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MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA 
MULTIMÍDIA 



 

 

DICAS, CONTROLES E INFORMAÇÃO  GERAL 

 
SEGURANÇA NA ESTRADA 
Aprenda como como usar as várias funções do Sistema antes de partir. Leia as instruções para o 
Sistema cuidadosamente antes de partir. 

 
ADVERTÊNCIA 

 

 

Pode ser perigoso se o volume estiver 
muito alto. Ajuste o volume para que 
ainda possam ser ouvidos barulhos de 
fundo (ex.buzinas,ambulâncias carros de 
polícia, etc.) 

 
 
 

CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO 
Condições de recepção mudam constantemente enquanto dirigir. A recepção pode ser prejudicada pela 
presença de montanhas, edifícios ou pontes, ou quando você estiver longe da emissora. 

 
IMPORTANTE O volume pode ser aumentado ao receber alertas de tráfego e notícias. 

 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 

 
Observe as seguintes precauções para garantir que o Sistema esteja operando totalmente: 

 

➢ A tela é sensível a arranhões, líquidos e detergentes. A tela não deve entrar em  contato  com 
objetos pontiagudos ou rígidos que possam danificar sua superfície. Não pressione a tela ao 
limpar. 

➢ Evite que qualquer líquido entre no Sistema: isso pode danificar irreparavelmente. 

 
Limpe o painel frontal e a tela apenas com um pano macio limpo, seco e antiestático. Produtos de 
limpeza e polimento pode danificar a superfície. Não use álcool ou produtos similares  para limpar o 
painel ou a tela e certifique-se que o Sistema está em modo DESLIGADO durante as operações de 
limpeza.  

 
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA: ARQUIVOS DE AUDIO SUPORTADOS E FORMATOS 

 

Para cartão de memória (USB) e fontes de players de mídia portáteis (iPod) o Sistema pode reproduzir 
arquivos com as seguintes extensões e formatos: 

 

➢ .MP3 (8 – 320Kbps); 
➢ .WAV; 
➢ .WMA (8 – 320Kbps); 
➢ .AAC; 

 
 

Para todas as fontes (USB, iPod e Bluetooth® ), o Sistema pode também reproduzir os seguintes formatos 
de lista de reprodução: 

 
➢ .M3U 
➢ .PLS 
➢ .WPL 

 

 
Para fontes de USB o Sistema pode reproduzir vídeos com as seguintes extensões e formatos: 

 

➢ .MP4; 
➢ .DAT; 
➢ .AVI 



 

 

 

Video Codec 
Name 

Profile Level Limitation 

 

MPEG4 
Simple Profile 

 

L5 
Para Advanced Simple Profile, 

apenas um ponto GMC é 
suportado. Advanced Simple Profile 

 

 
H264 

Baseline profile 
 

 
L 4.1 

Para Baseline profile com 
SGM, o limite de amplitude é 

1280. 

Main profile 
Para Baseline profile sem SGM, o 

limite de amplitude é 4096. 
High Profile 

 

 
Para fontes USB, o Sistema pode visualizar imagens com as seguintes 
extensões e formatos: 

➢ .JPEG; 
➢ .JPG; 

 

ADVERTÊNCIA 

 

 

SEMPRE dirija com segurança com suas mãos no 
volate Você tem total responsabilidade e assume 
todos os riscos relacionados ao uso dos recursos do 
sistema de multimedia neste veículo. Somente use o 
sistema de multimedia quando for seguro fazê-lo. 
Falha ao faze-lo pode resultar num acidente 
envolvendo ferimento grave ou morte. 

 
 

O sistema suporta FAT16, FAT32, ex FAT dispositivos USB formatados. O Sistema não suporta 
dispositivos com uma capacidade maior que 128Gb e disco rígido. 

 
 

 

CONTROLES DO PAINEL FRONTAL 
 

   MODELO PADRÃO     MODELO DE NAVEGAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

  

Botão Função Descrição 

 

 

 
 

 

 

 
Ligar/Desligar, Ajuste 
de Volume & Voltar ao 

Menu Principal 

 

Pressione o botão para ligar o dispositivo, pressione e segure por 
2 segundos para desligá-lo. Aumente ou diminua o volume girando 

o botão para a esquerda ou para a direita, respetivamente. 
Pressione o botão para voltar ao menu principal em qualquer 

menu selecionado. 

  

 

 

Rádio 
 

Pressione o botão para entrar na fonte de rádio/Selecionar banda 
de rádio 

 

 
 

 

 
Fonte de mídia 

 
Pressione o botão para entrar/selecionar fontes de mídia 

USB/iPod/BT. Se o Apple CarPlay ou Android Auto Conexão 
estiver ativo, o menu de mídia Android Auto ou Apple CarPlay 

pode ser acessado. 

 

 
 

 

Telefone 

 
Aperte o botão para entrar no menu do telefone móvel. Mais 

detalhes são fornecidos nos próximos capítulos. 

 

 
 

ou 

 
 

 

 

 

 
Tela Ligado/Desligado 

 
ou 

 
Navegação 

 
Pressione o botão para ligar ou desligar a tela. 

 
ou 

 
Pressione o botão para ligar o sistema de navegação. 

 

  

Entrar/Navegar e 
Sintonizar/Rolar 

 
Pressione o botão para entrar no menu selecionado ou aprovar 

um pop-up. Gire o botão para procura manual de radio e mude a 
seleção para cima e para baixo na navegação. 

