL10R (Só direita) até 

BAL10L(Só esquerda). "BAL L=R” representa balanço equitativo entre as colunas. O nível 

seleccionado irá permanecer no ecrã durante 5 segundos ou até activação de nova função.  

 

Fader 

Premir o botão de volume 5 vezes, até aparecer no ecrã "FAD". Rodar o botão por 5 segundos irá 

ajustar o fader entre as colunas dianteiras e traseiras desde o nível FAD10R (Só dianteiras) até 

FAD10L(Só traseira). "FAD F=R” representa balanço equitativo entre as colunas traseiras e dianteiras. 

O nível seleccionado irá permanecer no ecrã durante 5 segundos ou até activação de nova função.  
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LOUDNESS (SONORIDADE) 

Premir o botão LOU para alterar o modo “LOUD ON" ou "LOUD OFF". Quando ouvir música a 

volumes baixos, esta função permitirá acentuar os graves e os agudos para compensar os níveis da 

audição humana. 

 

EQ (EQUALIZADOR) 

A função equalizador aplica efeitos pré-definidos ao som emitido pelo equipamento. Premir o botão 

EQ irá alternar entre os modos seguintes: CLAS-POP-ROC-EQ OFF. Ao activar a função equalizador, 

irá ignorar as definições de BASS/TREBLE seleccionadas. Quando desactivar a função equalizador, 

o equipamento retornará à última predefinição dos níveis BASS/TREBLE. 

 

SILENCIAR 

Premir o botão MUT para silenciar o áudio. Irá aparecer no ecrã a indicação "MUT". Ao premir 

novamente o botão MUT o áudio retornará ao volume anterior. 

 

DEFINIÇÃO DE HORA 

Premir o botão de volume até a hora surgir no ecrã. Premir prolongadamente até a hora piscar e 

rodar o botão de volume para ajustar a hora. De seguida, premir o botão e os minutos piscarem. 

Rodar o botão de volume para ajustar os minutos. Para confirmar, premir novamente o botão de 

volume. 

 

BOTÃO DE REINICIAR 

O circuito de reiniciar protege os circuitos do microprocessador. Uma vez que a reposição da unidade 

irá apagar o tempo e as memórias pré-programadas, só deve ser activada após a instalação inicial 

depois de todas as ligações estarem concluídas, ou se houver um mau funcionamento de qualquer 

um dos comutadores da unidade. Nestas circunstâncias, pressionar o botão de reinicialização irá 

limpar o sistema e retornar a unidade para o funcionamento normal. 

 

 

PARTE II  UTILIZAÇÃO TUNER/USB/SD/AUX IN 

 

SELETOR DE BANDA FM  

18 Estações FM programáveis 

 

Banda  

Na posição de rádio, premir o botão BND para alternar entre as bandas pela seguinte ordem: 

FM1-FM2-FM3, aparecendo no ecrã as siglas "FM1","FM2","FM3” 

 

Sintonização Automática 

Na posição de rádio, premir prolongadamente por 3 segundos o botão AMS e o rádio irá fazer scan 

pelas estações desde a frequência mais baixa até à mais alta, fixando as estações e memorizando 

até limite da capacidade. 

 

Sintonização Manual 

Na posição de rádio, premir prolongadamente por mais de 2 segundos o botão ">>" ou "<<" para 
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seleccionar o modo sintonização manual. Premir os botões de sintonização para alterar a frequência. 

Premir prolongadamente os botões de sintonização para avançar rapidamente pelas frequências, 

libertar o botão quando atingir a frequência pretendida. Premir qualquer botão para sair do menu 

(excepto MUT) e o rádio permanecerá na frequência seleccionada.  

 

Memorização de Estações 

Podem ser memorizadas até 6 estações em cada banda, de forma a serem acedidas rapidamente 

pelos botões numerados do painel. Para memorizar uma estação, ligar para modo rádio e escolher a 

estação pretendida. Premir prolongadamente o botão com o numerado e a estação ficará 

armazenada. Repetir o mesmo procedimento para as restantes estações pretendidas, 6 por banda, 

total de 3 bandas. 

 

UTILIZAÇÃO MP3  

 

Play/Pause 

Premir o botão ">II" para pausar a música. Premir novamente para retomar a música. 

 

Selector de Faixa  

Premir ">>" ou "<<" para avançar ou recuar na faixa. Premir o botão "5" ou "6" para regressar às 

últimas 10 ou avançar as próximas 10 faixas (caso existam). 

Premir prolongadamente ">>” ou "<<" para avançar rapidamente na lista das músicas. 

 

Scan por introdução (INT) 

Enquanto o equipamento toca em modo USB ou SD, premir o botão INT para tocar os primeiros 10 

segundos de cada faixa. Assim que seleccionada a faixa, voltar a premir o botão INT e o rádio 

começará a tocar a partir da mesma faixa. 

 

Repetir (RPT) 

Premir o botão RPT para repetir a faixa que está a tocar.  

Premir novamente o botão RPT para repetir todas as faixas guardadas no dispositivo USB/SD. 

 

Aleatório (RDM) 

Premir o botão RDM para tocar todos os ficheiros do dispositivo USB/SD de forma aleatória. Premir o 

botão novamente para retomar a ordem normal. 

 

Pesquisa por Pastas e Ficheiros MP3  

Premir prolongadamente por 3 segundos o botão "5" para ir para a pasta anterior, premir por 3 

segundos o botão "6" para avançar para a próxima pasta. 

 

CARREGAR CARTÕES USB/SD 

Após inserir o dispositivo USB ou SD com ficheiros MP3, o equipamento automaticamente faz scan 

pelos ficheiros e inicia a reprodução. Para ejectar os dispositivos USB ou SD, premir o botão MOD 

para seleccionar origem diferente. Retirar o dispositivo e cobrir a entrada USB. 

 

NOTA IMPORTANTE: Este produto suporta dispositivos MP3 comuns mas não garante 100% 
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compatibilidade, devido à enorme variedade de formatos no mercado. 

  

AUXILIAR 

Premir o botão "MODE" para entrar no modo AUX. Ligar um dispositivo externo através do cabo 

auxiliar (não incluído). 

Em modo AUX IN, poderá premir o botão "MOD" para alterar o modo de reprodução.  

Nota: Sugere-se o ajuste prévio do volume do dispositivo a conectar. 

 

PARTE III  FALHAS & SOLUÇÕES 

 

Em caso de ocorrer alguma falha, por favor, leia o manual cuidadosamente a tabela abaixo. Se a 

falhar não se encontrar referenciada, contacte o seu fornecedor mais próximo. 

 

FALHAS   CAUSAS & SOLUÇÕES 

NÃO LIGA 1.Confirmar se a corrente está a funcionar 

correctamente. O equipamento não trabalha com 

corrente instável.  

SEM SOM 1.Confirmar se o volume está na posição normal (ver 

manual). 

RUÍDO  1.Confirmar se a antena está bem ligada ao 

equipamento; 

2.O carro encontra-se longe da emissora, o sinal de 

rádio é fraco 

3.Frequência incorrecta; ajustar a frequência 

automática ou manualmente. 

4.O carro encontra-se em localização com 

interferência. 

VOLUME BAIXO                             1.Confirmar se as colunas se encontram em 

curo-circuito;  

2.Se a temperatura ambiente for demasiado alta, 

deixar arrefecer e tentar novamente. 

MODO USB/MMC/SD 

INDISPONÍVEL  

1. Reinserir cartões USB/MMC/SD; 

2. Confirmar cartões USB/MMC/SD ou se estão 

danificados. 
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