
 

MANUAL DE OPERAÇÃO 

 

 

HT-7120 

 

 

 

MP5 PLATAFORMA ANDROID 10 

ESPELHAMENTO IOS E ANDROID 

USB/SD CARD/BLUETOOTH 

 

 

AVISO E PRECAUÇÕES IMPORTANTES 

Obrigado por usar a nossa empresa multi-media player!  Para operar a unidade corretamente, leia 
o manual de operação cuidadosamente antes de usar.  Mantenha este manual de operação para 



mais referências. 

A unidade é projetada somente para o sistema de operação à terra negativo dc 12V. Certifique-se 
de que seu veículo está conectado ao sistema elétrico terrestre negativo DC 12V. Certifique-se de 
conectar o alto-falante (-) leva ao terminal de alto-falante (-).  Nunca conecte os fios de alto-
falante sacano esquerdo e direito juntos ou ao corpo do veículo. 

A temperatura normal para operação é entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em 
temperatura extrema alta ou baixa e obstrua aberturas ou painéis do radiador da unidade, 
obstruindo os fará com que o calor acumule dentro da unidade e possa causar dano ou fogo.   

Esta unidade pode reproduzir os arquivos multimídia:RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI / 1080p / MP3 / 
WMA / JPEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL 

 

Símbolo / Função Operações e Controles 

 



RST Pressione com um objeto pontiagudo (como um ponto de bola) para redefinir 
a unidade à sua configuração inicial pela fábrica (estágio padrão). 

 

 
Toque para mudar para menu ou modo de operação anterior. 

  Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligar a unidade. 

Quando a unidade estiver ligada, pressione e segure em breve para desligar 
a unidade. 

  

 Pressione para ligar ou desligar o controle de som mudo. 

 

 
Pressione para mudar entre menu PRINCIPAL e modo de operação atual. 

 

+ / - Pressione repetidamente ou pressione e segure para ajustar o nível de saída 
de som. 

 

IR Sensor de controle remoto para recepção de sinal de aparelho remoto. 

 

AUX Insira um dispositivo externo nesta tomada para ter saída de som desse 
dispositivo externo através da unidade. 

 

USB  

MICRO SD 
Insira cartão micro SD nesta porta para reprodução de arquivos digitais. 

 

MIC Para recepção de voz em operação Bluetooth. 

TFT SCREEN Mostra o estado de operação na unidade. Esta tela também é uma tela 
sensível ao toque – toque suave na tela para diferentes operações da 
unidade (consulte outras partes deste manual para detalhes de operação). 

 



Nota 

As impressões e símbolos acima podem ser variados a partir da unidade principal exata. 
Encaminhado à unidade principal para funções exatas e características que se aplicaram. 
Recomenda-se que o usuário use o controle da tela de toque para operar. A maioria das 
operações desta unidade não pode ser controlada pela unidade principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARELHO REMOTO - OPERAÇÃO GERAL 

 



 

 

 

 

 

 

NO. SYMBOL OPERATION & CONTROL MODES 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 

 

Consulte a parte de trás do aparelho remoto 
para obter detalhes sobre como substituir a 
bateria. Substitua apenas pelo mesmo ou 
equivalente tipo de bateria . 

 

ELIMINAÇÃO DA BATERIA 

 

A atenção deve ser atraída para os aspectos 
ambientais do descarte de baterias utilizadas. 
A bateria não deve ser exposta ao calor 
excessivo, como sol, fogo ou afins. Perigo de 
explosão se a bateria for colocada 
incorretamente.  

 

 

Remover esta aba antes de usar o aparelho remoto 



1.  Controle de energia ON/OFF/Mute . 

  Selecione o modo desejado . 

2. ►▌▌ Pausa ou reprodução de currículo 

3. MODE Fonte de sinal . 

4. CLR Excluir o dígito. 

USB / SD modo de entrada, Cada vez pressione e segure em breve para selecionar diferente. sistema em 

PAL/NTSC . 

5. BND  No modo bluetooth, pressione para desligar ou recusar uma chamada recebida. No modo de rádio, pressione 

para selecionar sua banda de rádio desejada para transmissão. No modo de reprodução, pressione para parar a 

reprodução. 