 

 
 

 
 

Porta USB/iPod 

 
Conecte o dispositivo à porta de conexão USB para ativar a 

porta  iPod/CarPlay/Android Auto. 



 

 

CONTROLES DO VOLANTE 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botão Função Descrição 
 

 
 

 
Botão de Mudo 

Pressione o botão para a ativação/desativação do volume. 
Para interromper o dispositivo de microfone durante uma 
chamada BT (Bluetooth®), pressione o botão para ativar a 
função mudo. Isso permite ouvir o interlocutor mas não ser 
ouvido por ele. Pressione o botão de mudo novamente para 
desativar a função. 

 

 

 

Botão de Comando de 
Voz 

 

Pressione para ativar Android Autoı e Apple Car Play 
commando de voz  

 

 

Botão de Aceitação de 
Chamada 

Pressione para atender chamadas 

 

 

 

Botão de Encerramento 
de Chamada 

Pressione  para finalizer a chamada ou para recusar uma 
chamada. 

 
 

 

 
Botão de Pesquisa 

Pressione o botão para buscar automaticamente a próxima 
estação de rádio/faixa anterior ou seguinte para fontes de 
mídia. 
Pressione e segure para alterá-los mais rápido. 

 

 Botão Aumentar/Diminuir 
Volume 

Pressione para aumentar/diminuir o volume.  
Pressione e segure para aumentar/diminuir o volume 
mais rápido 

 
LIGANDO/DESLIGANDO O RÁDIO 

 
Pressione o botão  brevemente para ligar o dispositivo, pressione-o por 2 segundos para desligá-lo. 
Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o 
volume. 

 
 
 

MODO RÁDIO 
 

Pressione o botão  no canto inferior esquerdo na tela de  toque ou ícone  na página inicial, para 
entrar no menu de rádio. 



 

 

 

 
 
 

Modo de Seleção de Rádio 

Na tela principal do radio, pressione o botão“ ” no painel frontal ou “FM/AM, AM/DAB (se disponível), 
DAB (se disponível)/FM” para mudra para as bandas AM/FM e DAB (se disponível). Cada modo de 
sintonia pode ter um conjunto de pré-seleção específico. 

 
Seleção de Estação de Rádio 

Na tela principal do radio gire o botão  ou pressione os botões  e  na tela para procurer a 

estação de rádio desejada. Pressione e segure o botão  na tela de toque para pular rapidamente as 

frequências de radio. Pressione e segure o botão  para um retorno rápido às frequências de rádio 
anteriores.  
 

 
Informação Exibida 

 
Após  a estaçao de rádio desejada for selecionada no visor, a seguinte informação é mostrada: 

 

No topo: a lista de estações de rádio  armazenada (predefinida) é exibida; a estação que está 
sendo ouvida é destacada apenas se estiver entre as armazenadas na predefinição. 

 
No meio: o nome da estaç üapo de radio que está sendo ouvida e os botões para selecionar a 
estação de radio anterior ou seguinte são exibidas. 

 
No final: os seguintes botões são exibidos: 

 

➢ "FM/AM/DAB (se disponível) ”: seleção da banda de  frequência desejada( botão reconfigurável 
de acordo com a banda selecionada: AM, FM, DAB (se disponível) ); 

➢ “Estações”: lista de estações de rádio disponíveis  
➢ "Info": informação adicional na reprodução da fonte. 
➢ "Audio": accesso para a tela de “Configuração de Audio”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AM/FM/DAB (se disponível) Sintonização de Estação de Rádio. 
 

Pressione o ícone  para entrar no Menu de Sintonia Direta. O teclado gráfico no visor é usado para 
inserir a frequência da estação. Neste modo, use os botões + e – para ajustar a frequência. Pressione o 

botão  para apagar um número errado (e insira a frequência correta da estação). Pressione o botão 

 ou " " no visor para retornar à tela principal do sistema. 
 

 
 

Pesquisa rápida de próxima/anterior radiodifusão 

Continue pressionando os botões  or  para iniciar busca rápida. Quando você para de 
pressionar o botão, o áudio encontrará a primeira transmissão que pode ser ouvida. 
 
Lista de transmissão FM 

Para ver todas as listas de estações FM, você precisa pressionar o botão  

 
Predefinindo uma estação (Pré-seleção) 

 
Pré-seleções são ativadas ao tocar um dos botões de pré-seleção localizados no topo do display. Para 
armazenar a estação de rádio atual, pressione e segure o botão correspondente ao pré-ajuste desejado 
até que um sinal acústico de confirmação seja ouvido. O Sistema pode armazenar até 12 estações der 
radio em cada modo: 4 estações de radio são exibidas no topo. 

 
Transmissão DAB (se disponível)   

 
Transmissão DAB de terceira geração (se disponível)—transmissão de áudio digital, a qual fornece 
qualidade de som próxima a CD, transmissão e serviços de dados adicionais com as vantagens de anti-
ruído, transmissão de radio e serviços de dados adicionais com oportunidades de trabalho ilimitadas, 
possui a vantage de uma transmissão sem ruídos, sem interferência e anti-rádio, adaptada a uma 
recepção móvel de alta velocidade. 
 
 
Pressione o botão ”Navegar” para selecionar “Todas as estações”; “Gêneros”; “Conjuntos”. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Todas as estações 

 
 

Pressione “todas as estações”, para ver todas as transmissões DAB (se disponível). 
 
