
 

MANUAL DE INTRUÇÕES 

 

 

 

HT-1422 

 

Auto Rádio – Função DSP Via APP CarMedias 

                                                     

                                                

 

USB / SD CARD/ AUX / BLUETOOTH 



 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 

Consulte a parte de trás do monofone remoto para obter detalhes sobre 
como subs�tuir a bateria. Subs�tua apenas por uma bateria do mesmo �po 
ou equivalente. 

 

ELIMINAÇÃO DE BATERIA 

Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias usadas. 
A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo 
semelhante. Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente. 

 

 

 

                           
Remova esta guia antes de usar o controle remoto. 

 

1. Pressione para deixar o som mudo. 

2. VOL+ / VOL - Pressione para aumentar ou diminuir o volume. 

3. SRC Pressione repe�damente para selecionar o modo de operação desejado. 

4.  Pressione para ligar o auto radio ou para deligar. 

5.   
Modo de rádio 

Pressione para sintonizar a freqüência de rádio para cima ou para baixo e parar a transmissão quando uma 

estação for recebida. 

 

Modo de reprodução de mídia 

Pressione para deslocar a faixa para cima ou para baixo para reprodução 

 

6.  Pressione para reproduzir ou pausar 
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SÍMBOLO/FUNÇÃO                   OPERAÇÃO E CONTROLE 

Power ON/OFF 

                                                                              Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligá-la. 

                                                                              Quando a unidade estiver ligada, pressione para desligá-la. 

 

                                                                  Modo Bluetooth (quando um telefone celular está conectado) 

                                                                              Pressione para desligar ou recusar uma chamada recebida 

 

                                                      Modo Radio  

                                                                              Pressione para selecionar a banda de rádio desejada para transmissão. 

                                                                              Modo Bluetooth (quando um telefone móvel conectado) 

                                                                              Ao receber uma chamada, pressione para atender a chamada. 

                                                                              Pressione para discar quando um número de telefone for inserido. 

                                                                              Pressione para rediscar o número de discagem. 

 

                                                        Ajuste de Hora 

                                                                              Pressione para recuperar a exibição do tempo. 

                                                                              Pressione e segure brevemente para ativar o modo de ajuste do relógio e                

                                                                              os dígitos das horas começarão a piscar. Neste modo, gire e pressione o  

                                                                              controle de função para ajustar a hora e o minuto 

                                                                              Após a configuração, pressione para confirmar a configuração.     

       

                                                                   No modo USB / SD CARD / Bluetooth modo de reprodução de música,             

                                                                              pressione para iniciar, pausar ou retomar a reprodução. 

   

                                                                   No modo de reprodução de música na entrada USB / SD CARD, pressione  

                                                                              para iniciar a reprodução de introdução do dispositivo da unidade.  

                                                                              Pressione novamente para retornar ao modo de reprodução normal. 

 

                                                                  No modo de reprodução USB / SD CARD, pressione para selecionar vários 

                                                                              modos de reprodução repetida do dispositivo. 

 

                                                                 No modo de reprodução USB / SD CARD, pressione para iniciar a  

                                                                              reprodução aleatória do dispositivo. Pressione novamente para retornar                      

                                                                              ao modo de reprodução normal. 
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SÍMBOLO/FUNÇÃO                   OPERAÇÃO E CONTROLE 

                                                        Modo de rádio - busca automática 

                                                                               Pressione para iniciar a busca automática de freqüência para cima ou  

                                                                               para baixo até a próxima estação forte recebida para transmissão. 

 

                                                                               Modo de rádio - sintonização manual 

                                                                               Pressione e segure brevemente para ativar o modo de sintonia manual.                            

                                                                               Neste modo, pressione repetidamente para sintonizar a frequência para   

                                                                               cima ou para baixo. 

 

                                                                               USB / SD CARD / modo de entrada - Selecionar faixas 

                                                                               Pressione repetidamente para deslocar a faixa para cima ou para baixo  

                                                                               para reprodução. 

 

                                                                               USB / SD / Modo de entrada – Avanço rápido / retrocesso rápido 

                                                                               Cada vez, pressione e segure brevemente para ativar várias velocidades  

                                                                               de avanço / retrocesso para reprodução. 

 

                                                                               Modo de reprodução de música BT - Selecionar faixas 

                                                                               Pressione repetidamente para deslocar a faixa para cima ou para baixo  

                                                                               para reprodução. 

 

                                                                       Modo Rádio - Armazenamento Automático de Memória 

                                                                               Pressione e segure brevemente para começar a pesquisar e armazenar  

                                                                               as estações de sinal mais fortes na ESTAÇÃO DE MEMÓRIA PREDEFINIDA        

                                                                               Nº 1-6. Depois de um ciclo procurado, a unidade faz a varredura de  

                                                                               todas as estações predefinidas e para por alguns segundos para a    

                                                                               transmissão. 

                                                                               Modo de rádio - Auto Scan 

                                                                               Pressione para iniciar a varredura de todas as estações predefinidas na  

                                                                               banda de rádio selecionada e pare alguns segundos para a transmissão.   

                                                                               Pressione novamente para parar este modo. 

