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Acesso ao Manual
O Manual do seu veículo está disponível no site da CITROËN, na
seção SERVIÇOS E PEÇAS no seguinte endereço:
www.citroen.com.br/servicos-e-pecas/manuais.html

Selecione:
- o veículo
- a edição de impressão do seu manual correspondente ao ano do modelo do seu
veículo.
Este símbolo indica a última informação
disponível.

Estas instruções apresentam todos os equipamentos disponíveis.
Cada modelo comercializado utiliza apenas uma parte dos equipamentos
indicados, em função dos níveis de acabamento, das versões e das
características próprias do país onde é comercializado.
As descrições e imagens são fornecidas a título indicativo. A CITROËN se
reserva o direito de alterar seus modelos e respectivos equipamentos a
qualquer momento, sem que seja necessário um prévio aviso.
Este manual é parte integrante do seu veículo. Conservá-lo em local previsto
a fim de poder consultá-lo sempre que necessário. Entregue este manual ao
novo proprietário em caso de venda do veículo.
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0800 011 8088
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As reproduções e traduções, mesmo que parciais, são proibidas sem
autorização por escrito da CITROËN.
A leitura deste Manual é indispensável para garantir a melhor utilização do
seu CITROËN. A rede CITROËN, composta exclusivamente por profissionais
qualificados, está a sua disposição para responder a todas as suas questões.
Nós desejamos a você uma boa viagem com o seu CITROËN.

Este veículo está conforme ao PROCONVE (Programa de controle da
poluição atmosférica dos veículos automotores)
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Chamamos a sua atenção...
Este suplemento é um complemento as páginas
existentes no manual que acompanha seu
veículo quando equipado com o sistema de
Rádio Touch Bluetooth.
A CITROËN se reserva o direito de alterar
seus modelos e respectivos equipamentos a
qualquer momento, sem que seja necessário
um prévio aviso.
O seu veículo pode possuir uma parte dos
equipamentos mencionados neste documento,
em função do nível de acabamento, da versão
e das características próprias do país de
comercialização.

A CITROËN apresenta, em todos os continentes, uma
gama rica, que alia a tecnologia e o espírito de inovação
permanente, para uma abordagem moderna e criativa de
mobilidade.
Agradecemos-lhe e felicitamo-lo pela sua escolha.
Ao volante do seu novo veículo, conhecer cada equipamento,
cada comando ou regulagem, torna mais confortáveis e
agradáveis as suas viagens.

Boa viagem!

Instrumentos de bordo

Tela Touch Screen 5”*

Permite o acesso aos:
- menus de parametrização das funções e
dos equipamentos do veículo,
- menus de configuração de áudio e
visualização,
- comandos dos equipamentos de áudio e de
telefone e de visualização das informações
associadas.
Por razões de segurança, o motorista
deve realizar, imperativamente, as
operações que exigem uma atenção
especial, com o veículo parado.
Determinadas
funções
não
são
acessíveis em movimento.

Recomendações
•
•
•
•

A tela é de tipo "capacitivo".
Não utilize objetos pontiagudos na tela.
Não toque na tela com as mãos molhadas.
Utilize um pano limpo e macio para limpar
a tela.
Botão esquerdo: Regulagem do
volume sonoro (rotação) / Acesso
direto ao menu Mídia (pressionando)
Botão direito: Regulagem do fluxo
de ar (rotação) / Acesso direto ao
menu Climatização (pressionando).

* Conforme versão ou país
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Pressione o ícone para acessar os vários menus e pressione, em seguida, os ícones que
aparecem na tela.
Utilize este botão para regressar à
página anterior.
Com o motor em funcionamento,
uma pressão permite desligar o som.
Com a ignição desligada, uma
pressão aciona o sistema.
Rádio
Utilize este botão para acessar os
comandos de Rádio.
Condução
Permite ativar, desativar e configurar
algumas funções do veículo.