Gêneros 

 
Pressione “Gêneros”, para escolher vários tipos de programas de rádio DAB (se disponível), como clima, 
finançaş, infantil, religião, etc. 

 
Conjuntos 

 
Pressione “Conjuntos”, para percorrer os grupos de conjuntos DAB ( se disponível). 

 
 
 
 

MODO DE MÍDIA 

Pressione o botão “  ” localizado no painel frontal ou na página inicial para ativar fontes de mídia. 
Após a seleção de fonte estiver completa, arquivos de som/foto são reproduzidos automaticamente. 



 

 

Para reproduzir arquivos de áudio/foto através da USB, o dispositivo correspondente deve ser conectado 
a porta USB no rádıo, se necessário via cabo ( apenas no caso de outro dispositivo que não seja um  
dispositivo USB). Quando um dispositivo USB / iPod é conectado enquanto o sistema estiver ligado, 
trilhas armazenadas no USB/iPod estão disponíveis para reprodução. Lista de discos flash USB 
suportados é fornecida no seguinte link: http://www.fiatnavigation.com 

 

 
 

ADVERTÊNCIA 
 

 

Quando conectar um dispositivo 
(USB or iPod) a porta USB,  
certifique-se que o freio de mão 
não está obstruído. 

 

 
 

Se o telefone celular suporta conexão Bluetooth®, os arquivos de áudio armazenados no telefone 
celular podem ser ouvidos no rádio. 
 
Buscar Anterior/Próxima 

 

Pressione o botão  para reproduzir a próxima seleção.(pode ser faixa/imagem). Pressione o botão 

 para retornar ao início da seleão ou ao início da próxima seleção. 
 

Busca rápida Anterior/Próxima 

 

Pressione e segure o botão  na tela de toque para avanar rapidamente a faixa selecionada. Para 

retroceder rapidamente afaixa, pressione  e segure o botão . 
 
Navegar 

 

Esta função é utilizada para selecionar faixas no diretório do dispositivo ativo. Opões adicionais para a 
seleção podem variar dependendo do dispositivo conectado ou do tipo de diıspositivo conectado. Por 
exemplo, se um dispositivo USB / iPod é conectado, ele pode ser navegado entre artistas, genêros 
musicais, e álbuns, dependendo das informações nas músicas. 

 
A fim de ativar essa função no dispositivo correspondente pressione o botão “Navegar” na tela, o qual 
permite o usuário percorrer os arquivos e fazer uma pesquisa.  Este botão pode não estar disponível 

para alguns dispositivos Apple® específicos. Pressione o botão  para cancelar a função navegar e 
voltar para o menu anterior. 
Utilize o botão “ABC” dentro de cada lista para pular para a letra desejada dentro da lista. 

 
Informação da música 

 
Pressione o botão “Info” para exibir a informação da faixa atual. Pressione o botão “FECHAR” para 
voltar a tela anterior. 

http://www.lanciainfotainment.com/it/nuova-


 

 

Embaralhar 
 

Pressione o botão  para reproduzir as faixas numa ordem aleatória. Pressione novamente para 
desativar essa função. A função embaralhar pode estar disponível apenas se os dispositivos USB ou 
Bluetooth® suportam essa função.  

 
Repetir a música 

 

Pressione o botão  repetidamente para ativar as funções no ciclo abaixo:  

➢ Repetir Ligado ; nesse modo o sistema reproduz repetidamente a faixa atual.  

➢ Repetir Todas ; nesse modo o Sistema reproduz repetidamente a lista das faixas atuais. 

➢ Repetir Desligado ; nesse modo o ciclo através das faixas é desativado  
 

A função repetir pode estar disponível, se os dispositivos USB ou Bluetooth® suportam essa função. 
 

 

 
Modo Mídia 
Para ativar o modo mídia: 

1) Coloque um dispositivo USB ou um dispositivo Apple/Android na porta USB por cabo USB. 

2) Pressione o botão  na tela de toque do rádio. 
Para reproduzir uma faixa de rádio selecione os ícones das opções possíveis: Dispositivo USB, dispositivo 
Ipod, dispositivo Android (MTP). 
Nota: se a configuração de reprodução automática estiver ativada. O rádio começará a reproduzir as 
faixas de áudio automaticamente. 
 

ADVERTÊNCIA 
 

 

Tome cuidado ao colocar o 
dispositivo USB/Ipod na porta USB 
para evitar quaisquer danos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MODO BLUETOOTH® 

 

A fim de ativar o modo Bluetooth ou transmissão de áudio Bluetooth (BTSA), emparelhe um dispositivo 
Bluetooth. Antes de prosseguir, o dispositivo Bluetooth® deve ser ligado ao Sistema Multimídia. 

 
NOTA: Veja o procedimento de emparelhamento na seção Modo de Telefone para obter  mais detalhes. 

 
Para acessar o modo Bluetooth®, pressione o botão ”Fonte” abaixo do Menu de Mídia na Página İnicial, e 
então selecione “Bluetooth® Áudio”. 

 
 
 
 

 



 

 

MODO DE TELEFONE: 

 
Ativando o Modo de Telefone 

Pressione o botão ”  “no painel frontal ou na tela principal para ativar o modo de telefone. 
Características Principais: 

 

➢ Discar o número da pessoa que deseja ser chamada. 
➢ Contatos na lista telefônica do cellular podem ser vistos e chamados. 
➢ Contatos das chamadas recentes podem ser vistos e chamados. 
➢ Até 5 telefones celulares/reprodutores digitais podem ser armazenados para um acesso mais fácil 

e rápido. 
➢ As chamadas no dispositivo de áudio podem ser transferidas para o telefone celular e a 

chamada no aparelho móvel transferida para o dispositivo. O dispositivo de microfone pode ser 
desativado. 

