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MONITOR ENCOSTO COM DVD

O melhor do cinema no seu carro



Bem-vindo

Nota

Equipe Orbe

Nossos produtos são fabricados com material de qualidade, 
alta tecnologia e design inovador, proporcionando maior 
conforto, segurança e comodidade. Os produtos Orbe 
complementam e valorizam todos os tipos de veículos.
Desejamos que este produto te proporcione muita felicidade!

Nós estamos constantemente buscando aprimorar a experiência do consumidor e recursos e 
especificação dos dispositivos, melhorando interfaces do usuário, atualizações de software, 
correções de falhas, entre outros. 
O manual do usuário serve para expressar nossos recursos de receptor de unidade principal no 
período de produção atual. 
A Orbe do Brasil reserva-se o direito de modificar e/ou alterar as características técnicas deste 
produto e o manual a qualquer tempo e sem nenhum aviso prévio, para aprimorar a sua 
funcionalidade, com base na análise e concordância com sugestões colhidas ou melhorias 
necessárias.

Antes de instalar este equipamento em seu veículo, certifique-se que a chave do veículo e outros 
equipamentos estão desligados.
Certifique-se de que o local de instalação do produto está afastado de fontes de calor, bem como 
umidade e poeira. Isso pode danificar o equipamento.
É necessário um profissional treinado com conhecimento técnico para realizar a instalação desse 
dispositivo.

Antes da instalação



Atenção

É especialmente importante entender e seguir completamente todos os avisos e precauções do 
sistema. Mantenha o manual em um local seguro para referência futura, quando necessário. A fim de 
evitar acidentes, leia atentamente as recomendações de segurança a seguir:

Ÿ Por favor, não opere o equipamento ou assista vídeos durante a condução. Isso irá retirar a sua 
atenção, podendo ocasionar acidentes.

Ÿ Estacione o veículo em local seguro para operar o dispositivo.
Ÿ Não exponha o equipamento a fontes de calor excessivo, respeitando os valores da temperatura de 

operação do equipamento.
Ÿ Não derrame líquidos ou exponha a sujeira, isso pode danificar o dispositivo.
Ÿ Evite utilizar o equipamento com o veículo desligado por longos períodos, pois isso pode descarregar a 

bateria.
Ÿ Não tente modificar o equipamento por conta própria, isso pode acarretar danos ao equipamento e ao 

veículo.
Ÿ Para aumentar a vida útil do sistema de áudio, evite utilização em volume extremamente alto por longo 

tempo.
Ÿ Caso necessite manutenção, procure pessoal especializado.

Ÿ 1 Monitor de Encosto c/ DVD
Ÿ 1 Kit de 5 pares de adaptadores para hastes de encosto
Ÿ 2 Parafusos para fechamento do suporte
Ÿ 1 Parafuso curto para fechamento do suporte
Ÿ 1 Chave Allen 4mm para aperto
Ÿ 1 Suporte de fixação
Ÿ 1 Chicote conexão
Ÿ 1 Chicote elétrico com fusível 
Ÿ 1 Adaptador de tomada 12V
Ÿ 1 Disco de jogos
Ÿ 1 Controle remoto

Os encostos automotivos Orbe proporcionam diversão e entretenimento para os passageiros 
durante a sua permanência no veículo.
O modelo COM DVD permite o acesso aos mais diversos tipos de programas, filmes ou séries sem a 
necessidade de ter acesso à internet. A diversão fica ao alcance das suas mãos.

Conteúdo da embalagem

Introdução



Operações básicas de tela

1. Volume-/voltar
2. Menu/configurações
3. Volume+/avançar
4. On/off
5. Anterior
6. Próximo
7. Play/pause/seleção de modo

1 2 3 4 5 6 7

Principais funções disponíveis

 Músicas e vídeos - reproduz arquivos de áudio e video armazenados em dispositivo USB, 
SD e memória interna;

 Texto - visualiza arquivos em formato .txt;

 Fotos - visualiza arquivos armazenados em dispositivo USB, SD e memória interna;

 DVD - reprodução de filmes em DVD;

 Game - possui controle remoto com função game, que permite utilização de jogos no 
monitor;

 Entrada e saída de vídeo - permite reprodução de vídeos;

 Som - permite reprodução do som através dos alto-falantes embutidos ou fones de 
ouvido;

 Controle remoto multifunção

 Conectividade - USB, SD card, HDMI, AV, saída para fone de ouvido.



Menu de configurações

O dispositivo permite alterar as configurações de sistema, tela, som e vídeo.

Sistema:
Ÿ Sistema de imagem
Ÿ Proteção de tela
Ÿ Formato de tela
Ÿ Senha de bloqueio
Ÿ Configurações de fábrica

Tela:
Ÿ Idioma
Ÿ Hora na tela
Ÿ Idioma de áudio 
Ÿ Idioma de legendas
Ÿ Idioma do menu
Ÿ Rotação de tela
Ÿ Função padrão ao ligar

Som:
Ÿ Modo de equalizador
Ÿ Modo de operação
Ÿ Faixa de áudio dinâmica
Ÿ Transmissão via FM
Ÿ Transferência IR

Vídeo:
Ÿ Modo de imagem
Ÿ Temperatura de cor
Ÿ Brilho
Ÿ Matiz
Ÿ Saturação

1. Selecione o adaptador adequado ao diâmetro das hastes do encosto de cabeça do veículo.

Instalação



2. Instale o adaptador na haste e em seguida remova os parafusos do suporte.

3. Aparafuse o suporte sobre os adaptadores, apertando os parafusos. Garanta que o suporte 
esteja bem fixado.

4. Acople o monitor ao suporte que está fixado no encosto.

Especificações técnicas

Tela

Sistema de cor

Tamanho da tela

Entrada de vídeo

Saída auxiliar

Memória externa

Cor

Temperatura de operação

1024x600 RGB 16:9

NTSC/PAL AUTO

10"

HDMI, AV

AV, P2 para fone de ouvido

USB, MicroSD

Preto

-20º~70º

Tensão de alimentação 12V



Formatos de vídeo suportados

Formato Resolução Codificação FPS

MP4

MP4

MP4

MP4

MP4

MP4

AVI

MPG

MPG

640x360

640x360

640x360

640x360

640x360

640x360

640x360

480x360

720x480

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(Xvid)

MPEG1

MPEG1

30

31

32

33

34

35

30

25

25

Memória externa - compatibilidade

Máximo 32GB.



Suporte e assistência técnica 

Mais informações sobre o funcionamento ou instalação podem ser obtidas através de nosso 
departamento de suporte e assistência técnica através do telefone 0800.600.4947

Política de garantia

12 meses (9 meses de garantia adicional + 3 meses de garantia legal) conforme especificações do 
CDC*.Para maiores informações, consulte: www.orbedobrasil.com.br

*Garantia legal estabelecida na lei ordinária L8078/90 publicada em 09/11/1990 constante de 90 
dias contados à emissão da nota fiscal.

0800 600 4947

Rod. BR 280, KM 30, 1881
CEP: 89245-000
Araquari - SC
(47) 3305.4041 / 3305.4042
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