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do usuário

MULTIMÍDIA SPEED

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 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 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 SPEED possui interface simples e intuitiva, e possibilita que você interaja com algumas 
funções do seu smartphone na tela da multimídia de maneira prática, evitando que você desvie sua 
atenção do trânsito.



Sistema de navegação GPS
(cartão fornecido junto com o produto)

Rádio AM/FM

Menu de acesso aos aplicativos
instalados

Configuração da conexão
Bluetooth

Configurações do sistema

Espelhamento Apple

Espelhamento Android

Operações básicas e tela

Tela

1
2

3

4

5

6
7

1 - Microfone
2 - On/off/mudo: toque para inicializar
a central. Quando em reprodução de mídia, 
pressione para ativar o volume mudo.
3 - Volume +: aumento do volume de áudio
4 - Volume - : diminuição do volume de áudio
5 - Menu: toque para alternar entre as funções
de rádio, Bluetooth, auxiliar, reprodução USB e SD
6 e 7 - Slot para cartão MicroSD, USB e botão
reset

Home: retorna à tela inicial

Retorno: volta à tela anterior

Volume do som

Status da conexão Bluetooth

Relógio digital

Tela principal



Aplicativos

Principais funcionalidades

Conectividade facilitada - Apple

BT music - reprodução de mídia
via Bluetooth

TV - TV digital

Relógio de tela

Wallpaper - plano de fundo
da tela

Rádio AM/FM

Home - retorna à tela inicial

Configurações do dispositivo

Conectividade facilitada - Android

AUX - visualização de vídeo via conexão
AV auxiliar 

SD - reprodução de mídia via SD

Som - configurações do sistema de som

Calculadora

BT - configuração da conexão
Bluetooth

USB - reprodução de mídia via USB

Rádio

Selecione a função Rádio
Entre no menu e toque no ícone       .       

Selecione uma banda de rádio
Toque no ícone BND na interface do usuário para selecionar entre FM1, FM2, FM3, Am1.

1. Sintonização automática
Toque no ícone  <  /  >  para procurar uma estação maior/menor.
Quando uma estação é encontrada, a pesquisa para e a estação passa a tocar.

2. Toque no botão       para iniciar a função de armazenamento automático.
A unidade fará uma varredura automática e armazenará todas as estações na banda corrente.



3. Toque no botão       para varrer a estação. Quando uma estação for encontrada ela será pré-
tocada por 5 segundos.

4. Procura local
Toque no botão        para escolher a rádio local ou distância.
Quando o ícone LOC muda para o modo de destaque, apenas estações com sinal suficientemente 
forte será detectadas.

USB/SD card

Ao conectar um dispositivo USB ou SD, a interface irá iniciar automaticamente. Ou então, toque no 
ícone Menu ou USB/SD.  Via USB/SD é possível:

Reprodução de música / reprodução de vídeo

Visualização de imagens

Entrada auxiliar

Pressione        para entrar na interface de entrada auxiliar, na parte traseira do equipamento.

: Anterior/próxima
: Pausa/toca
: Repete
: Aleatório
: Lista de vídeos

: Aumentar o zoom
: Diminuir o zoom
: Girar a foto
: Faixa anterior
: Pausa/continuar
: Faixa posterior
: Voltar



Bluetooth

Toque em      para entrar no menu de Bluetooth e localizar dispositivos. Para emparelhar com o 
dispositivo, utilize o PIN 1234. Funções Bluetooth disponíveis:

Ligações
Quando houver uma ligação de celular, pressione       para aceitar a ligação, como pode ser visto na 
imagem abaixo:

Músicas Bluetooth
Pressione o botão       para entrar em músicas BT. Veja a imagem abaixo.
Pressione       ou       para selecionar anterior/próxima música.
Pressione       para tocar/pausar a música.

Conectividade facilitada para celular

Android
Para celulares android, a depuração USB deve estar ativada para a função de espelhamento.
Encontre as opções do desenvolvedor do celular - ligue a depuração USB - ligue o BT do celular - 
conecte-se à unidade BT
 Se o modo depuração USB do seu telefone não estiver ativado no seu celular, siga os 
seguintes passos:
 a. Vá até o menu de configurações e selecione ‘‘sobre o dispositivo’’ e pressione 
continuamente (por 8 segundos aproximadamente). Vá em ‘‘versão de software’’ e ative ‘‘opções do 
desenvolvedor’’.