Telefone
Ver a seção "Áudio e telemática".
Parâmetros
Execute ajustes do sistema como:
data/hora,
idioma,
configuração
áudio e dados do sistema.

Climatização
Permite gestionar as diferentes
regulagens de temperatura, fluxo de
ar.
Mídia
Utilize este botão para acessar os
comandos de Mídia.

Instrumentos de bordo

Menu "Parâmetros"*
As funções acessíveis através deste menu são apresentadas em detalhes no quadro abaixo.
Tecla

Função correspondente

Comentários

Regulagens Áudio

Equalização (graves, médios e agudos), ativação/
desativação dos sons táteis, ativação/desativação
do controle do volume com a velocidade, balanço e
ambientes

Bluetooth®

Gerencia conexão Bluetooth®.

Sistema

Escolha das unidades:
- temperatura (°Celsius ou °Fahrenheit)
- distâncias e consumos (l/100 km, mpg ou km/l).

Hora/Data

Regulagem da data e da hora.

Idiomas

Escolha do idioma de visualização.

Exibição de tela

Regulagem da tela (luminosidade) e dos parâmetros
de visualização (apresentação dos textos,
animações, e desliga a tela exibindo apenas os
dados de climatização.

Acertar a data e a
hora
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Tela Touch Screen 5”

Pressione "Parâmetros".

Na página seguinte selecione "Hora/
Data".
Selecione "Data/Hora" e altere os parâmetros
com o auxílio do teclado numérico.

Pressione a seta para sair.

* Conforme versão ou país
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Conforto

Ar-condicionado manual monozona*
Este sistema de ar-condicionado funciona somente com o motor em funcionamento, A ativação do
ar-condicionado, a temperatura, a saída e a distribuição de ar na cabine são regulados manualmente.

4

8

5
6

1

2

3

Pressione a tecla 8 existente da
fachada do sistema de áudio ou no
menu Climatização na tela táctil para
visualizar a página de comandos do
sistema.

* Conforme versão ou país
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Funcionamento do sistema
de ar-condicionado
O ar-condicionado foi concebido para funcionar
eficazmente em todas as estações, com os
vidros fechados.
Permite a você:
- diminuir a temperatura no verão,
- aumentar a eficácia do desembaçamento,
acima dos 3°C, no inverno.
O Menu do sistema de climatização é acessível
a partir do Menu Principal ou através do botão
de acesso rápido no visor.

Ligar

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reciclagem do ar ambiente
Ar-condicionado máximo.
Desembaçamento do parabrisas.
Regulagem da temperatura.
Regulagem do fluxo de ar.
Regulagem da distribuição de ar.
Ligar/ Desligar o ar-condicionado.
Tecla acesso menu climatização.
Botão rotatívo para regulagem do
fluxo de ar

F Pressione na tela esta tecla; o
respectivo indicador luminoso
acende.
O ar-condicionado não funciona quando
a regulagem da saída de ar está
neutralizada.

Desligar
F Pressione novamente na tela
esta tecla; o respectivo indicador
luminoso apaga.
Desligar o sistema de ar-condicionado pode
gerar inconvenientes como umidade, e
embaçamento dos vidros.

Conforto

Ajuste da divisão do ar

Ajuste da saída de ar

É possível ajustar a distribuição de ar na cabine
com estas três posições utilizando o botão 6.

A entrada de ar exterior permite evitar o
embaçamento do para-brisas e dos vidros
laterais.

Para-brisas e vidros laterais.

Ventiladores centrais e laterais.

Pés dos ocupantes.

Cada pressão na tecla seleciona a função. O
indicador exibe a direção do ar selecionado.