6. AUDIO No modo de reprodução de vídeo e música, pressione para selecionar canais de saída de áudio . 

7. SEL Não está disponível para operação . 



 

8. ▲/▼/▶/◀ Modo de rádio/USB/SD insumo, pressione para ir para cima/ para baixo ou para frente ou rápido/ retroceder . 

9. ENT Pressione para confirmar ou entrar na configuração selecionada . 

10.  /  Radio mode/USB/SD input mode, press to go upward/ downward orfast forward/rewind. 

11.  PHONE/  Respondendo a uma clal de entrada, ou fazer uma conversa de chamada entredispositivo e telefone . 

12. 
 

Mudanças de ângulo de visão . 

13. 0 – 9 Modo de rádio, pressione o número 1-6 para selecionar ou armazenar estação de rádio. Usb / SD modo de 

entrada, pressione para a entrada do número de faixa para reprodução. Modo Bluetooth, pressione para 

inserção de número de telefone para discar. 

14. 
 

Não está disponível para operação . 

15. VOL + / VOL - Nível de saída de som . 

16.  Não está disponível para operação . 

17. # Não está disponível para operação . 
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1.  Como ler este manual 

1.1. Como ler este manual 

   Este manual usa ilustrações para ilustrar as etapas e precauções. Fotos deste manual são apenas para refência, por 

favor prevaleça em espécie. Tag 



 

 Importante Marca de precauções, deve ser lido com atenção para evitar a ocorrência de vida, ferimentos e outros 

acidentes. 

 Instruções especiais, explicação suplementar, o Profeta e a marca de referência. 

      Etiquetas de informações adicionais, auxiliar o operador de máquinas. 

         Dicas: Quando as instruções dizem e a descrição física da função não é a mesma, a funcionalidade real prevalece. 

1.2.  Aviso 

       Para garantir que você e seu carro e a segurança pessoal dos outros, certifique-se de fazer os seguintes requisitos 

básicos: 

①Antes de usar esta unidade, leia todas as instruções cuidadosamente. Siga as instruções como se causada pela 

máquina ao longo do mar, ela anulará a garantia. 

②para garantir a segurança no trânsito e para evitar a violação das normas de trânsito, não observe o programa e 

opere a unidade enquanto dirige. 

③Para evitar curto-circuito, não permita que a unidade entre em contato com a água da chuva. 

     ④Para evitar um curto-circuito, não impeça ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas metálicas) 

dentro do dispositivo. 

     ⑤Clique aqui para usar manualmente a máquina, a máquina não pode abrir seus próprios reparos, para reparo, por 

favor, manutenção da estação de reparo profissional. 

     ⑥quando o motor estiver desligado, não use o estéreo do carro por um longo tempo, caso contrário ele ficará sem 

bateria. 

     ⑦Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou outras aberturas do dispositivo. 

     ⑧Não use objetos afiados entre em contato, esfregue ou atinja a tela. 

2.  Interface principal 

2.1. Habilitar ou desabilitar host  

2.2. Power 

Quando o interruptor de ignição estiver na posição ACC ON, pressione o painel do interruptor na tela sensível ao 



toque【 】chave para inicializar. 

2.3. Off 

depois que o host é iniciado, pressione o interruptor na lateral da tela de toque【 】botão por 2 segundos, o host 

executará o desligamento. 

2.4. interface principal 

   no modo inicialização, o sistema padrão para entrar na interface de rádio, tocar  ícone para entrar na interface 

principal: 

①dedos suavemente deslizando ao redor da tela para mudar a página principal da comunidade, pressionar e segurar 

um ícone para mover a posição do ícone. 

②Em outra interface de função, interface de toque【 】ícone retornar diretamente à tela anterior. 

③Em outra interface de função, interface de toque【 】ícone retornar diretamente para a tela principal. 

④ícone daemon, toque【 】 ícone para ver recentemente aberto e executado em segundo plano. 

⑤nenhum toque de interface principal【 】ícone para entrar【todas as aplicações】 interface. 

⑥com o dedo na área superior direita da interface principal para diminuir, pode abrir rapidamente as configurações 

do carro Configurações De configuração de feedback WLAN Closed luminância interface de configuração de função 

de som. 