➢ Os arquivos de som armazenados no celular podem ser reproduzidos pelo dispositivo de rádio. 
 
 

O som do celular é direcionado para o sistema de auto-falantes do carro pelo rádio. O Sistema 
interrompe o som do rádio automaticamente enquanto a função de telefone celular está em uso. 

 
 

Emparelhando o Telefone Celular pelo BT 
 

 

 

 
 
As instruções abaixo devem ser seguidas para o procedimento de registro: 
 

➢ Certifique-se que o veículo está estacionado;o processo de emparelhamento entre o veículo e o 
celular deve acontecer apenas com o veículo parado.  

 

➢ Certifique-se que Apple CarPlay/Android não esá ativo no telefone. 



 

 

➢ Ative a função Bluetooth® do telefone celular. 

➢ Pressione o botão  do rádio no painel frontal da página inicial. 

➢ Pressione o botão . 

➢ Pressione o botão  para iniciar o processo de emparelhamento. 
➢ Procure por “FIAT_XXXX” no telefone celular. 
➢ Se o processo de emparelhamento não acontecer autmaticamente entre o código PIN que é 

exibido na tela do rádio,usando o telefone celular, após o telefone celular exigir. Caso 
contrário confirme o código que é exibido no telefone celular. 

➢ Uma tela de informações que contém detalhes do telefone celular é exibida quando o 
emparelhamento é concluído. 

 

 
 
 

ADVERTÊNCIA 
 

 

 Se o processo de emparelhamento for interrompido ou falhar, é recomendável excluir 
os nomes dos dois dispositivos correspondentes da lista de telefones / dispositivos 
emparelhados do telefone e do rádio e repetir o procedimento novamente do ponto 
inicial. 

 
 

Após atualizar o programa do telephone celular, é recomendável remover o celular da lista de 
dispositivos conectados por áudio, excluir a conexão anterior do telefone da lista Bluetooth® e 
emparelhar o celular novamente para garantir que o telefone funcione corretamente. 

 

ADVERTÊNCIA 

 

 

 Celulares Apple definem o Bluetooth 

® volume para a metade do máximo 

para o primeiro emparelhamento.  

Se o volume do telephone estiver 
baixo, altere o volume do telefone no 
menu Configurações/Áudio/Volume.  

 

 

ADVERTÊNCIA 

 

 

Bluetooth®Funções de Conexão e 
qualidade de som podem variar de 
acordo com a marca do telephone 
celular. 
A lista dos telephones celulares 
suportados é fornecida na rede 
http://www.fiatnavigation.com 

 

 
 



 

 

Transferência dos Dados do Telefone (Lista telefônica e chamadas recentes) 
 

Se o seu telephone celular tem a função de enviar a lista telefônica por tecnologia Bluetooth®, durante o 
processo de emparelhamento uma tela pop-up irá aparecer com a seguinte solicitação. Responda “Sim” 
para copiar toda a lista telefônica e a lista de chamadas recentes do sistema.  Responda “Não” para 
realizer a operação mais tarde. 



 

 

 

 
 
 

Após a primeira transmissão de dados do telephone, o procedimeto para transmitir e atualizar a lista 
telefônica Se suportado) inicia assim que a conexão Bluetooth® é estabelecida entre o celular e o 
sistema. 

 
Esta lista telefônica Baixada não pode ser editada no sistema multimídia. Pode ser editada apenas no 
telephone móvel. Quando o dispositivo for deletado da lista de dispositivos emparelhados ou a opção de 
restauração das configurações padrão for ativada, a lista telefônica será automaticamente deletada do 
sistema multimídia. As mudanças serão transferidas e atualizadas para o sistema multimídia na próxima 
conexão do telefone. 

 
Sempre que um telephone celular é conectado ao sistema, no máximo 3000 contatos podem 
ser baixados e atualizados para cada telefone. Dependendo do número de itens baixados da 
lista telefônica, uma leve demora pode ocorrer antes que a última entrada baixada possa ser 
utilizada. Até então a agenda telefônica baixada anteriormente (se houver) estará disponível. 
Apenas a agenda telefônica do telefone celular atualmente conectado pode ser acessada. 

 
Conectando a um telephone cellular ou dispositivo de áudio específico após os emparelhamento. 

 
O Sistema Multimídia conectará automaticamente ao telefone emparelhado de maior prioridade e/ou 
dispositivo de áudio ao alcance. Se você precisar escolher um telephone ou dispositivo de áudio 
específico siga esses passos: 

 

➢ Certifique-se que a função Bluetooth® está com status LIGADO no celular. 

➢ Pressione o botão . 

➢ Pressione  para selecionar a lista de dispositivos pareados. 

➢ Se o telefone celular estiver em uso como fonte de Mídia, pressione o botão  na tela de toque. 

➢ Se o telefone celular estiver em uso apenas para a função Telefone, pressione o botão  na tela 
de toque. 

➢ Se o telefone celular estiver em uso como ambos fonte de Mídia e Telefone, pressione o botão 
“Conectar Ambos” na tela de toque. 

➢ Uma pop-up aparecerá, e o Sistema multimídia se conecta ao telefone móvel automaticamente. 
 