Ar-condicionado máximo
Esta função permite obter ar refrigerado com
mais velocidade na cabine.
O
sistema
regula
automaticamente
a
temperatura de referência no nível mais baixo,
a difusão do ar para os ventiladores centrais
e laterais, a saída de ar no máximo e ativa a
renovação do ar ambiente.
F Pressione esta tecla para ativar
a função; o respectivo indicador
luminoso acende.
F Pressione novamente esta tecla para
desativar a função e retornar às definições
anteriores; o respectivo indicador luminoso
apaga.

Reciclagem do ar ambiente

No Menu do sistema de climatização pressione
o ícone hélice para aumentar ou diminuir o fluxo
de ar. O controle do fluxo de saída do ar pode
também ser regulado ao girar o botão rotativo 9.
Ao reduzir a saída para o mínimo, a ventilação será
interrompida.
Evite conduzir o veículo durante muito
tempo com a ventilação desligada —
risco de embaçamento e degradação da
qualidade do ar!

Regulagem da temperatura

A reciclagem do ar ambiente permite isolar a
cabine de odores ou gases externos.
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Esta função permite atingir a temperatura
desejada na cabine mais rapidamente.
F Pressione este botão para ativar
a função; o respectivo indicador
luminoso acende.
F Pressione novamente este botão para
desativar a função; o respectivo indicador
luminoso acende.
Evite usar a renovação de ar ambiente
por muito tempo — risco de condensação
e degradação da qualidade do ar!

No Menu do sistema de climatização pressione
o ícone termômetro para aumentar ou diminuir
temperatura de ar de acordo com a sua
preferência. Estão disponíveis 20 níveis de
temperatura.

5

Rádio Touch Bluetooth®

Rádio Touch Bluetooth®

Primeiros passos
Motor ligado, uma pressão neste
botão corta o som.
Com o contato desligado, uma
pressão ativa o sistema.
Para aumentar ou diminuir o volume
sonoro, gire o botão situado no lado
esquerdo. Quando pressionado
muda a fonte sonora: FM / AM /
Bluetooth® / USB.

As diferentes funções e definições
descritas variam conforme a versão e
configuração do seu veículo.
O sistema de áudio encontra-se codificado
de forma a funcionar apenas no seu veículo.
Todas as operações no sistema devem
ser realizadas exclusivamente por um
revendedor ou uma oficina qualificada para
evitar qualquer risco de choque elétrico,
incêndio ou anomalias mecânicas.

Para preservar a bateria, o sistema de áudio
poderá desligar-se após alguns minutos,
se o motor não estiver funcionando.
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Por motivos de segurança e porque
necessitam de uma atenção cuidada
da parte do condutor, as operações
de emparelhamento do telefone
Bluetooth® com o sistema mãos livres
Bluetooth® do seu rádio, deverão ser
efetuadas com o veículo parado e a
ignição ligada.

Para acessar os menus, pressione
este botão na tela táctil. Todas as
zonas tácteis da tela são da cor
branca.
Pressione a seta de retorno para
retornar a a tela anterior.
Algumas informações são apresentadas
permanentemente na barra superior da tela
táctil
- Apresentação
das
informações
de
climatização, conexão Bluetooth®, horário e
temperatura.

Rádio Touch Bluetooth®

Seleção da fonte sonora (segundo a versão):
- Rádios FM / AM*.
- Pen Drive USB.
- Telefone ligado em Bluetooth® e em difusão
multimídia Bluetooth® (streaming).
- iPod® via USB

Em caso de muito calor, o volume
sonoro pode ser limitado para preservar
o sistema. Pode ser colocado em
vigilância (extinção completa da tela e
do som) durante um período mínimo de
5 minutos.
O regresso à situação inicial é efetuado
quando a temperatura do habitáculo
tiver baixado.
A tela é de tipo "capacitivo".
Para efetuar a limpeza da tela, é
recomendada a utilização de um pano
macio não abrasivo (pano para limpar
óculos) sem produtos adicionais.
Não utilizar objetos pontiagudos na tela.
Não tocar na tela com as mãos
molhadas.