⑦no toque de interface principal【fora da tela】ícone, você pode desligar a tela, tocar para abrir livremente. 

3.  Operação de função de vídeo 

   Esta função pode reproduzir USB, disco rígido embutido conectado ao arquivo de vídeo do dispositivo. 

①Formatos de arquivo de vídeo de suporte ao produto, incluindo MPEG, MPG, MP4,3GP, MKV, AVI, FLV e assim 

por diante. 

②não suporta reprodução de vídeo, porque o formato não é suportado e não pode ser reproduzido. 

③no【interface principal】 toque 【video】ícone para inserir a interface a seguir: 



  como mostrado abaixo: 

     durante a reprodução de vídeo, deslize para cima e para baixo na área da mão esquerda para ajustar o brilho da tela, 

ajuste o volume para a área direita. 

                                 

4.    Aviso 

Para garantir que você e seu carro e a segurança pessoal dos outros, certifique-se de fazer os seguintes requisitos básicos: 

①Antes de usar esta unidade, leia todas as instruções cuidadosamente. Siga as instruções como se causada 

pela máquina ao longo do mar, ela anulará a garantia. 

②para garantir a segurança no trânsito e para evitar a violação das normas de trânsito, não observe o programa 

e opere a unidade enquanto dirige. 

③Para evitar curto-circuito, não permita que a unidade entre em contato com a água da chuva. 

④Para evitar um curto-circuito, não impeça ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas 

metálicas) dentro do dispositivo. 

⑤Clique aqui para usar manualmente a máquina, a máquina não pode abrir seus próprios reparos, para reparo, 

por favor, manutenção da estação de reparo profissional. 

⑥quando o motor estiver desligado, não use o estéreo do carro por um longo tempo, caso contrário ele ficará 

sem bateria. 

⑦Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou outras aberturas do dispositivo. 

⑧Não use objetos afiados entre em contato, esfregue ou atinja a tela. 

5.   Operação funcional do logotipo de inicialização 

Em【todas as aplicações】interface toque【Logotipo iniciar】ícone para entrar na interface de configuração de energia 

Logotipo: Clique abaixo da tela (defina o logotipo da inicialização) para entrar na configuração do logotipo da 

inicialização. 



                             

   Nota: Apenas o tamanho da tela cheia de arquivos BMP pode definir o logotipo da inicialização, o número de cores e a 

profundidade de cor BMP de 32 antes que eles possam, os arquivos BMP precisam ser colocados em um dispositivo 

de armazenamento externo boot_logo diretório abaixo 

. 

   operação de reinicialização (opcional) 

   Tocar【todas as aplicações】Interface【Restart】ícone para entrar reiniciar a interface do sistema: Toque em OK para 

reiniciar o sistema; reiniciar o sistema sem tocar no ícone Cancelar 

. 

                             

6.  Recursos de telefonia 

6.1.    Recursos de telefonia 

   Não【interface principal】Tocar【Telefone】ícone para inserir a interface a seguir: 



                             
 

6.2. emparelhar e conectar 

①quando o telefone estiver emparelhado com o host pela primeira vez, deve olhar para os passos: Abra o recurso 

Bluetooth do telefone. 

②pesquisar por dispositivo Bluetooth móvel ou procurar dispositivos Bluetooth através do host, e conectar.  

③é exibido na tela do telefone uma mensagem, digite a senha (0000) no seu telefone e pressione (ENT). 

                  

    ④Após o emparelhamento, para entrar na interface a seguir:  Sistema Bluetooth após reenergização, ele se 

conectará automaticamente ao último telefone desconectado. Após o emparelhamento bem sucedido, o estado de 

conexão canto superior direito【 】ícone é branco, caso contrário, o status de conexão【  deve abrir o 

telefone Deixe todos os dispositivos Bluetooth próximos detectarem recursos, você pode procurar por hosts para 

dispositivos móveis.  Histórico de chamada  Agenda discagem discagem  procurar 

dispositivos Bluetooth  Configurações bluetooth 

     Discagem 

Quando o telefone estiver conectado ao host for bem sucedido, digite o número de telefone através do teclado na 

tela de toque, em seguida, tocar【 】ícone para fazer uma chamada. No processo de discagem, se inserir o 

número errado, toque【 】ícone exclui por dígitos únicos, pressione【 】ícone para excluir tudo. A 



interface a seguir: 

               

 

①Tocar【 】ícone para exibir um teclado numérico, toque novamente em uma chamada para 

sair do teclado numérico. 