                                                                               

                                                                               Modo de entrada USB / SD 

                                                                               Pressione repetidamente para ativar os diferentes modos de pesquisa   

                                                                               que podem incluir a pesquisa de faixas, arquivos e diretórios. Nesse  

                                                                               modo, gire e pressione o controle de função para selecionar e inserir a  

                                                                               faixa para reprodução. (Nota: Dependendo do dispositivo de entrada e                       

                                                                               da mídia gravada, nem todos os modos de pesquisa estão disponíveis.) 
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TELA DE LCD                                          Mostra o status da operação atual da unidade.     

 

IR                                                                    Sensor de controle remoto (para recepção de sinal do aparelho remoto). 

 

USB                                                                       Insira o dispositivo USB neste slot para reprodução de arquivos digitais. 

 

/SD                                                          Insira o cartão SD / MMC neste slot para reprodução de arquivos                 

                                                                        digitais. 

 

AUX                                                                Insira um dispositivo externo neste conector para ter saída de  

                                                                        áudio do dispositivo externo através da unidade. 

 

MIC                                                                 este é o microfone para recepção de voz na chamada bluetooth. 

 

NOTA: Depende dos diferentes tipos de discos e recursos de mídia gravados, observe que todas as 

operações descritas no manual de operação acima podem funcionar. 

 

PAUSE/PLAY/BOTÃO NUMERO 1 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão pausar/reproduzir para pausar, reproduzir e retomar a reprodução de áudio. 

Girar o botão de volume também reiniciará a reprodução. 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 1 

 

NAVEGAR/BOTÃO NUMERO 2 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão do navegador para reproduzir um clipe de 10 segundos de cada música 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 2 

 

REPETIR/BOTÃO NUMERO 3 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão de repetição para repetir uma única música. Pressione repetidamente para alternar entre as 

opções de repetição. 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 3 

 

Página 4 



 

ALEATÓRIA/BOTÃO NUMERO 4 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão de reprodução aleatória para alternar entre as faixas.. 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 4 

 

D-/BOTÃO NUMERO 5 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão D- para exibir a pasta anterior (se disponível) 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 5 

 

D+/BOTÃO NUMERO 6 

 

MODO USB/SD CARD 

Pressione o botão D- para exibir a pasta posterior (se disponível). 

 

MODO RÁDIO 

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 6 

 

MODE: 

Pressione o botão MODE para alternar entre os modos RADIO / USB / SD / AUX / BLUETOOTH. 

No modo Bluetooth, a tecla MODE é usada para encerrar uma chamada. 

 

REPRODUÇÃO USB/SD CARD 

Insira um USB ou cartão SD em suas respectivas portas. A mídia começará a ser reproduzida automaticamente uma 

vez. 

Insira um PEN DRIVE ou cartão SD na porta apropriada. A mídia começará a ser reproduzida automaticamente assim 

que o PEN DRIVE ou cartão SD for inserido. Se a reprodução automática não começar, pressione o botão MODE para 

selecionar o modo de reprodução USB / SD CARD 

 

 

CONEXÃO BLUETOOTH 

1. Habilite o BT em seu dispositivo. 

2. Procure dispositivos disponíveis. 

3. Selecione "H-TECH", ou um nome semelhante, quando ele aparecer no seu dispositivo. 

4. Digite o código quando solicitado: 0000 
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1. PELO APARELHO 

Pressione o botão principal, quando você ver "DSP OFF", gire o botão para a esquerda ou direita para entrar na 

interface do DSP, em seguida, pressione longamente o botão, você pode ajustá-lo girando o botão para a esquerda 

ou direita. 

 

2. PELO CELULAR VIA APP 

O usuário pode baixar o seguinte aplicativo para o celular. Pegue o seu telefone e siga as etapas: 

Para telefone Android, pesquise "CarMedias" na Play Store e depois de pesquisar, baixe e instale 

Para telefone IOS, pesquise "CarMedias" na APP Store e depois de pesquisar, baixe e instale. 

 

                             

                                                    
 

Após a instalação, abra o aplicativo "CarMedias", e você pode encontrar a interface abaixo. Por favor, primeiro clique 

no ícone de configuração e conectar o dispositivo, você pode controlar o RÁDIO, ÁUDIO USB / SD, EQ e ILUMINAÇÃO 

DO PAINEL e assim por diante. 
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Parâmetros do sistema 
-------------------------------------------- 
Tensão de trabalho: DC 10.8V-14.8V 
Corrente de trabalho: máx. 10A 
Corrente de memória: <10mA 
Temperatura de trabalho: -20 ° F + 60 ° F                                                             
 
 
 
 
 
 

Parâmetro de Áudio 
-------------------------------------------- 
Desequilíbrio de som: <2dB 
Separação de canais:> 56 dB 
Resposta de frequência: 
20Hz-20KHz (+ 3dB) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Importado por: H-Tech Com. De Imp. e Exp. LTDA 
CNPJ:04.702.671/0006-60 
Suporte Técnico: (11) 2632-1275/2632-1277 
Validade indeterminada                                                                         
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Parâmetros de rádio 
-------------------------------------------- 
Alcance de frequência: 
-FM: 87,5 ~ 107,9 MHz 
-AM: 530 ~ 1710KHz 
Número de armazenamento: 
- Estações de rádio FM 18 
Método de Pesquisa: Manual / Auto 
 
 
 
 
 
Parâmetro Amplificador 
-------------------------------------------- 
Tensão de teste: 14,4V 
Corte de energia: 4x60W RMS 
Impedância do alto-falante: 4-8Ω 
 