Comandos vocais*
Pressione a extremidade da alavanca do
comando de iluminação para acionar o
reconhecimento vocal. O reconhecimento vocal
é uma função do smartphone.
Para que o reconhecimento vocal através do
seu smartphone possa funcionar corretamente,
é necessário que o mesmo esteja conectado
com internet ativa (conforme modelo do
smartphone).

Para garantir que os comandos vocais
sejam sempre reconhecidos pelo
sistema, aconselhamos que siga as
seguintes sugestões:
- falar num tom de voz normal sem
cortar as palavras, nem elevar a voz,
- antes de falar, aguardar sempre o
"bip" (sinal sonoro),
- para um funcionamento ideal, é
aconselhável que feche os vidros
para evitar qualquer perturbação
externa (conforme a versão),
- antes de pronunciar os comandos
vocais,
solicitar
aos
outros
passageiros que não falem.

O comando vocal é efetuado em
correspondência
com
idioma
selecionado no smartphone.

O
bom
funcionamento
do
reconhecimento
vocal
dependerá
de uma boa conexão de dados do
smartphone.

* Conforme versão.

.
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Rádio Touch Bluetooth®

Menus
Rádio

Seleção de uma estação de rádio.

Multimídia
Esta opção só está disponível no
momento em que o telefone esta
conectado via Bluetooth® ou Iphone®
(IOS) conectado via cabo ou pendrive
com arquivos de áudio.
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Telefone

Parâmetros

Condução

Climatização

Acesso ao menu Telefone®.

Ativar, desativar, parametrizar certas
funções do veículo (conforme versão
ou equipamento).

Parametrizar as fontes sonoras
(balanço, ambiente, ..) apresentação
(idioma, unidades, data, hora)
equipamento, sistema, etc....

Gestão dos níveis de temperatura
e fluxo de ar do sistema de ar
condicionado.

Rádio Touch Bluetooth®

Rádio

Selecionar a banda
Pressione no menu "Rádio".

A fonte também pode ser modificada
ao pressionar o botão físico do lado
esquerdo do rádio. É alternada entre
AM / FM / Bluetooth® / USB.

Selecionar uma estação
Pressione ligeiramente uma das
teclas para efetuar uma procura
automática das estações de rádio.
ou
Pressione o número da estação e
surgirá um teclado para digitação
da frequência de rádio desejada.
A numeração é disponibilizada
conforme as rádios ativas na região.
ou
Pressione o botão LISTA para exibir
a lista das estações memorizadas.
É possível na lista de rádio filtrar por
ordem alfabética dentre as rádios com
o nome disponível. Parte das rádios
mantém o número da frequência
como identificação principal.

A recepção de rádio pode ser perturbada
pela utilização de equipamentos
elétricos não homologados pela Marca,
tais como um carregador com tomada
USB ligada à tomada de 12 V.
O
ambiente
exterior
(colinas,
prédios,
túneis,
estacionamentos
subterrâneos...) pode bloquear a
recepção. Este fenômeno é normal na
propagação das ondas de rádio e não
traduz, em caso algum, uma avaria do
rádio.

Memorizar uma estação
Selecione uma estação ou uma frequência.
(consulte a seção correspondente).
Pressione "Memória" .

Configurações Rádio
Pressione a tecla "Configurações
Rádio" .
É possível atualizar a lista de rádios disponíveis.
Permite também:
1) Ativação da regulagem automática do
volume em função da velocidade. Resulta na
compensação do controle do volume conforme
a velocidade da condução do veículo.
2) Repartição de áudio: Saída de som lateral
Motorista x Passageiro
3) Ambientes: Selecionar configuração de áudio
pré-definidas.
4) Graves e agudos: Permite a regulagem do
som entre Grave/Médio/Agudo.

Fazer uma pressão longa em uma linha em
branco para armazenar a estação. Um bip
confirma a memorização da estação. Você
pode armazenar até 16 estações.
Para substituir uma estação memorizada
pela estação que você está ouvindo,
fazer uma pressão longa na estação
memorizada anteriormente.