②Tocar【 】ícone para desligar o telefone. 

③Tocar【 】chamada de áudio ícone para mudar para o aparelho com a unidade estéreo do carro. 

④Tocar 【 】ícone, você pode alternar o modo silencioso. 

 Você também pode desligar diretamente do seu telefone. 

6.3. Lista telefônica 

Interface Bluetooth touch【 】ícone para entrar na lista telefônica da seguinte forma interface: 

                         

 

 



6.4. Histórico de chamadas 

Interface de toque Bluetooth【 】ícone para entrar na seguinte interface: 

                      

① Toque no canto inferior direito【 】ícone para alternar saída chamadas recebidas interface de exibição. 

Nota: Após o sucesso da conexão, o telefone envia uma mensagem de solicitação ( BC8-Andrdoid deseja acessar 

seus contatos e histórico de chamadas que deseja conceder acesso BC8-Andrdoid.ask Privileges? ) E pressione 

ENTER no seu telefone, digite o download da lista telefônica, o download seja bem sucedido, os registros de 

chamadas telefônicas e a lista telefônica serão exibidos em tempo real para os registros de chamadas do host e a 

lista telefônica. (Como parte do nome do dispositivo Bluetooth host não é o mesmo, por favor, prevaleça em espé

cie) 

tocar interface Bluetooth【 】ícone para inserir a interface a seguir: 

②Toqueh 【Código PIN de nome do dispositivo】teclado numérico pop-up, você precisará modificar o código 

PIN nome do dispositivo 

③Toque 【 】ícone para definir o【Resposta automática automática】interruptor de 

função. 

                       

 



7.  operação funcional do papel de parede 

no【interface principal】Tocar【Wallpaper】ícone para entrar na interface a seguir, você pode selecionar seu papel 

de parede favorito no fundo e arrastar o papel de parede pode navegar, em seguida, pressione【Definir papel de 

parede】ícone definir sucesso. 

                 

8.  material de limpeza 

   material de limpeza 

   Se a superfície do dispositivo tiver uma mancha, use um pano limpo e macio para remover manchas, como pano de 

limpeza. 

Se o painel estiver muito poderoso sujo, limpe com uma sujeira de detergente suave, em seguida, use um pano limpo 

e macio para limpar o limpador. 

 o spray de limpeza de peças mecânicas pode afetar o dispositivo diretamente no dispositivo. Pano duro ou 

usando um líquido volátil (como mais fino ou álcool) para limpar a superfície isso pode arranhar a superfície ou 

apagar o caráter. 

 

9.  operação de rádio 

9.1.  operação de rádio 

   no【interface principal】Tocar【Radio】ícone para entrar na interface de rádio: 



                                

9.2.   Troca de banda 

Tocar【BAND】ícone para alternar entre FM1 FM2 FM3 AM1 AM2. 

9.3.  busca refinada 

pressione 【 】 e 【 】 ícone aparando ponto a ponto, pressione longamente a pesquisa manual, quando a 

pesquisa para o rádio parará automaticamente. 

9.4. busca automática de estações de rádio de armazenamento 

①Longa imprensa【 】ícone novamente para entrar automaticamente no estado de pesquisa para locais de 

pesquisa armazenados automaticamente. Toque no processo de pesquisa【 】ícone para encerrar a busca 

automática por uma estação. 

①Banda FM pode armazenar 18 estações de rádio (FM1 FM2 FM3 cada 6), banda AM pode armazenar 12 

estações de rádio (AM1 AM2 cada 6) 

②pesquisar, pesquisar novamente após a pesquisa vai parar automaticamente. 

