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Informação e entretenimento na ponta dos dedos



Bem-vindo

Nota

Antes da instalação

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 excelência do consumidor e recursos e 
especificação dos dispositivos, melhorando interfaces do usuário, atualizações de software, 
correção 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 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.



Atenção

Introdução

Para aproveitar os recursos da unidade, juntamente com a operação adequada e segura, leia este 
manual antes de usar. 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 Este aparelho deve ser utilizado em veículos com sistema de alimentação 12V. Não instale o aparelho 
em veículos 24V.

Ÿ Para evitar curto circuitos, lembre-se de desligar o aparelho e desconectar o ACC antes da instalação 
do +12V.

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, conforme especificações técnicas.
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 Limpe a tela com flanela macia.
Ÿ Caso necessite manutenção, procure pessoal especializado.

Mantenha o manual em seu domínio para eventuais consultas.

As multimídias automotivas Orbe possuem inúmeras funcionalidades, proporcionando maior 
entretenimento através da convergência de diversas funções em um único aparelho. 
Nossa linha de multimídias leva ao seu veículo toda a comodidade necessária em poucos cliques. O 
modelo X possui interface simples e intuitiva, baseado na plataforma Android. Além dos aplicativos 
padrão fornecidos, é possível baixar e instalar diversos outros na plataforma. Observe que nem 
todos os aplicativos são compatíveis. Caso tenha algum problema de compatibilidade com algum 
aplicativo de terceiros, por favor entre em contato com o seu provedor de apps.



Diagrama de conexões

Este diagrama de conexões é somente para referência, e deve ser ajustado de acordo com os 
diferentes modelos de veículos. Caberá ao instalador consultar o diagrama de conexões do veículo 
antes de proceder a instalação.

A1 - NC
A2 - NC
A3 - NC
A4 - BATERIA (AM)
A5 - ANTENA (AZ)
A6 - ILUMINAÇÃO (LA)
A7 - ACC
A8 - GND (PR)

B1 - TRASEIRO LD (+) (RX)
B2 - AF TRASEIRO LD (-) (RX/PR)
B3 - AF FRONTAL LD (+) (CZ)
B4 - AF FRONTAL LD (-) (CZ/PR)
B5 - AF FRONTAL LE (+) (BR)
B6 - AF FRONTAL LE (-) (BR/PR)
B7 - AF TRASEIRO LE (+) (VD)
B8 - AF TRASEIRO LE (=) (VD/PR)

Pinagem dos conectores ISO



Tela de inicialização

Idioma

Clique no ícone        para entrar na interface 
de configuração.

Clique em idioma e escolha o desejado.
Pressione       para voltar à tela anterior.

Trocar plano de fundo da tela inicial

Clique no ícone        .
Toque em configurar no ícone       e selecione tela, plano de fundo. Escolha o plano de fundo.
Nota: você pode também alterar o fundo da seguinte forma:
Entre na tela inicial 2 ou 3, pressione continuamente um espaço vazio. Irá aparecer ‘’planos de 
fundo’’. Clique e escolha o plano de fundo desejado.

Data e hora

Clique no ícone        .
Toque em configurar no ícone       e selecione data e hora.
Selecione data e hora automáticas conforme imagem ao 
lado.
Pressione o ícone       .



Ajuste de data e hora manual

Clique em data e hora automáticas.
Clique em definir data.
Clique em definir hora. 
Clique em selecionar fuso horário.
Clique no ícone       .

Logo

Clique em         e toque em       . O código padrão é 888888.
Escolha o logo de inicialização que você desejar.

Controle de volante

Clique em        e entre nas configurações de função.
Toque na função que deseja configurar. Após, clique na tela 
do volante.
Repita para outras funções.
Pressione          para finalizar.
Nota: se você precisar reiniciar as funções, clique        .