.
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Rádio Touch Bluetooth®

Multimídia

Selecionar a fonte
Pressione no menu "Mídia".

A fonte também pode ser modificada
ao pressionar o botão físico do lado
esquerdo do rádio. É alternada entre
AM / FM / Bluetooth® / USB.

Tomada USB

O sistema constitui listas de leitura (memória
temporária) cujo tempo de criação pode
demorar desde alguns segundos a vários
minutos na primeira ligação.
Reduzir o número de arquivos que não sejam
musicais e o número de listas permite diminuir o
tempo de espera.
As listas de leitura são atualizadas sempre
que a ignição é desligada ou ligação de uma
memória USB. As listas são memorizadas:
sem intervenção nas listas, o tempo de carga
seguinte será reduzido.

Streaming áudio Bluetooth®
O streaming permite ouvir os arquivos de fluxo
áudio provenientes do smartphone.

Insira o pendrive USB na tomada USB ou ligue
o periférico USB à tomada USB através de um
cabo adaptado (não fornecido).
A tomada USB lê apenas arquivos de música
de Pen drive e Iphone. A tomada USB não
consegue ler arquivos de música de celulares
Android via cabo USB.
Para preservar o sistema, não utilize o
hub USB.

10

O perfil Bluetooth® deve ser ativado, regule
inicialmente o volume do seu equipamento
portátil (nível elevado).
Regule, em seguida, o volume do seu rádio.
Se a leitura não for iniciada automaticamente,
pode ser necessário iniciar a leitura de áudio a
partir do telefone.
A pilotagem é efetuada através do periférico ou
utilizando as teclas tácteis do sistema.
Quando se encontrar ligado em
streaming, o telefone é considerado
como uma fonte multimídia.

Ligação de leitores Apple®
Ligue o leitor Apple ® à tomada USB através de
um cabo adaptado (não fornecido).
A leitura é iniciada automaticamente.
O controle é efetuado através dos comandos do
sistema de áudio.
O dispositivo portátil é identificado
como um IPOD ®.
A versão de software do dispositivo Apple®
pode ser incompavel com o rádio devido a: iOS
Beta, iOS recém lançado ou dispositivo muito
antigo.

Rádio Touch Bluetooth®

Ajustes multimídia
Pressione a
Multimídia".

tecla

"Regulagens

Ative / desative as opções para
controlar e acessar as configurações
de áudio..
Configurações de áudio são idênticas
às configurações de áudio do rádio.
Para obter mais informações sobre
as configurações de "áudio", por favor
consulte a seção correspondente.

Informações e conselhos
O sistema suporta os dispositivos
portáteis USB Mass Storage ou os leitores
Apple® através das tomadas USB. O cabo
de adaptação não é fornecido.
A tomada USB não consegue ler
arquivos de música de celulares
Android via cabo USB.
A gestão dos periféricos é efetuada
através dos comandos do sistema de
áudio.
Os outros periféricos, não reconhecidos
pelo sistema durante uma ligação,
devem ser ligados através de streaming
Bluetooth® conforme a compatibilidade.

Para preservar o sistema, não utilize o
hub USB.
O rádio reproduz os arquivos de áudio com a
extensão ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" incluído
entre 32 Kbps e 320 Kbps.
Suporta, igualmente, o modo VBR (Variable Bit
Rate).
Qualquer outro tipo de arquivo (.mp4,...) não é
reproduzido.
Os arquivos ".wma" deverão ser do tipo wma
9 standard.
As frequências de amostragem suportadas são
32, 44 e 48 KHz.
É aconselhável redigir os nomes dos arquivos
com menos de 20 caracteres excluindo os
caracteres particulares (ex : " " ? ; ù) para evitar
problemas de reprodução ou de visualização.
Utilize somente memória USB em formato
FAT32 (File Allocation Table).
Recomenda-se a utilização do cabo
USB original do aparelho portátil.