Desconectando Um Telefone Celular Ou Dispositivo de Áudio 
 

➢ Pressione o botão  no painel frontal. 

➢ Pressione o botão  no visor. 
➢ Selecione o específico dispositivo da “Lista de Dispositivos Pareados” 

➢ Pressione o botão  para desconectar como”Fonte de Mídia” e/ou pressione o botão  para 
desconectar como “Fonte de Telefone”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Deletando Um Telefone Celular Ou Dispositivo de Áudio 

 
Para deletar um telefone móvel ou dispositivo áudio Bluetooth® de uma lista, proceda do seginte modo: 

 

➢ Pressione o botão  no painel frontal. 

➢ Pressione o botão  no visor. 
➢ Selecione o específico dispositivo da “Lista de Dispositivos Pareados” 
➢ Pressione o botão “Deletar” 
➢ Uma tela de  confirmação aparecerá no visor: pressione “SIM” para deletar o dispositivo ou 

“Não” para cancelar a operação. 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECURSOS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS 
 
 

Os seguintes recursos podem ser acessados através do Sistema Multimídia se os recursos estão 
disponíveis e suportados por Bluetooth®no seu plano de serviço móvel. Por exemplo, se o seu plano de 
serviço móvel fornece chamada tripla, este recurso pode ser acessado através do sistema multimídia. 
Certifique-se com o seu provedor de serviço móvel  sobre os recursos que você possui. 

 
Maneiras de iniciar uma chamada telefônica 

 
Uma chamada pode ser feita: 

➢ Pressionando o botão ”Contatos” (agenda telefônica do celular); 
➢ Pressionando o botão “Chamadas Recentes”; 
➢ Pressionando o botão “Teclado” 
➢ Pressionando o botão “Ligar de Volta”. 

 
Fazendo uma Chamada Telefônica 

 

As operações desvritas abaixo podem somente ser acessadas se suportadas pelo telefone celular em 
uso. Para todas as funções disponíveis, consulte o manual do proprietário do telefone celular. 

 
 
 

 



 

 

Discando o número de telefone usando o botão “teclado”. 
 

Entre o número de telefone usando o teclado gráfico exibido. Proceda da seguinte forma: 
 

➢ Pressione o botão  na tela de toque no Menu Principal do Telefone; 
➢ Use os botões numerados para inserir o número; 
➢ Pressione o botão “Call” para fazer a chamada. 

 
Disque o número de telefone usando o telefone móvel. 

 
É possível discar um número de telefone com o telefone móvel e continuar usando o sistema (nunca se 
deixe distrair enquanto dirije). Quando um número de telefone é discado com o teclado do telefone 
móvel, o áudio da chamada é reproduzido através do sistema  de som do seu carro. 

 
Chamadas recentes 

 
As listas das últimas chamadas feitas por cada um dos seguintes tipos de chamadas podem ser exibidas: 

 

➢ Chamadas recebidas; 
➢ Chamadas efetuadas; 
➢ Chamadas perdidas; 
➢ Todas as chamadas 

 

Para acessar esses tipos de chamadas, pressione o botão “Chamadas Recentes” na tela principal do 
menu do telefone. 

 
 
 

 
 

 
Gerenciando uma Chamada Recebida – Atendendo uma chamada telefônica 

 

Quando uma chamada telefônica é recebida no celular, o sistema desativa o sistema de áudio (quando 

ativo) e exibe uma tela pop-up. Pressione o botão “Aceitar” ou o botão  nos controles de volante para 

responder. Pressione o botão “Rejeitar” ou o botão  nos controles de volante para rejeitar. 
Pressione o botão “Ignorar” para ignorer a chamada recebida, a chamada recebida ainda existe em 

segundo plano, se o usuário pressionar o botão do painel frontal, a tela de chamada recebida 
aparecerá novamente. 



 

 

 

 
 
 

 
Atendendo uma chamada recebida durante uma conversa ativa. 

 
Para attender uma chamada recebida enquanto outra conversa telefônica está em andamento, 
pressione o botão “Espera” para colocar a chamada em progresso em espera e atender a nova 
chamada recebida. 

 

Pressione o botão “Rejeitar” para encerrar a chamada em progresso e attender a nova chamada recebida. 
Pressione o botão “Ignorar” para ignorer a nova chamada recebida e continuar com a chamada em 
progresso. 

 
IMPORTANTE: Nem todos os telefones móveis podem suportar o gerenciamento de uma chamada 
recebida quando uma outra conversa telefônica está ativa. 

 
 

Fazendo uma Segunda Chamada Telefônica 
 

Quando uma conversa telefônica está ativa, uma segunda chamada telefônica pode ser feita de 3 
diferente maneiras no mesmo menu  da seguinte maneira: 

 
Pressione o botão “Adicionar Chamadas” e a tela do teclado é aberta; 

 

➢ Disque o número usando os botões numerados e pressione o botão “Discar”; 
➢ Pressione o botão “Chamadas Recentes” para selecionar da lista de chamadas recentes; 
➢ Pressione o botão “Contatos” e vá para a agenda telefônica e então selecione o contato; 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
Gerenciando duas Chamadas Telefônicas 

 
Se duas chamadas estão em progresso (uma ativa e outra em espera), é possível mudar 
entre elas pressionando o botão “Trocar” ou unir as duas chamadas em uma conferência 
pressionando o botão “Unir”. 

 
Nota: 
Verifique se o telefone em uso suporta o gerenciamentpo de uma segunda chamada e o 
modo “ Conferência”. 

