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Nota:
• Por favor leia este manual atentamente e retenha para referência futura antes de
operar o dispositivo. Danos devido a utilização indevida não são cobertos pela
garantia.
•Para uma condução segura, não fixe o olhar ao ecrâ do dispositivo enquanto
conduzir.

AVISO

• Evite que qualquer líquido ou substância sólida penetrem no dispositivo de
modo a prevenir falhas.

No function of device may be used in a way
to violate security of navigation by foot and/
or vehicle traffic. Watching videos or entering
info on device while driving is dangerous

•Procure um agente autorizado para reparação / manutenção
• Utilizar o dispositivo durante períodos prolongados com o motor do carro
desligado pode causar o descarregamento da bateria.
• Não toque no ecrã com substâncias duras ou afidas, caso contrário o ecrã pode
ficar danificado.
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O dispositivo também ficará fora da garantia nos seguintes casos:
• Problemas causados por todas as falhas elétricas e intervenções além do dispositivo
• Falhas causadas por fatores externos (água, humidade excessiva, impactos externos, choques, fogo, raios, factores químicos e de
poeira).
• Instalação de peças não originais ou peças que não sejam aprovadas pelo fabricante.
• Montagem ou intervenções feitas por indivíduos que não pertençam aos serviços autorizados da Fiat.
• Produtos com o número de série alterado ou apagado
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DEFINIÇÕES DAS FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

VERSÃO DE CONDUÇÃO PELA ESQUERDA

10. Botão de RESTAURO

11. Microfone
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9. Botão de Procura

7. Telefone

1. Botão on/off
(ligar/desligar) e
Volume +/-

2. Botão do modo
silencioso (Mute)
3. FM/AM Botão

5. Ranhura USB

6. Ranhura para
Cartão SD / Cartão
GPS

8. Botão NAVI

4. AUX IN
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VERSÃO DE CONDUÇÃO PELA DIREITA

11. Microfone

10. Botão de RESTAURO
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9. Botão de Procura

7. Telefone

1. Botão on/off
(ligar/desligar) e
Volume +/-

5. Ranhura USB:
3.Botão FM/AM

2. Botão Mute (Mudo)

6. Ranhura para Cartão SD / Cartão GPS
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8. Botão NAVI

4. AUX IN

7. Telefone: Pressione este botão para aceder ao
interface de bluetooth.
8. Botão NAV (para a versão de navegação):
Pressione este botão para aceder ao interface de
Navegação.
Botão de LCD ON/OFF (ligado/desligado) (para a
versão padrão): Pressione este botão para desligar o
LCD ou para ligar o LCD. Depois de desligar o LCD, o
áudio continua a funcionar.
9. Botão de Pesquisa: Rode uma vez no leitor de
música para tocar a faixa seguinte / anterior.
10. Botão de RESTAURO: Pressione este botão uma
vez para repor as definições predefinidas. Poderá ser
necessária novamente uma palavra-passe após iniciar.
11. MIC: Microfone.
NOTA: O dispositivo desliga-se quando o motor é desligado.
Pressioando o botão on/off (ligar/desligar) quando o motor
está desligado, o dispositivo ligar-se-á novamente e após 20
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1.Botão on/off (ligar/desligar) e Volume +/- Pressione o botão
para ligar o dispositivo e mantenha-o pressionado durante 3
segundos para desligar o dispositivo. Enquanto do dispositivo
apresentar algum ecrã (rádio, cd, usb, etc.), pressionando
brevemente sai da seleção e regressa ao menu principal. Faça girar a
roda para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir o
volume.
2.
Botão: Pressione este botão para calar o dispositivo e um
símbolo do modo silencioso (mute) aparecerá no ecrã. Pressione o
botão de novo e o volume voltará ao nível anterior. Pressionando
este botão durante a entrevista BT, o microfone irá parar e estiver do
outro lado da chamada não conseguirá ouvir a conversa dentro do
veículo.
3. Botão FM/AM: Pressione este botão para mostrar o ecrã de rádio
e começar a ouvir rádio. Enquanto o ecrã estiver em modo ativo,
pressione este botão para trocar entre frequências de rádio (FM1FM2-FM3-AM1-AM2).
4. AUX IN (entrada de fonte externa): Qualquer elemento áudio de
uma fonte externa entra no dispositivo aqui. Sons de qualquer
telefone, leitor de mp3 e de outros dispositivos ligados ao aux in são
emitidos através das colunas do veículo.
5. Ranhura USB: Pode apresentar fotografias, áudio e vídeo dentro
da memória USB no ecrã do dispositivo quando ligar um cartão de
memória USB nesta ranhura
6. Ranhura para Cartão SD Esta é a secção por baixo
da cobertura onde o cartão SD é inserido para manter o cartão sd
necessário para abrir ficheiros de música/vídeo/fotografias. Não
empurre para inserir cartões pois é ajustado de acordo com a
direção correta; tente alterar a direção do cartão se não conseguir
inseri-lo e consulte assitência profissional se mesmo assim a
instalação do cartão falhar.