Navegação

Instalação dos mapas:
Copie os arquivos para o SD card (não acompanha o produto) e coloque-o em seu slot.
Clique em        e selecione o gerenciador de arquivos        .
Clique SD e selecione ‘’extsd 1’’.
Selecione os arquivos de navegação e toque nos arquivos com sufixo ‘’.apk’’ e instale.

Atalho de navegação

Clique em      e    . Selecione ‘’Geral’’, ‘’Módulo de Navegação’’ e escolha o software da sua 
preferência.
Clique em       e escolha o software de navegação que mais lhe agradar, como Google Maps, por 
exemplo. Você pode arrastar o ícone para a tela inicial.

Cor do botão

Clique em          e        , toque em        para selecionar a cor desejada.



EQ e FAB

Instalar e desinstalar aplicativos

INSTALAR APLICATIVOS
 Instalar online: conecte a internet, entre em’’Play Store’’ e baixe  o programa desejado.
Instalar através de USB/SD: conecte o dispositivo, escolha o arquivo APK e clique para instalar.

DESINSTALAR APLICATIVOS
Clique        e       , clique no ícone de aplicativos, pressione sobre o aplicativo que deseja desinstalar 
até que a opção apareça e então clique ok.
Clique e segure o ícone do aplicativo que deseja desinstalar até que a opção ‘’X Remover’’ apareça. 
Arraste o aplicativo até a opção e a desinstalação estará concluída.

Configurações de rede

CONFIGURAÇÕES DE WI-FI
Clique em         e        , ‘’Wi-Fi’’. Ative, selecione rede, digite a senha e conecte.

CONFIGURAÇÕES COM ADAPTADOR 3G
Conecte o adaptador 3G no slot USB.
O sistema irá reconhecer automaticamente o adaptador e conectar.
A conexão estará pronta quando o ícone       aparecer na barra de status, conforme imagem abaixo.

Com opções para ajustes de áudio.

Nota: para adaptador 3G, 
certifique-se que o mesmo seja 
compatível com o sistema.



Iniciar / desligar

INICIAR
Se você retirar a chave do veículo e reinseri-la, o equipamento retornará ao último estado.
Se ao desligar a chave o rádio estiver ligado, por exemplo, ao religar a chave o rádio será religado. O 
mesmo acontece se a multimídia estiver desligada. Ao retirar a chave e reinseri-la, a multimídia 
permanecerá desligada.

DESLIGAR
Ao retirar a chave, o sistema de identificação irá desligar a eletricidade e automaticamente se 
encerrará.
Pressione o botão power por mais de 2s, após esse período o aparelho desligará.

Após a inicialização da multimídia, a tela abaixo será exibida.

Ÿ  Display de cristal líquido de alta definição

Ÿ Interface touch com animação dinâmica 3D

Ÿ Função de rádio estéreo FM / AM 

Ÿ MP3, WMA, HDCD, MPEG, JPEG e reprodução de áudio e vídeo

Ÿ Bluetooth embutido,  reprodução de músicas, entre outras funções

Ÿ Reprodução de áudio e vídeo USB e SD 

Ÿ Controle de volante original do carro quando resistivo

Ÿ Navegação Digital 3D

Interface do menu principal

Características principais de funcionamento



Perfil da interface principal

As imagens a seguir exibem uma descrição das opções exibidas no menu do equipamento. Estas 
informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

No menu principal, toque         para entrar na interface do rádio.

Toque em menu para retornar.

Selecione a banda desejada (FM1, FM2, FM3, AM1. AM2).