 
 

 
 
 

 
Encerrar um Chamada 

 

Pressione o botão “Fim” ou  nos controles de volante para encerrar uma chamada em progresso. 
Apenas chamada em progresso é encerrada e qualquer chamada em espera torna-se a nova chamada 
ativa. Dependendo do tipo de telefone móvel, se a chamada em progresso é finalizada pelo autor da 
chamada, a chamada em espera pode não ser ativada automaticamente. 

 
Rediscando 

 
Para chamar o número/contato da última chamada feita, pressione o botão “Retornar a Chamada” no 
menu principal do telefone. 



 

 

Continuando uma Chamada Telefônica 

 
Após o motor ser desligado, se na configuração de atraso de desligamento for selecionada a opção 20 
minutos, ainda é possível continuar a chamada telefônica. A chamada continua até ser encerrada 
manualmente ou por um período máximo de 20 minutos. Quando o Sistema é desligado a chamada é 
transferida para o telefone móvel. 

 
 

 

 
 
 

 
Ativação/Desativação do Microfone 

 
Durante uma chamada o microfone pode ser desativado pressionando o botão “Mudo” na tela de toque 

(ou nos controles de volante ). Quando o microfone é desativado ainda é possível escutar a 
chamada em progresso. Para reativar o microfone, pressione o correspondente botão novamente. 

 
 

Transferindo uma Chamada 

 
As chamadas em progresso podem ser transferidas do celular para o Sistema e vice-versa sem o 
encerramento das chamadas. Para transferir a chamada, pressione o botão “Privacidade”. 

 
 

Apple CarPlay e Android Auto 
As aplicações Apple CarPlay e  Android Auto permitem usar o seu smartphone no carro com segurança 
e intuitivamente. Para habilitá-los, apenas conecte um smartphone compátivel pela porta USB e o 
conteudo do telefone será mostrado no visor do sistema. Para verificar a compatibilidade do seu 
smartphone, veja as indicações nos websites:  
https://www.android.com/auto/ for Android  
Auto e  https://www.apple.com/tr/ios/carplay/ para CarPlay. 

 

Se o smartphone estiver conectado corretamente ao veículo através da  porta USB, os ícones do Apple 
CarPlay ou Android Auto serão exibidos no menu principal. 

https://www.android.com/auto/
https://www.apple.com/tr/ios/carplay/


 

 

ADVERTÊNCIA 
 

 

Quando os app Apple Car 
play/Android Auto são ativados pelo 
usuário, a função de rolagem por 
botão giratório não está disponível. 

 

 

 
Configuração do Aplicativo Android Auto 

 

 
 

Antes de usar, baixe a aplicação Android Auto no seu smartphone da Google Play Store. A aplicação é 
compatível com android 5.0 (Lollipop) e versões posteriores. Para usar Android Auto, o smartphone deve 
ser conectado ao veículo através de um cabo USB. Na primeira conexão, você terá que realizar o 
procedimento de configuração que aparece no smartphone.  Você pode realizar este procedimento 
apenas com o veículo estacionado. Uma vez conectado à porta USB, o aplicativo Android Auto 
estabelece uma conexão  Bluetooth®paralela. 

 

ADVERTÊNCIA 

 

 

Se você instalou e desinstalou a aplicação 
“Android Auto” no telefone; ao conectar o telefone 
móvel pela USB ao rádio, é possível que apareça a 
pop-up “Android Auto” no rádio. Para ouvir a 
música dentro do telefone é necessário 
desconectar e conectar novamente o conector 
USB no rádio. 

 

 
 

Configuração do Aplicativo Apple CarPlay 
 
 
 



 

 

Apple CarPlay é compatível com o iPhone 5 ou modelos mais recentes, com o sistema de operação iOS 
7.1 ou versões posteriores. Antes de usar Apple CarPlay, habilite Siri nas “Configurações”  Siri Geral no 
smartphone. Para usar Apple CarPlay, o smartphone deve estar conectado ao veículo através de um 
cabo USB. 

 
Nota: 

 

➢ Habilitando Apple CarPlay /Android Auto ou algumas funções pode exigir interação no 
smartphone. Se necessário, concua a etapa em seu dispositivo (smartphone). 

 
 
 

ADVERTÊNCIA 

 

 

Telefones Apple definem o Bluetooth® 
na metade do máximo para primeiro 
pareamento Se o volume do telefone 
estiver baixo, altere o nível BT no 
radio em menu de configurações do 
Equalizador, oou altere o nível BT 
level no teflefone móvel. 

 
 
 

Interação 
 

Após o procedimento de configuração, ao conectar o seu smartphone à porta USB do veículo, a aplicação 
será executada automaticamente no sistema.  

Você pode interagir com Apple CarPlay e Android Auto pressionando longamente o botão  no volante, 
usando o  
botão NAVEGAR/ENTRAR ( para selecionar e confirmar) ou usndo o sitema de tela de toque. 

 
 

Navegação 

 
Com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto, o motorista pode utlizar o sistema de navegação no 
seu smartphone. 

 
 

Notas: 
 

➢ Bluetooth® é desativado enquanto o Apple CarPlay estiver sendo utilizado. 
➢ Bluetooth® permanence ligado enquanto Android Auto estiver sendo utilizado. 
➢ A conexão de dados vai depender do plano de pagamento do smartphone. 
➢ A informação pode ser sujeita a mudanças que dependem do sistema operacional do smartphone. 