minutos desligar-se-á automaticamente.
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INICIAR O DISPOSITIVO
Ligar o dispositivo, introduzir código chave, aceder ao menu principal e
à instalação do cartão SD
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Pressionar e manter durante 5 segundo o botão de energia para operar
o dispositivo. Pressionar e manter o mesmo botão de energia durante 5
segundos para desligar o dispositivo. O dispositivo requer uma palavrapasse (código chave ou chave de entrada) de segurança ao ligar a
primeira vez. A palavra-passe deve ser inserida pelo concessionário, se
instalar uma bateria nova no veículo, o sistema áudio irá pedir o código
chave (palavra-passe). O número de série e o código chave (palavrapasse) deste dispositivo encontram-se nos documentos entregues. Será
necessário que, os concessionários Fiat ou o utilizador, insiram o cartão
de mapas do dispositivo, localizado na coberta, na ranhura. Por favor
verifique as funções da secção de navegação GPS neste guia sobre
como inserir o cartão de mapas. Para utilizar e definir um caminho de
navegação como explicado na secção «Ficheiro GPS» deste manual.
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Quando ligado, o dispositivo mostra o ecrã do media
utlizado mais recentemente. Pressione brevemente o botão
para regressar ao menu principal. O Menu Principal consiste
de páginas. Toque e selecione ou deslize o ecrã para navegar
entre páginas. Toque e ative o símbolo de página
relacionada no ecrá do menu principal.

FUNÇÃO DE COMANDO NO VOLANTE

6.

7.

Atender uma chamada

Desligar uma chamada

A chamada não pode ser iniciada a partir do
volante, apenas a partir do ecrã do rádio.

2.-3.

4.-5.

+/-
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Modo silencioso (Mute)
Cala o dispositivo. Se o pressionar
durante uma conversa por Bluetooth,
silenciará o microfone.

1.

Botão de aumentar/ diminuir o volume.
Pressionar durante um longo período de
tempo irá Aumentar / Diminuir o volume
rapidamente.
Botão de pesquisa
Pressionar brevemente: pesquisar para cima/
baixo, para a próxima estação de rádio
disponível
Pressionar prolongadamente: avançar/
rebobinar frequências
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ECRÃ DE RÁDIO
Toque no símbolo do rádio no menu principal para entrar no ecrã de rádio.
Para procurar/gravas estações (canais):
• Gravação/pesquisa automática
Pressione os botões "«"/"»" para iniciar a pesquisa.
Carregue de novo para parar.

(2) Gire a manípulo na direita/esquerda para pesquisar
manualmente. O intervalo da pesquisa manual é de 0,05 MHz
(3) Assim que uma estação é capturada (i.e. 87.50 MHz) toque
em qualquer dos canais predefinidos no ecrã de rádio durante 3
segundos para gravar a estação que está a tocar.
(4) A banda FM grava até 18 estações (6 estações em cada FM1/
FM2/FM3). A banda AM grava até 12 estações
(6 estações em cada AM1/AM2).

• Pesquisa manual e gravação

(1) Avance/rebobine frequências pressionando prolongadamente nas
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setas. O sistema de áudio encontra a emissão seguinte/anterior depois de
deixar de pressionar.

Pressione
no ecrã de rádio para escrever a frequência para
onde quer ir diretamente.
Pressione o símbolo
no ecrã de rádio para mudar
entre as estações em FM1, FM2, FM2, AM1 e AM2. Também
pode utilizar o botão FM/AM no dispositivo para mudar entre as
estações em FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2.
Pressione o símbolo
no ecrã do rádio para pesquisar
estações de rádio que tenham a emissão mais forte. Quando o
fizer, o áudio irá pesquisar todas as frequências e guardar as 6
estações de rádio mais fortes na banda FM3.
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Função RDS
Carregue no ícone das definições
para abrir a Função RDS
O RDS dá alguma informação ao utilizador tal como informação de
trânsito, nome do canal, etc. E ativa automaticamente a mudança
para uma estação que esteja a transmitir a mesma emissão com
sinais mais fortes.