10.   Função de música Bluetooth 

A função de música Bluetooth, ou seja, através do dispositivo de áudio para reproduzir arquivos de música sem fio em seu 

telefone, desde que este telefone celular deve ser capaz de suportar o protocolo Bluetooth correspondente. Quando o 

dispositivo Bluetooth estiver conectado à máquina depois que o sistema de áudio se conectar automaticamente a um 

telefone emparelhado. No【interface principal】 Toque 【Música Bluetooth】ícone para inserir a interface a seguir: 



                                  

   Por causa de diferentes modelos de telefone e, em alguns casos, deve começar a reproduzir arquivos de áudio 

através do teclado do telefone. 

11.  Função de papel de parede dinâmico 

    no 【todas as aplicações】interface toque【Papel de Parede ao vivo】ícone para entrar na interface a seguir, escolha 

seu papel de parede ao vivo favorito, arraste para cima e para baixo para navegar e, em seguida, pressione

【Definir papel de parede】conjunto de ícones Definir sucesso. 

                                  

12.   Funções das teclas do painel 

   Consulte os painéis físicos, perguntas sobre a introdução da chave correspondente. (Chaves de função de peça Se o 

desvio, por favor prevaleça em espécie) 

1.  (mudar Mudo) 

Na ausência de poder estatal, imprensa curta para iniciar o anfitrião. 

①com painel【 】caso chave, de acordo com este lado de【 】 chave não é função mudo no estado de 

inicialização, longo 

pressionar o lado do【 】chave está fora do host, pressione o painel【 】chave para mudar para o modo 

silencioso. 



②nenhum painel【 】para baixo cena chave no modo inicial, pressione o painel【 】chave para mudar para 

o modo silencioso, pressione【 】chave para desligar o host. 

2.  (menu principal) 

Em qualquer aplicativo, pressione para retornar à tela principal. 

3.  (Tecla de retrocesso) 

Em qualquer aplicativo, pressione para retornar ao menu anterior. 

4.  (aumentar o volume) 

Em qualquer modo, aumente o volume. 

5.  (redução de volume) 

Em qualquer modo, pressione o volume para baixo. 

13.  Operação funcional de música 

①Esta função pode reproduzir usb, em disco rígido embutido arquivos de áudio do dispositivo conectado. 

②O produto suporta formatos de arquivos de música, incluindo MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, 

MID e assim por diante. 

② não suporta reprodução de música, pode ser solicitado a formato não pode suportar não pode ser reproduzido. 

④no【interface principal】Tocar【musica】ícone para inserir a interface a seguir: 

                                                                      

     ⑤Toque 【 】 e【 】ícone para executar a música próxima música tocada. 

     ⑥Toque 【 】 ícone para alternar entre pausar o jogo. 



⑦ Toque 【 】ícone, escaneando a lista de músicas. 

⑧ Toque 【 】ícone para alternar entre loop aberto repetir um único em uma repetição de todos aleatórios. 

14.  Figura operação de navegação rápida 

Esta função pode ser USB, disco rígido interno conectado ao seu dispositivo para visualizar edição de imagem. 

①O produto suporta formatos de arquivo de imagem, incluindo JPG, PNG, BMP, JPEG e afins. 

②Reprodução de formato de imagem sem suporte, porque o formato não é suportado e não pode ser reproduzido. 

③Em【todas as aplicações】interface toque【Planos expressos】ícone para inserir a interface a seguir: 

                           

④tocar o topo do【 】ícone para selecionar as atividades do álbum e outras opções.  

⑤Tocar【 】ícone para definir os efeitos de navegação de arquivos da Lista de grade de laminação. 

⑥Tocar 【 】ícone para definir o tipo Adicionar mostrar itens ocultos e outras opções. 

Note: 

1, Tocar【 】ícone, clique【Configurações】 - 【Geral】 - Selecione【contém arquivos de vídeo】, você pode 

reproduzir arquivos de vídeo; quando não há verificação em【contém arquivos de vídeo】, arquivos de vídeo, 

incapaz de exibir. 

2, parte da imagem não pode editar texto Girar à esquerda ou girar para a direita, de modo que não exibirá esses 

ícones de função. 