.
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Rádio Touch Bluetooth®

Telefone

Emparelhar
Bluetooth®

um

telefone

Por motivos de segurança e porque
necessitam de uma atenção cuidada
da parte do condutor, as operações
de emparelhamento do telefone
Bluetooth® com o sistema mãos livres
Bluetooth® do seu rádio, deverão ser
efetuadas com o veículo parado e a
ignição ligada.

Recomenda-se manter o smartphone
ativo na tela de gerenciamento de
conexão Bluetooth®.
Para uma melhor qualidade da
comunicação telefônica via Bluetooth®
é recomendado o uso em um volume
confortável.
Os
serviços
disponíveis
são
dependentes da rede, do cartão SIM
e da compatibilidade de dispositivos
Bluetooth®. Veja no manual do seu
telefone e provedor, os serviços aos
quais tenha acesso.
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Os perfis Bluetooth® escolhidos pelo
telefone têm prioridade sobre os perfis
selecionados no sistema.

Em caso de falha, é aconselhável que
desative e, em seguida, reative a função
Bluetooth® do seu telefone.
Conforme o tipo de telefone, este
vai solicitar-lhe que aceite ou não a
transferência da sua lista e das suas
mensagens.

Procedimento a partir do telefone
Inicie a conexão a partir do telefone,
Depois aceite no sistema e valide o
código de emparelhamento
No sistema, aceite o pedido de ligação do
telefone.

Procedimento a partir do sistema
Pressione a tecla "Home" para
acessar os menus e ativar o
Bluetooth® no smartphone

Selecione o menu "Telefone".
O sistema só permite uma conexão
para cada perfil. .
- Conexão de 1 celular com até dois
perfis (telefone e streaming)
- 2 celulares, cada um com um perfil
("streaming" no celular A e "telefone" no
celular B).
Ativar a função Bluetooth® do telefone e
assegurar-se de que está "visível para todos"
(configuração do telefone).
Para
finalizar
o
emparelhamento,
independentemente do procedimento, do
telefone ou do sistema, confirme e valide
o código apresentado de forma idêntica no
sistema e no telefone.

Pressione "Gerenciar conexão" e em
seguida "Adicionar" para iniciar a pesquisa
de dispositivos. A lista do (ou dos) telefone(s)
detectado(s) é apresentada na tela.
Selecione o nome do telefone na lista.
Clicar no aparelho desejado e confirmar código
de emparelhamento no rádio e no smartphone.
O sistema propõe conectar o telefone com dois
perfis:
1) Telefone: kit mãos-livres, só telefone.
2) Streaming: leitura sem fio dos arquivos de
áudio do telefone

Rádio Touch Bluetooth®

Reconexão automática

Receber uma chamada

Ao regressar ao veículo, se o último telefone
conectado estiver novamente presente, este
é automaticamente reconhecido e, nos 30
segundos seguintes à ignição ser ligada, o
emparelhamento é efetuado sem qualquer ação
da sua parte (Bluetooth® ativado).

Uma chamada recebida é anunciada por um
sinal sonoro e uma visualização sobreposta na
tela.

Gestão dos telefones emparelhados
Para conectar ou desconectar um telefone
emparelhado.

Pressione este icone na tela táctil
para atender a chamada.
Para recusar a chamada:
Pressione "Desligar" . na tela táctil.

Pressione sobre o nome do telefone selecionado
na lista para desconectar. Pressione novamente
para conectar.

Suprimir um telefone
Pressione "Bluetooth®"
Pressione "Gerenciar conexões".
Na janela apresentada, selecione "Suprimir".
A lista dos telefones emparelhados é mostrada.
Pressione sobre o nome do telefone que deseja
suprimir

Selecione o menu "Telefone".

Para atender:

Selecione o menu "Telefone".