TA (Traffi info) ON: Quando a TA está ligada (aberta), se
for transmitida alguma informação de trânsito a função é
ativada. A rádio é retomada e a informação é dada ao
condutor. A seguir a isto o dispositivo continua a tocar no
último ecrã.

Os dados RDS contém a seguinte informação:
TA-tráfego
AF- frequência alternativa
EON- Redes de Estações Alternativas
REG- Pesquisa de estações RDS locais

TA (Traffic info) OFF: Pressione o botão TA de novo para
desligar a função.

EON ON (ligado): Outra lista de frequência alternativa é
obtida quando a função EON está ligada.
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Ecrã RDS

AF: Toque no botão para abrir-fechar (ligar/desligar) a
função. Quando a AF está ligada, o rádio muda
automaticamente para a frequência alternativa quando o
sinal de rádio começa a desaparecer, (se houver alguma
frequência alternativa no rádio)

EON OFF (desligada): _A função EON desliga-se.
REG ON (ligado): Liga a função REG, apenas são
transmitidas estações RDS locais.
REG OFF (desligado): Desliga a função REG.
Pode ligar/desligar as funções de intensidade do som e
estéreo no ecrã RDS
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FUNÇÕES BT (BLUETOOTH)

Se o seu telemóvel tem a função BT isto vai ativar a ligação mãos livres.
O menu BT também pode ativar o seu telemóvel para fazer o atender
uma chamada, transmissão de dados por Bluetooth (A2DP) (ouvir a
música a tocar no seu telemóvel através das colunas do veículo) e
mostrar os contatos do telefone através do dispositivo.
Gravar o seu telemóvel no dispositivo como descrito:
1. Ligar a função BT no seu telemóvel.
2. Porcurar dispositivos para ligar conforme explicado no manual de
instruções do seu telemóvel. Ligar ao dispositivo chamado Fiat.

3. Quando o seu telemóvel pedir autorização para gravar,
insira (1025) e aprove a gravação.
4. O nome do seu telemóvel irá aparecer no dispositivo
depois de gravar.
5. Não será preciso voltar a gravar futuramente pois os
telemóveis gravados recentemente serão sincronizados
automaticamente com o dispositivo.
6. Clique no símbolo DESLIGAR no separador de ligação no
menu BT para desligar o telemóvel ligado e o dispositivo
poderá ser sincronizado com outro telemóvel.

1. Marcar

2. Histórico
de chamadas

3. Lista
telefónica

4. Música BT

5. Emparelhar
dispositivo
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Toque no símbolo BT no menu principal para mostrar o ecrã BT.

1. Carregue nos botões do dispositivo na página de chamada
para fazer uma chamada.
2. Histórico de chamadas: Aqui pode ver o histórico de
chamadas e as chamadas perdidas.
3. Lista telefónica: Pode aceder aos seus contatos transferidos
do seu telemóvel. Também pode pesquisar números de
telefone nos contatos.
4. Leitor de música BT: Pode ouvir música gravada no seu
telemóvel.
5. Emparelhar dispositivo
Nota: Após a atualização de software do telemóvel
recomenda-se que remova o telefone da lista dos dispositivos
emparelhados no rádio e depois faça um novo
emparelhamento, para uma operação correta.
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UTILIZAÇÃO DO USB E DO CARTÃO SD
Quando um cartão de memória USB ou cartão SD é inserido
no dispositivo, qualquer ficheiro de música, imagem e vídeo
que esteja no cartão USB ou SD será apresentado ou
reproduzido.
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Inserir / Remover cartão SD
1) Abrir a cobertura Mapa/SD no dispositivo. Inserir o cartão
SD que contém os ficheiros media (imagens, música, vídeo)
na ranhura de cartão SD em baixo.
Nota: Assim que a ligação for gravada, o telemóvel irá
sincronizar automaticamente com o dispositivo desde que
esteja ao alcance da rede BT. Por isso, mesmo que esteja fora
do seu veículo, o seu telemóvel irá sincronizar com o
dispositivo se estiver ao alcance da cobertura da rede.

ADVERTENCIA
Os telefones da Apple configuram o nível de volume
do bluetooth para meio nível para o primeiro
emparelhamento. Se o volume de chamadas
telefônicas for baixo, altere o volume BT no "Menu de
configurações do equalizador" do rádio ou altere o
volume BT no celular

ADVERTENCIA
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Las funciones y calidad de sonido compatibles
con la conexión Bluetooth pueden variar según
la marca y modelo del teléfono móvil.