15.  DEFINIR OPERAÇÃO DE FUNÇÃO 



15.1  DEFINIR OPERAÇÃO DE FUNÇÃO 

Em【todas as aplicações】interface toque【Configurações】ícone para inserir a interface a seguir: 

                       

15.2  WLAN Configurações 

abrindo e fechando WLAN 

Toque 【WLAN】ao lado do botão para abrir o WLAN, WLAN abrir mais tarde, se você estiver cercado pela rede 

WLAN na lista na coluna direita será pesquisado. A interface a seguir: 

                            

a figura acima, para procurar o nome de origem (no roteador, este nome é chamado de SSID, eles podem ser 

definidos, geralmente não é recomendado definido para chinês) pequena impressão abaixo mais modo WLAN 

apertado sem fio, cada nome por trás do ícone do ventilador indica a força do sinal WLAN, se o ventilador ao lado 

do gráfico adicionado um pequeno sinal de indicação de bloqueio é criptografado , você precisa digitar uma senha 

antes que eles possam se conectar. 

Conectividade sem fio WLAN 

Pesquisa para o wireless WLAN se não estiver criptografado, ele se conectará automaticamente após abrir WLAN. 

Se houver criptografia, clique no sem fio WLAN nome, uma senha aparecerá automaticamente em uma janela, 

geralmente só precisa digitar sua senha e clicar no canto inferior direito do botão Conectar para conectar. 

Verifique o canto inferior esquerdo das opções avançadas do Show mais tarde, haverá configurações mais 

detalhadas, ao conectar esta função pode ser selecionada de acordo com suas necessidades: 

Proxy: Padrão Nenhum (sem acesso ao geral, não estará aqui, diga isso). 

Configurações IP: O padrão é DHCP, obtenha automaticamente endereço IP. Quando eleito como estático, você pode 



inserir manualmente o endereço IP. 

Uso de dados 

pode consultar o uso do tráfego e outras funções. 

15.3  Mais configurações 

Hotspot portátil de amarração: Toque【Configuração】ícone hotspot WLAN, digite a seguinte interface: 

                     

para modificar a senha de segurança SSID da rede, toque【Savar】para definir o sucesso. 

Rede Móvel: pode ser definida para habilitar rede de dados, recursos de roaming de rede de dados móveis e outras 

opções; Tocar【rede móvel】ícone para inserir a interface a seguir ícone para inserir a interface a seguir: 

                     

 

15.4  Entrada de idioma 

Página de configurações em contato【Entrada de idioma】ícone para inserir a interface a seguir: 

① A página Configurações do idioma inclui selecionar as configurações do idioma, teclado e método de entrada. 

②suporte à interface do produto para chinês, chinês tradicional e inglês. 

③Tocar【método de entrada iFlyTek】ícone à direita, você pode definir as configurações de entrada, configurações 

do teclado, configurar voz, configurações de caligrafia, restaurar as configurações padrão e outras funções. 



                       

15.5  Configurações de data e hora 

definir toque de interface【Data e hora】ícone para inserir a seguinte interface; você precisa definir a data, hora, 

fuso horário, na interface correspondente em contato【completada】ícone para definir definir sucesso. 

                              

15.6 informações do número da versão 

Configurações página em toque (no computador do veículo), você pode visualizar o número de revisão da versão 

Android. 

16.   Operação de recurso opcional 

16.1  Operação da função AUX (opcional) 

plugue de tomada de entrada de vídeo para conectar a entrada de vídeo, plugue de entrada de áudio para conectar a 

tomada de entrada de áudio. 

16.2 Operação funcional T-V (opcional) 

Quando o aparelho está conectado a uma tv digital plug-in na interface principal】 toque em T-V】 ícone para 

iniciar a função de TV digital. Veja interface de usuário funcional detalhada, diz operações de TV digital Bright. 

16.3 Operação da função ES File Browser 

no 【todos os aplicativos】interface de toque【Explorador de arquivos ES】ícone para inserir a interface do 



navegador de arquivo ES. 

Favoritos: Você pode acessar notícias, clima, documentos, vídeos, aplicativos, música e outros web via wi-fi 

Local: O ES navegará automaticamente até o diretório raiz do armazenamento. 

Gerenciador de arquivos USB, uma variedade de operações de arquivo, várias opções de exibição de arquivos e 

funções de área de transferência mais poderosas, função de pesquisa. 

Biblioteca: insira disco U, você pode visualizar imagens, música, reprodução de vídeo e outras funções. 