Pressione
"Bluetooth®"
para
mostrar a lista de telefones
conhecidos ou conectados.

Efetuar uma chamada para um
novo número

Efetuar uma chamada

Pressione a tecla "Teclado".
Introduza o número através
teclado numérico.
Pressione
chamada.

"OK"

para

iniciar

do

a

Efetuar uma chamada para um
contato
Selecione o menu "Telefone".

A utilização do telefone é fortemente
desaconselhada durante a condução.
Estacione o veículo.

É sempre possível efetuar uma
chamada diretamente a partir do
telefone; estacione o veículo como
medida de segurança. É possível
acionar chamada telefônica a partir do
comando de voz. O comando de voz
depende da conexão de internet do
smartphone.

Selecione "Contatos" .

Selecione o contato e a chamada
será imediatamente iniciada.

Efetuar uma chamada para um
dos últimos números marcados
Selecione o menu "Telefone".
Selecione o contato e a chamada será
imediatamente iniciada

.
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Parâmetros
Exibição
Pressione no menu "Parâmetros".

Modificar os parâmetros do
sistema
Pressione no menu "Sistema".

Pressione tecla "Exibição"

Os icones +/- permitem apenas o
ajuste fino da luminosidade do próprio
rádio em "modo noite". A regulagem
de todo o sistema se faz a partir do
botão do painel de instrumentos
(conforme versão).

Selecionar o idioma
Pressione no menu "Regulagens".

Selecione "Idiomas" para mudar de
idioma.

Pressione "Sistema"
Pressione "Unidades" para alterar
a unidade de distância, consumo e
temperatura.
Selecione "Parâmetros de fábrica"
para regressar às regulagens iniciais.
Selecione "Info. Sistema" para
consultar a versão do sistema.

Ajustar a data e hora
Pressione no menu "Parâmetros".

Pressione "Data/Hora".

Regulagem da data:
Pressione as setas para regular o dia,
mês e ano.

Regulagem da hora:
Pressione as teclas para regular a
hora e os minutos.

Selecionar o formato de visualização
da hora (12h / 24h).

No formato 12h, selecionar "AM" ou
"PM".
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Perguntas frequentes
A tabela apresentada em seguida agrupa as respostas às questões mais frequentemente colocadas relativamente ao seu rádio.

Rádio
QUESTÃO

RESPOSTA

SOLUÇÃO

A qualidade de recepção da O ambiente exterior (colinas, prédios, túneis, parques de
Este fenômeno é normal e não constitui qualquer
estação de rádio degrada- estacionamento subterrâneos...) pode bloquear a recepção, .
avaria do rádio.
se progressivamente ou
as estações memorizadas
não funcionam (sem som,
é apresentado 87,5 Mhz...). A antena não existe ou foi danificada (por exemplo, durante uma Solicite a verificação da antena pela rede da
passagem por um equipamento de lavagem ou num estacionamento Marca.
subterrâneo).
Não encontro algumas A estação já não é captada ou o respectivo nome foi alterado na lista. Pressione a tecla "Atualizar lista" no menu
secundário de "Estações de rádio".
estações de rádio na lista
das estações captadas.
Algumas estações de rádio enviam outras informações o invés do
O nome da estação de respectivo nome (título da música, por exemplo).Essas informações
são gerenciadas e enviadas pelas próprias emissoras, o sistema
rádio é alterado.
simplesmente exibe o que as estações emissoras difundem.
O sistema interpreta estes dados como o nome da estação.