2) Se tiver de remover o cartão SD, primeiro saia do ecrã do
cartão SD e depois carregue no cartão SD para o retirar da
ranhura.
Inserir / Remover o cartão de memória USB
1) Ligue o cartão USB que contém os ficheiros media
(imagens, música, vídeo) à porta USB. Uma vez ligado, o
dispositivo mostra automaticamente o ecrã USB.

2) Se quer remover o disco flash, primeiro saia do ecrã USB e
depois remova o disco flash.

AVISO
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Nenhuma função do dispositivo pode ser usada de forma a
violar a segurança da navegação do tréfego automóvel ou
pedestre. Ver filmes ou introduzir informação no dispositivo
enquanto conduz é perigoso
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Formatos de áudio, de vídeo e de imagem suportados.
Tipo de Vídeo

Codec de Vídeo

Codec de Áudio

Resolução

AVI (.avi/.divx)

MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID,
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM,
LPCM, AAC-LC (mono), MPEGAudio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/)

MP4V

Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM,
AAC-LC (mono), MPEG-Audio
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Velocidade de Bits Áudio

Velocidade de Amostragem

MP3 32kbps~320kbps

8K-48Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (só CBR, VBR) (Só suporta formato 353) 32kbps~256kbps

AVISO
É proibido reproduzir vídeos e imagens enquanto conduz.
Aparece uma mensagem de aviso no ecrã se for
reproduzido algum vídeo ou imagem durante a condução.
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8K-48Khz

Formatos de imagem: JPG, JPEG (ficheiro de tamanho inferior a 5MB)

Discos USB compatíveis: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB),
Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB,
8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC (4GB,
8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal (4GB),
Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Formatos suportados USB: FAT16, FAT32

AVISO
Telemóveis não podem ser utilizados como
dispositivo media através de ligação USB.
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MENU AUX
Ligue o telefone, o leitor mp3 e qualquer outra fonte de áudio
externa ao dispositivo com o cabo AUX de 3,5mm. A fonte de
áudio externa ligada através do dispositivo não pode ser
controlada pelo dispositivo, só pode ser reproduzida através
das colunas.

15

E SISTEMA ÁUDIO

ACEDER AO MENU DAS DEFINIÇÕES

ÁUDIO

Toque no símbolo das Definições no ecrã do menu principal
para entrar no menu das definições. Pode usar cada símbolo no
menu das definições para as definições relacionadas.

Toque no símbolo do áudio no ecrã para entrar nas definições áudio.

Definições de equalizador (efeitos sonoros): Escolha a sua
definição preferida de entre as definições "general", "pop",
"classic" ou "rock".
Som do sistema/BT/GPS/sensor: Pode ajustar o volume do
sistema, do BT, do GPS e do sensor a partir deste ecrã.

AVISO
As definições gerais são apenas para reparar e manter
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estações. Não são para o utilizador final.

Aviso sonoro do ecrã: Pode ajustar o aviso sonoro do ecrã
ligando ou desligando-o. Quando desliga o aviso sonoro do
ecrã, não serão emitidos avisos sonoros quando toca no ecrã.
Intensidade do som (profundidade do som): Pode ligar e
desligar a opção de intensidade sonora.

OPÇÃO DE IDIOMA
Toque no símbolo do idioma no menu para selecionar o
idioma. Pode selecionar o seu idioma a partir do menu.
Depois de selecionar o idioma e reiniciar o dispositivo, os
ecrãs vão aparecer no idioma selecionado.

Graves/Agudos/Subwoofer: Pode ajustar os sons graves, os
sons agudos e a coluna de frequência aguda ultrassónica
(subwoofer) neste ecrã.
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Altavoz frontal/posterior-derecho/izquierdo: Puede ajustar
los niveles de volumen de los 4 altavoces (derecho-posterior,
izquierdo-posterior, izquierdo-frontal). Quando os altofalantes traseiros não estão presentes, a Atenuação para RL e
RR não está presente
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ZONA DE RÁDIO

LUZ DE FUNDO

Toque no símbolo de zona de rádio no ecrã para entrar
neste ecrã. É necessário que conclua a sleção de zona antes
de utilizar o rádio.

Toque no símbolo de luz de fundo no ecrã para entrar
neste ecrã. Pode ajustar manualmente o luz do dispositivo
de acordo com a intensidade da luz envolvente.
Se pretende que ecrã se desligue automaticamente
quando não está a ser utilizado também pode ajustar esta
opção neste ecrã.