 
 

Saindo dos aplicativos  Android Auto e  Apple CarPlay 
Com o aplicativo Apple CarPlay habilitado, você ainda pode acessar os conteúdos do sistema usando 
os controles disponíveis (Aperte o botão) e ícones exibidos no visor. Para retornar aos conteúdos do 
Sistema com o aplicativo Android Auto habilitado, selecione o último item na barra de sistema no 

Android Auto e selecione  “Voltar à Fiat". Para terminar a sessão Apple CarPlay ou Android Auto, 
desconecte fisicamente o smartphone da porta USB no veículo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Configurações de navegação do aplicativo (se disponível) 
 

 
 

Alinhados aos aplicativos de navegação, o motorista pode usar o sistema de navegação para planejar e 
navegar. Para mais detalhes de como usar esta aplicação, consulte o manual do usu şario do navegador. 

 
ADVERTÊNCIA 

 

 

Quando o Sistema de navegação é 
ativado não é possível rolar as listas 
pelo giratório.  

 
 
 

RVC (se disponível) 
 
  
 

Alinhe em marcha à ré (R)e o seu visor irá exibir automaticamente a parte traseira do seu veículo. RVC será 
mostrado quando o rádio estiver em espera. 

 
ADVERTÊNCIA 

 

 

Verifique se a porta traseira foi fechada, 
antes de usar a câmera com 
visualização traseira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Configurações 

 

Pressione o botão  para entrar no menu Configurações. O menu inclui os seguintes itens: 
 

 
Áudio 
As configurações relacionadas ao Áudio estão localizadas sob função. (Som de Toque, Loudness, 
Equalizador, Balance e Fader, Volume, Controle de Volume Velocidade) 
 

 

 
 

Som de Toque 
 

Pressione o  relevante botão para ativar/desativar o sinal acústico quand os botões no visor são 
pressionados. 

 
Loudness 

 
Para ativar/desativar a função “Loudness” para melhorar a qualidade de som em baixos volumes. 



 

 

Equalizador 
 

Selecione “Equalizador” no visor para ajustar os tons graves, médios e agudos. Use os botões “+” ou “-“ 
para realizar as configurações desejadas. Tocar na barra de qualquer uma das opções permite também 

alterar o valor. Em seguida pressione o botão  para retornar ao menu "Áudio". Pressione o botão 

 para cancelar e sair desta tela. 

 
 

 
 
Balance e Fader 

 
 

Pressione o botão  "Balance/Fader" para equilibrar o som dos auto-falantes dianteiros e traseiros. 

Pressione os botões  ou  ( somente se os auto-falantes traseiros estiverem disponíveis) 

para equilibrar os auto-falantes dianteiros e traseiros. Pressione os botões  ou  para 
equilibrar os auto-falantes nos lados esquerdo e direito. O ajuste também é possível movendo o ponto 
branco no lado direito da tela para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita. Pressione o botão 

central “C” para equilibrar os ajustes.  Em seguida pressione o botão  para retornar ao menu 

"Áudio". Pressione o botão  para cancelar e sair desta tela. 
 

 
  

 
 
 
 



 

 

 
Volume 

 
Pressione o botão “Volume”para entrar na interface de configurações de volume e ajustar o volume de 
multimídia (música e rádio), telefone, toque e fala. 

 
  

ADVERTÊNCIA 

 

 

Se o usuário define o nível de volume 
abaixo de 5 ou maior que 25, na próxima 
inicialização esses valores não serão 
armazenados na memória e o rádio irá 
inicializar com o volume no nível 5 (se o 
nível era inferior a 5 quando o rádio foi 
desligado) ou no nível 25 (se o nível era 
superior a 25 quando o rádio foi 
desligado)   

 

  
 



 

 

Controle de Volume Velocidade 
 

"Off" e "1, 2 or 3". 
 

A opção selecionada é exibida. Escolha "1, 2 ou 3" para aumentar o volume proporcionalmente à 
velocidade do veículo.  

Em seguida pressione o botão  para retornar ao menu "Áudio". Pressione o botão  para 
cancelar e sair desta tela. 

 

 
 
 

Rádio 
 

As funções de Frequência alternativa e de anúncio de tráfego podem ser ativadas / desativadas nas 
configurações de rádio. 



 

 

 

 
 
 

 
Configuração AF 
Pressione o botão “Configuração AF” para ativar / desativar a sintonização automática do sinal mais 
forte para a estação atualmente transmitida. 
 
Configuração TA 

 
Pressione o botão “Configuração AF” para ativar / desativar a sintonização automática dos boletins de 
trânsito. 

 
 

DAB (se disponível) Anúncios  
Pressione o botão “DAB Anúncios” (se disponível) para selecionar diferentes tipos de anúncios, como 
notícias, previsão do tempo, notícias de esportes, etc. 

 
Regional 
Pressione os botões “ON / OFF” para ativar / desativar a função Regional. 

 
Idioma 

 
Defina o idioma selecionando qualquer idioma possível na lista. 

 
Geral 

 
As funções de Luminância, Reprodução Automática e Atraso no Desligamento podem ser ativadas / 
desativadas no menu de configuração geral. 



 

 

 

 
 
 
 

 
Luminância 

 

Pressione o botão “ Luminância” para definir o brilho da tela de acordo com a condição "Dia", "Noite". 
 

Reprodução Automática 
 

Reprodução Automática é um recurso do sistema multimídia que começa a reproduzir automaticamente 
a música do dispositivo USB, assim que ele é conectado. Este recurso pode ser ativado ou desativado 
neste menu. Sua configuração padrão é ativada. 
 