RÁDIO - Entrar / sair

1. Menu principal

2. Planos de fundo / Widgets

3. Conexão USB

4. Ícones de conexão

5. Hora

6. Menu de recursos iniciais

7. Menu de conteúdos de rede

8. Navegação

9. Rádio

10. Bluetooth

11. Música

12. Vídeo

RECURSOS INICIAIS CONTEÚDOS DE REDE



Funções básicas

1.Luz indicadora de banda

2.Luz indicadora de frequência

3.Pressione para escolher a estação de rádio

4.Busca de baixa frequência

5.Busca de alta frequência

6.Pressione para mais funções

7.Sintonizador automático baixa frequência

8.Amostra de estações

9.Altere entre local e DX

10.Sintonizador automático alta frequência

11.Ajustes de EQ e FAB

12.Deslize para escolher a frequência

Toque em      para entrar na busca de estação semi-automática de alta frequência. Quando a 
estação for encontrada, a procura irá parar. Ao pressionar por mais tempo, a estação será 
armazenada e reproduzida.

Toque em      para entrar na busca de estação semi-automática de baixa frequência. Quando a 
estação for encontrada, a procura irá parar. Ao pressionar por mais tempo, a estação será 
armazenada e reproduzida.   

Pesquisa manual

Seleção de banda

Clique em         para passar pelas bandas FM1, FM2, FM3, AM, AM2. 



REPRODUÇÃO DE VÍDEO - Entrar / sair

Insira o SD/USB na respectiva interface.

Caso já esteja acoplado após entrar no menu principal, toque no ícone      na interface de 
reprodução de vídeo. 

Formatos de vídeo suportados

Este equipamento suporta os formatos de vídeo MPEG, MP3, WMA,  entre outros formatos 
convencionais.

Formatos de imagem suportados são JPG e BMP.

Campos de exibição

Repetir
Formato da TelaFolder display

Retornar Avançar
Pause

Memória interna

Cartão SD

USB

FOLDER DISPLAY

Estas opções poderão ser acessadas quando o equipamento estiver em modo de reprodução de 
vídeo.



REPRODUÇÃO DE ÁUDIO - Entrar / sair

Insira o SD/USB na respectiva interface.

Caso já esteja acoplado após entrar no menu principal, toque no ícone      na interface de 
reprodução de música. 

Formatos de áudio suportados

Suporta MP3, WMA, HCDC, SACD entre outros formatos de áudio.

Conexão USB, cartão SD.

Interface de reprodução

1. Informações dos 
arquivos

2. Retornar

3. Arquivo atual

4. Folder display

5. Retornar

6. Pausar

7. Avançar

8. Repetir

9. EQ/FAB

10. Evolução do 
arquivo

Lista de arquivos

1. Menu principal 

2. Lista de arquivos

3. Arquivo atual

4. Retornar

5. Memória interna

6. Cartão SD

7. USB



Bluetooth

Se seu telefone possui a função bluetooth, pode ser conectado ao aparelho e utilizado para efetuar 
e receber ligações, consultar agenda, ouvir músicas através do bluetooth, entre outras funções.

Nota: Pelo fato de existirem diversas marcas e modelos de telefone com a função Bluetooth, 
algumas funções poderão não ser compatíveis e estarem desabilitadas ou inoperantes.

Pareamento

Ative o Bluetooth no seu celular

Clique em buscar para localizar

Digite a senha padrão "0000" ou "1234"

Para conectar manualmente um dispositivo já cadastrado:

Ative o Bluetooth no celular

Clique em         para ver a lista de dispositivos pareados e selecione o desejado

Digitei o código no seu telefone

1.Painel de digitação

2.Lista de contatos

3.Registro de ligações

4. Menu principal

5.Lista de dispositivos

6. Configurações

Discagem

A discagem para efetuar ligações pode ser feita pelo seu telefone ou através do teclado da tela do 
aparelho        .

Atender ou rejeitar ligações

Ao receber ligações, a chamada aparecerá automaticamente na tela.

Na interface do Bluetooth, clique diretamente nos ícones,        ou       . Para alto falante, clique         .



Reprodução de músicas

Assim que o dispositivo estiver pareado com o Bluetooth, clique no ícone        e as músicas serão 
reproduzidas.