: Apaga
: Ligações recebidas
: Contatos
: Lista de emparelhados
: Músicas BT



b. Vá novamente ao menu de configurações e selecione ‘‘opções do desenvolvedor’’ para ativar 
‘‘depuração USB’’.

Agora, quando seu celular estiver conectado ao aparelho via USB, pressione     para entrar no modo 
de espelhamento. Você pode controlar a interface pelo toque, assim como você faz no seu celular.

Iphone
Quando o Iphone estiver conectado ao dispositivo, pressione       para entrar no modo de 
espelhamento.

Conectividade

Opções de configuração

Pressione          para entrar no modo de configurações.

1. Configurações da área de rádio
Pressione ‘‘área de rádio’’ para selecionar uma das áreas.

2. Controle de volante
Pressione o botão ‘‘volante’’, clique na função desejada e solte o botão ‘‘volante’’.
Repita o passo acima até passar por todas as funções.
Salve a configuração, e retorne para a interface principal.
Nota: cada nova configuração substituirá a anterior. Dessa maneira, é preciso que a cada nova 
configuração todas as funções sejam calculadas.

USB Micro SD AV OUT AV IN

Bluetooth Câmera Saída Subwoofer



3. Caminho de navegação
Pressione ‘‘caminho de navegação’’ para ter acesso às configurações.

4. Ajustes de som
Pressione ‘‘configurações de som’’ para alterar o ajuste do som.

5. Display
Pressione ‘‘configurações de display’’ para alterar os parâmetros de ajustes de display.

6. Proteção de tela
Pressione ‘‘proteção de tela’’ para entrar nas configurações. Clique na imagem que você gostar, e a 
proteção de tela será trocada automaticamente.

7. Configurações de idioma
Pressione ‘‘idioma’’ para entrar nas configurações. Escolha o idioma desejado.

Formatos de vídeo suportados

Formato Resolução Codificação FPS
MP4

MP4

AVI

AVI

MPG

MPG

MOV

MOV

MKV

MKV

FLV

FLV
3GP

1920X1080HD
1280X720HD

1920X1080HD

1280X720HD

1920X1080HD

1280X720HD

1920X1080HD

1280X720HD

1280X720HD

1920X1080HD

1920X1080HD

1280X720HD

352X288

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG4(DIVX)

MPEG1
MPEG1

AVC (H254)

AVC (H254)

AVC (H254)

AVC (H254)
FLV1

FLV1

H263

30



Instalação

PINAGEM CONECTOR ISO

PINO FUNÇÃO COR CABO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

NC

NC

NC

POSITIVO (+)

REMOTO

ILUMINAÇÃO

ACC

NEGATIVO

AF TRASEIRO LD (+)

AF TRASEIRO LD (-)

AF FRONTAL LD (+)

AF FRONTAL LD (-)

AF FRONTAL LE (+)

AF FRONTAL LE (-)

AF TRASEIRO LE (+)

AF TRASEIRO LE (-)

AMARELO

AZUL

LARANJA

VERMELHO

PRETO

LILÁS

LILÁS / PRETO

CINZA

CINZA / PRETO

BRANCO

BRANCO / PRETO

VERDE

VERDE / PRETO



Solução de problemas

PROBLEMA CAUSA / SOLUÇÃO

Não liga / sem energia
Confira a condição do fusível de proteção. Caso esteja 
queimado, substitua-o por um IDÊNTICO.

Falhas na tela ou falta de resposta
ao pressionar os botões Reinicie o dispositivo pressionando o botão de RESET.

Não é possível sintonizar estações de 
rádio

A antena pode não ter o comprimento adequado, estar não
totalmente estendida, ou quebrada;
O sinal de transmissão pode estar fraco demais;
A antena pode não estar corretamente aterrada. Verifique
a instalação da mesma junto ao pessoal especializado.

O indicador ‘‘STEREO’’ do dispositivo 
está piscando

A estação não está totalmente sintonizada;
O sinal de transmissão pode estar fraco demais. Retorne para 
o mono.

Sem imagem na TV O cabo de vídeo entre a unidade e o sintonizador de TV pode 
não estar corretamente instalado.



Especificações técnicas

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

Proprietário

Capacitiva 7"

Sim

Sim

Nativo

Externa (opcional)

Não

MP3

AVI, MP4

Dianteiro/Traseiro (celular)

Dados e GPS

Não

Sim

Sim

Sim

1

12V

940g

50Wx4

Corrente máxima 15A

Sistema de imagem PAL/NTSC



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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