DATA

Toque no símbolo de versão no ecrã para entrar neste ecrã.
Pode ver os números da versão do seu dispositivo.

Toque no símbolo da data no ecrã para entrar nesta
definição. Pode definir a data, mês e dia
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VERSÃO
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PANO DE FUNDO
Toque no símbolo de pano de fundo no ecrã para entrar neste ecrã. Selecione a
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imagem pretendida para utilizar como pano de fundo.
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Visão Geral:
Esta secção não é para utilizadores finais. Esta secção é apenas para Manutenção /
Reparação. Quando tenta entrar nesta secção será pedida uma palavra-passe que
é partilhada apenas entre os Serviços Fiat. Esta palavra-passe não partilhada com
os utilizadores finais.

REVISÃO DO PROGRAMA

Não abre
A informação gravada perde-se quando o motor é
desligado
Captura um canal franco

MOTIVO
Verifique o fusível, pode estar inutilizado /
queimado
O interface principal pode ter ficado
bloqueado / congelado
A bateria ou o fusível podem estar avariados
Fraca qualidade do sinal

Formato do ficheiro USG/SD deformado
USB/SD não funciona

O formato do ficheiro não é compatível

A navegação não inicia

Cartão SD de navegação deformado
ou sem caminho de navegação
definido
O interface principal pode ter ficado
bloqueado / congelado
O dispositivo não permite a reproduçã de
vídeo/imagens durante a condução

Não há acção possível
Não é possível reproduzir vídeos/imagens em
movimento

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Substitua o fusível inutilizados por um novo.
Carregue no botão RST no painel da
frente e reinicie o dispositivo
Armazene a informação de novo
Conduza para uma zona com melhor
qualidade de sinal e teste de novo.
Verifique a antena do carro. Coloque
a definição LOC em ON (Ligada)
Volte a formatar o USB/SD em sistema FAT
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PROBLEMA

Converta o ficheiro no cumputador para
um formato reproduzível. Pode encontrar
os formatos legíveis na página 14.
por favor atualize o caminho de
navegação (ficheiro GPS) conforme
indicado na página 19
Carregue no botão RST no painel da
frente e reinicie o dispositivo
Engate a mudança de estacionamento e
acione o travão de estacionamento
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SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E ÁUDIO DAIICHI
SECÇÃO

FUNCIONALIDADE

Sistema de Navegação e Áudio DAIICHI
DETALHE

FUNÇÃO

NOTAS

FM1/2/3

3

87.5~108.0Mhz (50kHz
step)

AM1/2

2

522~1620kHz (9kHz
step)

FM

18

FM1, FM2, FM3

AM

12

AM1, AM2

BAND
CIMA/PARA BAIXO
RADIO

CIMA/PARA BAIXO
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MEMÓRIA ARMAZENADA

RDS
ÚLTIMA ESTAÇÃO

MEMÓRIA

ST/MONO
SAÍDA

Auto
4 x 25W

DEFINIÇÃO FRENTE/TRÁS
DEFINIÇÃO GRAVES/AGUDOS

AUDIO

DEFINIÇÃO DE PROFUNDIDADE

EQUALIZADOR
AVISO SONORO
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TA/AF/EON

ON/OFF
CLASSIC / POP / ROCK /
OFF-USER

SECÇÃO

FUNCIONALIDADE

Sistema de Navegação e Áudio DAIICHI
DETALHE

FUNÇÃO

NOTAS

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA
VARRER
VARRER
FICHEIRO PARA CIMA/PARA BAIXO

PASTA PARA CIMA/PARA BAIXO

FICHEIRO FF/RW
FORMATOS

MP3, AVI

ECRÃ DE NOME FICHEIRO/PASTA

ECRÃ ID3

ARTISTA, ALBÚM, TÍTULO

ESP (Proteção Eletrónica
contra Choque)

MAX. 20 segundos

CAPACIDADE USB/SD

FAT
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MEDIA

MAX. 16 GB
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SECÇÃO

FUNCIONALIDADE
Pesquisa Mãos Livres
Prevenção de eco/ruído

BLUETOOTH

Chamadas recebidas/feitas no ecrã
Transferência de música do telemóvel
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Pesquisa por nome e na lista telefónica
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Sistema de Navegação e Áudio DAIICHI
DETALHE

FUNÇÃO

NOTAS
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