1.ANTERIOR / Retroceder rápido 

2.PRÓX. / Avançar rápido

3.Pausa / Play

Espelhamento - Android

Clique no ícone       , em     e assegure-se que a tela estava desbloqueada. Quando o dispositivo 
estiver conectado ao telefone Android via USB, a tela de ambos estará em modo interativo.

Conectar via Wi-Fi

Clique no ícone      , habilite o Hotspot do seu telefone e então conecte a multimídia a ele para entrar 
em rede. Na primeira vez que essa conexão for realizada, será necessário conectar o telefone via 
cabo USB. Dessa forma, o serviço de interconexão será instalado automaticamente no seu telefone.

Nota: Para que o espelhamento funcione corretamente, é preciso habilitar a opção ‘’depuração de 
USB’’ disponível em configurar, ‘’opções do desenvolvedor’’.



Espelhamento - iPhone

Clique no ícone       , em      e assegure-se que a tela esteja desbloqueada. Quando o dispositivo 
Android estiver conectado ao telefone USB, ambos estarão em estado interativo de tela dupla.

Conectar via Wi-Fi

Clique no ícone       , habilite o Hotspot do seu telefone e então conecte a multimídia a ele para entrar 
em rede. Na primeira vez que essa conexão for realizada, será necessário conectar o telefone via 
USB. Dessa forma, o serviço de interconexão será instalado automaticamente no seu telefone.

Nota: Não é possível operar a tela pela mídia, apenas pelo iPhone.

Solução de problemas

Situação Solução

Não é possível ligar o dispositivo

O display está confuso ou algum botão não
funciona

O sinal da rádio não está sendo detectado
ou está fraco

A imagem ‘’pula’’

A função Bluetooth não funciona

As ligações por Bluetooth estão com eco

Há som intermitente do Bluetooth nas 
ligações ou nas músicas

Vídeos do cartão SD ou pen drive não 
funcionam

Conteúdos do disco rígido não podem ser
lidos

Nota: Caso os problemas persistam, solicite assistência ao revendedor local. Não é permitido o reparou ou violação do 
aparelho, sob pena de perda da garantia de fábrica.

Verifique se o fusível da energia está queimado e substitua-o por outro de
capacidade apropriada quando necessário.

Pressione a chave de reset no painel

Verifique a antena. Caso necessário, troque por outra.
O problema pode estar na estação. Verifique o sinal de outras estações.

O sistema de cores não está correto. Ajuste o sistema de cores para PAL
ou NTSC

Verifique se o Bluetooth do seu celular está emparelhado corretamente. 
Conecte e emparelhe novamente de acordo com o manual do usuário

O volume está muito alto, e diminui-lo é apropriado

O volume está muito alto, e diminui-lo é apropriado

Não garantimos a compatibilidade com todos os formatos disponíveis no 
mercado. Este sistema só aceita cartões SD e pen drives com limite de 32GB

Não é possível acessar a memória a não ser que esteja conectado com fonte
de energia externa



Especificações técnicas

* Não é possível garantir a compatibilidade com todos os aparelhos existentes no mercado, atuais ou 
futuros.

Sistema

Tela

Bluetooth

Rádio AM/FM

GPS

TV digital

Leitor DVD/CD

Formatos de Áudio

Formatos de Vídeo

Portas USB

SD Card

Espelhamento

Apple Car Play/Android Auto

Controle remoto

Freio estacionário

Entrada da câmera de ré

Tensão

Peso

Potência

Android 7.1

Capacitiva 7"

Sim

Sim

App

Externa (opcional)

Não

MP3

AVI, MP4

Dianteiro/Traseiro

2xDados

Sim*

Não

Não

Sim

1

12V

850g

50Wx4

Processador QuadCore

Memória interna 16GB + expansão 64GB

Wi-Fi 802.11 b/g/n



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

Regulamento Anatel sobre Equipamentos  de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº680)

‘’ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 
interferência em sistemas devidamente autorizados.’’
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