Rede: Os usuários podem fazer meu sistema de rede, LAN, disco de rede, navegação FTP e outras funções para 

transferir, copiar exclusão de corte, renomear arquivos e pastas, etc., também pode fazer backup do sistema O 

software do sistema foi instalado. 

16.4 Operação da função da caixa de ferramentas (opcional) 

na 【todas as aplicações】interface toque【Ferramentas】ícone para entrar na interface caixa de ferramentas. 

Cache limpo: limpe ou remova seus arquivos indesejados 

: 

①Toque em um ícone de limpeza de teclas para excluir os arquivos de lixo indesejados da memória, visualize o 

próximo host a capacidade de espaço restante usada. 

②Clique em Aplicar o ícone no ícone drop-down arquivos de música de vídeo mapa Selecionar Excluir e excluir de 

rádio. 

Monitor GPS: Você pode visualizar os parâmetros de status gps Glonss Compass e parâmetros estaduais. 

Uma configuração de clique: escolha o arquivo que deseja instalar toque no ícone De configuração de clique para 

instalar, como nenhuma instalação, toque no ícone Sair. 

16.5 funções de instruções de operação 

em 【todas as aplicações】 toque no ícone 【especificação】 para entrar na interface de operação manual, 

deslize suavemente da esquerda para a direita na interface com os dedos, você pode alternar para a próxima 

interface. (Nota: descreve alguns dos recursos nas instruções de operação do host) 

 

17.   Operações de navegação 

17.1  Operações de navegação 

na 【interface principal】 toque no ícone 【Navegação】 para entrar na interface de navegação. Ao pressionar a tecla 



【】 do painel para sair da tela de navegação, alterne para a tela principal. Depois de sair da interface de navegação, o 

plano de fundo continuará a manter a navegação. 

17.2 antes das instruções de navegação 

①Certifique-se de que o host e a antena de satélite estejam conectados corretamente, comutado dentro de um 

período de tempo, as antenas de satélite precisam receber sinais de satélite e atualizar as informações, você pode 

esperar um pouco para funcionar desta vez A barra de status da tela exibe que o satélite tem marcas de registro. 

②Certifique-se de que o veículo não está na posição do sinal de satélite recebendo lugares ruins, como túnel, 

ponte, ao lado dos edifícios altos e afins. 

③motorista para ser destino de navegação pré-definido no estado de estacionamento, o processo de 

movimentação Não opere a navegação. 

17.3 Descrição do mapa de navegação 

por causa da construção urbana e do rápido desenvolvimento do transporte rodoviário, a empresa continuará 

atualizando o mapa de navegação do mapa de navegação, por favor, mantenha-se a par das informações 

atualizadas do mapa de navegação, se encontrado para navegação Mapa de orientação de rota com condições reais 

da estrada ou situação de controle de tráfego não é, de acordo com as condições reais da estrada, controle de 

tráfego e regras de tráfego conduzir o veículo. 

17.4 Descrição do mapa de navegação 

①Você pode encontrar todos os tipos de funções de pesquisa com base nas necessidades de software de navegação 

para chegar ao destino, definir o destino, começar a planejar o caminho, uma navegação. 

②na área mais familiar do motorista, dirigir sua própria escolha pode ser mais adequado do que o caminho da 

situação de condução pode ser maior do que o planejamento de navegação de software de navegação. 

17.5 Erro 

erros de recepção de sinal de satélite em circunstâncias normais, em cerca de 7 metros, e em alguns casos, a adoção 

oportuna deste produto de software ainda pode viés automaticamente corrigido, então por favor observe que o 

driver View Police para estar dirigindo as condições reais da estrada prevalecem. 

Note: 

o ambiente do sistema de navegação é complexo, pode ser devido a grandes interferências eletromagnéticas 

externas causadas por erro de operação, a navegação não está funcionando corretamente (se não em um mapa, GPS 

e por isso nenhuma imagem). Reiniciar GPS pode entrar em operação normal. 



18.   Operação da função Configurações do carro 

 Operação da função Configurações do carro 

na 【interface principal】 Toque no ícone 【Configurações do carro】 para acessar a seguinte interface: 

 

 

18.1 Configurações de áudio 

arrastar o【 】ícone, pode ser ajustar arbitrariamente o volume de graves de médio alcance agudos. Tocar

【 】ícone para mudar para personalizar o rock clássico do jazz e outros efeitos de volume. Tocar

【 】ícone para ligar o alto-falante. Tocar【Restaurar o padrão】ícone para restaurar o estado inicial. 