.
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Multimídia
QUESTÃO

RESPOSTA

SOLUÇÃO

A leitura de um dispositivo Alguns arquivos salvos no dispositivo podem atrasar substancialmente Elimine os arquivos salvos no dispositivo e limitar
o número de sub-pastas na arborescência da
USB demora um tempo a leitura do dispositivo (multiplicar por 10 o tempo de catálogo).
chave.
excessivo até ser iniciada
(cerca de 2 a 3 minutos).
Determinados caracteres O sistema de áudio não consegue tratar determinados tipos de Utilize caracteres padrão para atribuir o nome das
das
informações
do caracteres.
faixas e listas.
suporte
em
leitura
não são apresentados
corretamente.
Não é possível iniciar a O periférico ligado não permite iniciar automaticamente a leitura.
leitura dos arquivos em
streaming.
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Inicie a leitura a partir do periférico.
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Telefone
QUESTÃO

RESPOSTA

SOLUÇÃO

Não é possível ligar o É possível que o Bluetooth® do telefone esteja desativado ou que o Verifique que o Bluetooth® do seu telefone está
telefone com Bluetooth®.
aparelho não esteja visível.
ativado.
Verifique nos parâmetros do telefone que este
está "Visível para todos".
O telefone Bluetooth® não é compatível com o sistema.
O som do telefone ligado O som depende do sistema e do telefone.
por Bluetooth® é inaudível.

Pode verificar a compatibilidade do seu telefone
no website da Marca (serviços).
Aumente o volume do rádio, eventualmente
até ao máximo e aumente o som do telefone se
necessário dentro de um volume de conforto.

O ruído ambiente influencia a qualidade da comunicação telefônica. Reduza o ruído ambiente (feche as janelas,
diminua a ventilação, ..).
Determinados
contatos As opções de sincronização dos contatos propõem a sincronização dos Selecione "Ver os contatos do cartão SIM" ou "Ver
aparecem em duplicado na contatos do cartão SIM, os contatos do telefone ou ambos. Quando os contatos do telefone".
as duas sincronizações se encontrarem selecionadas, é possível que
lista.
determinados contatos sejam apresentados em duplicado.
Os
contatos
não
se Determinados telefones propõem opções de visualização. Conforme Modifique os parâmetros de visualização da lista
encontram
classificados os parâmetros escolhidos, os contatos podem ser transferidos para do telefone.
uma ordem específica.
por ordem alfabética.
O sistema
SMS.

não

recebe O modo Bluetooth® não permite transmitir SMS ao sistema.

.
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Configurações
QUESTÃO

RESPOSTA

SOLUÇÃO

Ao modificar a regulagem de
agudos e graves, o ambiente deixa
de estar selecionado.

A escolha de um ambiente impõe a regulagem dos agudos e
dos graves e vice-versa.

Modifique a regulagem dos agudos e dos
graves ou a regulagem do ambiente para obter o
ambiente sonoro pretendido.

A escolha de uma repartição implica a regulagem do balanço
e vice-versa.

Modifique a regulagem do balanço ou a
regulagem da repartição para obter o ambiente
sonoro pretendido.

Existe uma diferença acentuada
na qualidade sonora entre as
diferentes fontes de áudio.

Para permitir uma qualidade de som ideal, as regulagens
áudio podem ser adaptadas às diferentes fontes sonoras, o
que pode provocar diferenças audíveis quando se muda de
fonte.

Verifique se as regulagens áudio estão adaptadas
às fontes em execução. Recomenda-se que
regule as funções áudio Balance, Agudos:,
Graves: para a posição intermediária, que
selecione o ambiente musical "Nenhum", que
regule a correção loudness para a posição
"Inativo" em modo rádio.

Com o motor desligado, o sistema
pára após alguns minutos de
utilização.

Quando o motor estiver desligado, o tempo de funcionamento
do sistema depende do nível da carga da bateria.
A parada é normal: o sistema é colocado em modo de
economia e é desligado para conservar a bateria do veículo.

Coloque o motor do veículo em funcionamento a
fim de aumentar a carga da bateria.

Ao modificar o ambiente, as
regulagens de agudos e graves
são repostas a zero.
Ao modificar a regulagem do
balanço, a repartição deixa de
estar selecionada.
Ao modificar a repartição, a
regulagem do balanço deixa de
estar selecionada.
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