Atraso no desligamento 

 

Para manter o rádio ligado por 20 minutos após a chave de ignição ser girada para STOP. 
 

Android Auto  
 

Pressione o botão ON para conectar o Android Auto e pressione OFF para não conectar o Android Auto. 
 

Manual do Usuário 
 

Ler o código QR com um dispositivo móvel permite acessar o site a partir do dispositivo móvel. Observe 
que a função não está disponível enquanto o veículo está em movimento. 

 

http://www.fiatnavigation.com 
 

 

 
 

http://www.fiatnavigation.com/


 

 

Restaurar configurações 
 

Redefinir o rádio para as configurações de fábrica apagará todas as configurações definidas 
anteriormente pelo usuário. Confirme para redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica. 
Aguarde um pouco para que as configurações de fábrica sejam restauradas. 

 
Notas: 

 

Por favor, leia este manual atentamente e mantenha-o como referência antes de usar este dispositivo. 
 

➢ Para uma direção segura, não olhe para o visor continuamente enquanto dirige. 
➢ Não permita que líquidos ou sólidos entrem no dispositivo para evitar danos. 
➢ Consulte sua oficina autorizada para reparos e manutenção. 
➢ Usar o dispositivo por um período prolongado com o motor desligado pode fazer com que a 

bateria descarregue. 
➢ Não toque na tela com objetos duros ou pontiagudos, pois isso pode causar danos à tela. 

 
Falhas causadas por uso indevido e as seguintes condições não são cobertas pela garantia: 

 
 

➢ Falhas devido a componentes elétricos externos. 
➢ Falhas devido a fontes externas (umidade, água, impacto, fogo, raios, produtos químicos, poeira). 
➢ Uso de peças sobressalentes não genuínas que não são aprovadas pelo fabricante. 
➢ Intervenções no dispositivo por outros além do serviço autorizado. 
➢ Dispositivos com número de série excluídos ou alterados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Informação de Homologação RED 

 
 
 

български 
[Bulgarian] 

С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип 
радиосъоръжение D7131AD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. 
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери 
на следния интернет адрес: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Liettuviy 
[Lithuanian] 

Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 
D7131AD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

Cesky 
[Czech] 

Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
D7131AD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta D7131AD 
atbilst Direktīvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp 
D7131AD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Malti 
[Maltese] 

B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-
radju D7131AD huw a konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huw a disponibbli f'dan l-
indirizz tal- Internet li ġej: https://w w w .daiichi.com/about/ 

Dansk 
[Danish] 

Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen 
D7131AD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Dutch 
[Netherlands] 

Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type 
radioapparatuur D7131AD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan w orden geraadpleegd 
op het volgende internetadres: https://w w w .daiichi.com/about/ 

Eesti 
[Estonian] 

Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev 
raadioseadme tüüp D7131AD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. 
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel 
internetiaadressil: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Polski [Polish] Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym ośw iadcza, że typ urządzenia 
radiow ego D7131AD jest zgodny z dyrektyw ą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetow ym: https://w w w .daiichi.com/about/ 

Espanol 
[Spanish] 

Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico D7131AD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. 
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 
dirección Internet siguiente: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Portugues 
[Portuguese] 

O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o 
presente tipo de equipamento de rádio D7131AD está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/UE. 
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte 
endereço de Internet: https://w w w .daiichi.com/about/ 

Suomi 
[Finnish] 

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D7131AD on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Românesc 
[Romanian] 

Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de 
echipamente radio D7131AD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. 
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea 
adresă internet: https://w w w .daiichi.com/about/ 

Francais 
[French] 

Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement 
radioélectrique du type D7131AD est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse 
internet suivante: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Swenska 
[Swedish] 

Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av 
radioutrustning D7131AD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
w ebbadress: https://w w w .daiichi.com/about/ 

English Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment 
type D7131AD is in compliance w ith Directive 2014/53/EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow ing 
internet address: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Slovensko 
[Slovenian] 

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme D7131AD 
skladen z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem 
naslovu: https://w w w .daiichi.com/about/ 

ελληνικά 
[Greek] 

Με την π αρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπ λισμός D7131AD π ληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
Το π λήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Slovensky 
[Slovak] 

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
D7131AD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

Hrvatski 
[Croatian] 

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 
D7131AD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj 
adresi: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Norsk 
[Norvegian] 

Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen 
D7131AD er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. 
Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende 
internettadresse : https://w w w .daiichi.com/about/ 

Magyar 
[Hungarian] 

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a D7131AD típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes 
címen: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Islenska 
[Icelandic] 

Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð D7131AD 
er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. 
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

Italiano 
[Italian] 

Con la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di 
apparecchiatura radio D7131AD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Türkçe 
[Turkish] 

İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. GİBİ. D7131AD tipi radyo 
ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: 
https://w w w .daiichi.com/about/ 

Русский язык 
[Russian] 

Настоящим Daiichi Elektronik San. ве тик. КАК. заявляет, что 
радиооборудование типа D7131AD соответствует директиве 2014/53 / EU. 
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему 
интернет-адресу: https://w w w .daiichi.com/about/ 

 Українська 
мова 
[Ukrainian] 

Цим, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. заявляє, що радіообладнання типу 
D7131AD відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. 
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти на наступній 
інтернет-сторінці: https://w w w .daiichi.com/about/ 
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