18.2 configurações de campo sonoro 

Toque no ícone 【Esquerda】 e 【Direita】, pode ser à esquerda e à direita para ajustar o equilíbrio do volume. 

Toque 【antes de】 e 【depois do ícone】, pode ser para cima e para baixo para ajustar o equilíbrio do volume. 

Toque 【 】 ícone, você pode configurar rapidamente o ponto central de controle de áudio. 

18.3 Configurações básicas 

18.4 Tocar【Configuração de tempo de fechamento】ícone para definir o tempo fora da tela. Tocar 

【 】ícone para definir o tom de detecção do farol de estacionamento interruptor de inversão da função de 

inversão da função. 

18.5 Configurações de navegação 

O caminho de navegação foi configurado na fábrica, por favor, não entre na interface de navegação está livre para 



mudar o caminho. Caso contrário, pode causar um programa anormal. 

18.6 configurações de luz de fundo 

18.7 arrastar o【 】ícone, o efeito pode ser ajustado configurações de luz de fundo. 

18.8 Radio 

escolher sua área de rádio país favorito. 

18.9 padrão 

arrastar o【 】ícone para ajustar o volume padrão. 

18.10 padrão 

através do volante original, a máquina também pode ser controlada. Linha de controle do volante original do carro 

eletrodo positivo, um eletrodo negativo e um lado eletrodo positivo da linha de controle da máquina, um eletrodo 

negativo conectado. Um a um pressionando o volante acima da tecla e registra a ordem, clique nas configurações 

de função correspondentes para salvar as configurações. 

                           

18.11 Configurações de voz 

18.12 no【Configurações de voz】tela, deslize este ícone, você pode controlar os interruptores de voz. 

18.13 configuração de fábrica 

18.14 Na tela de 【configuração de fábrica】, toque no ícone 【Restaurar fábrica】 e insira a senha 1234 para 

entrar. 

Toque no ícone Apagar tudo para restaurar as configurações de fábrica do sistema; o sistema será 

reiniciado automaticamente. Programas de terceiros após o sistema ser restaurado para as configurações de 

fábrica e todos tiverem sido instalados. Os dados do usuário serão perdidos. 



19.  Operação funcional da CÂMERA 

Quando a unidade está conectada à entrada de vídeo CÂMERA, 【todos os aplicativos】 interface toque no ícone 

【CÂMERA】 para acessar a seguinte interface: 

                       

①quando o motor do carro não está conectado com o equipamento, na tela da CAMERA não mostra nenhum sinal. 

②Quando o dispositivo está conectado com o motor do carro na tela camera exibe carga, a tela normal da câmera 

frontal após o carregamento. 

Função de exibição de entrada de vídeo da CÂMERA nativa apenas, não com funções do dispositivo de controle de 

comunicação serial camera. 

20.   Solução de problemas funcional 

Guia de solução de problemas comuns 

Falha 1: Você não consegue inicializar 

Causa: O fusível da fonte de alimentação queimado 

Solução: Substitua o fusível do mesmo tipo 

Falha 2: não consigo inicializar 

Motivo: outros fatores que contribuem para o microprocessador não estar funcionando 

Solução alternativa: após 10 segundos, o host reinicia 

Falha 3: depois que a chave de ignição é desligada, as configurações são perdidas 

Motivo: substitua a bateria ou fusível 

Solução: reconfigure as informações e salve o 



Falha 4: unidades de baixa renda 

Motivo: o sinal de rádio está fraco 

Solução: o carro é movido para outra pesquisa de local novamente 

falha 5: Sem imagem 

Motivo: outros fatores que contribuem para o microprocessador não estar funcionando 

Solução alternativa: após 10 segundos, o host reinicia 

Falha 6: conduzir o processo não consegue visualizar a imagem 

Causa: a condução do processo não tem permissão para visualizar imagens 

Solução: conecte o carro em um local seguro, o carro pare na faixa P, puxe o freio de mão 

 

 


