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Parabéns por ter adquirido o nosso produto. A sua satisfação é o primeiro requisito a que 
os nossos produtos devem obedecer: a mesma satisfação que aquela sentida por aqueles 
que anseiam pela emoção do sistema de áudio no carro. Este manual foi concebido para 
fornecer as principais instruções necessárias para instalar e utilizar corretamente o 
sistema. No entanto, é grande a variedade de possíveis aplicações; para mais informação, 
não hesite em contactar o seu representante oficial ou a nossa equipa de apoio técnico 
através do correio eletrónico . comercial@laps.pt

Guarde sempre o manual de instruções, e siga sempre todos os passos, de acordo, com o 
manual. Se o equipamento for utilizado por terceiros forneça também este manual de 
instruções. O incumprimento destas instruções poderá provocar ferimentos nas pessoas 
ou danos nos produtos.

ATENÇÃO

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE 

1. Todos os componentes devem estar firmemente seguros à estrutura do veículo. Faça o 
mesmo quando instalar estruturas personalizadas que possa ter de construir. Confirme se a 
sua instalação é sólida e segura. Um componente que se solte durante a condução pode 
causar danos graves aos passageiros, assim como a outros veículos.

2. Utilize sempre equipamento de proteção ocular quando usar ferramentas, uma vez que 
podem existir fragmentos ou resíduos do produto no ar.

3. Para evitar danos acidentais, conserve o produto na embalagem original, se possível, até 
estar preparado para a instalação final.

4. Não efetue qualquer instalação dentro do compartimento do motor.
5. Antes de começar a instalação desligue a unidade principal e todos os outros dispositivos 

do sistema de áudio, evitando quaisquer danos possíveis.
6. Certifique-se de que a localização que escolher para instalar os componentes não interfere 

com o funcionamento normal de quaisquer dispositivos mecânicos ou elétricos do veículo.
7. Não instale os componentes nem deixe os cabos soltos perto de dispositivos eletrónicos ou 

mecânicos do veículo.
8. Tenha extremo cuidado quando perfurar ou cortar o interior no chassis do veículo, 

certificando-se de que não há nenhum cabo ou elemento estrutural essencial debaixo do 
veículo ou na área selecionada.

9. Ao orientar os cabos, certifique-se de que estes não entram em contacto com extremidades 
afiadas ou com dispositivos mecânicos móveis. Certifique-se de que o cabo está fixo de 
forma adequada e protegido em todo o comprimento, bem como de que o isolamento é 
auto-extinguível.

10. Utilize apenas cabos com a secção adequada (AWG), de acordo com a potência aplicada.
11. . Ao passar o cabo por um orifício no chassis do veículo, proteja o cabo com uma anilha de 

borracha (passa-fios). Certifique-se que os cabos que passem por áreas geradoras de calor 
possuem uma proteção adequada.

12. Não faça passar os fios pelo exterior no veículo.
13. Utilize cabos, conectores e acessórios de qualidade, tais como os disponíveis no catálogo 

da LAPS S.A.
14. Certificado de garantia: Para obter mais informações, visite o website da LAPS S.A.

15. Não deixe o aparelho ao abandono, ao alcance de crianças ou pessoas que não 
avaliem o perigo inerente.

16. Mantenha o aparelho fora de alcance de crianças ou pessoas que não saibam dar o 
devido uso ao aparelho

17. Não deixe os plásticos ao alcance das crianças, existe o perigo de sufocação.
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POLÍTICA DE GARANTIA

Os produtos Sicur são garantidos, em condições normais de funcionamento, durante o 
período
do tempo, tal como estabelecido pelas leis em vigor, contra defeitos relativos aos materiais 
ou seus
fabrico. A garantia é válida a partir da data de compra, certificada por recibo.
A garantia não é válida se:
- O produto for danificado por incidentes, instalações e/ou utilização indevida, ou por
 quaisquer outras causas que não dependam de materiais ou defeitos de fabrico;
- O produto é modificado ou adulterado por pessoas não autorizadas;
- O seu número de série tenha sido alterado ou cancelado.
A Sicur não assume qualquer responsabilidade por: custos ou perda de lucro devido à 
impossibilidade de utilizar o produto, outros custos acidentais ou consequentes, despesas 
ou
danos sofridos pelo cliente.
A Sicur não assume nenhum dano causado pelo incumprimento das instruções do manual.

Para mais informações, visite o website da Laps S.A.

IMPORTANTE
Anote o número de série da unidade no espaço abaixo e guarde-o como registo 
permanente.

NÚMERO DE SÉRIE:______________________________________________________
LOCAL DE AQUISIÇÃO:____________________________________________________
DATA DE INSTALAÇÃO:____________________________________________________
INSTALADOR: ___________________________________________________________

Informações sobre o descarte de equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias no 
final da sua vida útil (aplicável em países que adotaram sistemas de coleta seletiva 
de resíduos)

Se você quiser descartar este produto, não misture com lixo doméstico geral. Existe um 
sistema de coleta seletiva de aparelhos eletrônicos usados de acordo com a legislação, 
que exige um tratamento adequado de recuperação e reciclagem. Entre em contacto com 
as autoridades locais para obter mais informações sobre o ponto de coleta e tratamento 
mais próximo. A reciclagem e o descarte adequados de resíduos ajudam a conservar 
recursos e contribuem para a prevenção de efeitos negativos e prejudiciais para a saúde e 
ao meio ambiente. 

 

O abaixo assinado LAPS.S.A declara que o presente tipo de equipamento de rádio está 
em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de 
conformidade está disponível em: https://www.laps.pt » Procurar por referência de produto 
»Documentação »Declaração de Conformidade
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IMPORTANTE DE NOTAR ANTES DA INSTALAÇÃO

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

1. Este equipamento deve ser instalado por um técnico profissional.
2. Ligar todos os outros fios antes de ligar o positivo B+ (+12V). 
3. Este equipamento só pode ser utilizado com 12V DC negativo ao chassy.    
4. Por favor, ligue o fio amarelo ao positivo da bateria (+) ou ao terminal da 
bateria.
5.Se não o fizer, causará mau funcionamento ou danos ao sistema elétrico 
do carro.
6. Quando necessário mudar o fusível, por favor, substitua-o por um que 
tenha as mesmas especificações.
7. O uso de altifalantes de boa qualidade com 4-8 ohm pode melhorar o som 
do equipamento.
8. Por favor não permita que a unidade entre em contacto com sujidade, 
humidade, ou líquidos, uma vez que isso pode causar danos ao mecanismo 
e irá anular a garantia
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PTY 1 2 3 4 5 6

INT RPT RDM

PTY

Telefone celular recarregando
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Auxiliar - BT.
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COMANDO REMOTO

1. Ligar/Desligar
2. Mudar estação definida/Recuar
3. Memorização automática das estações
4. Recuar estações
5. Mudar estação definida/Avançar
6. Menu(Voltar ao modo rádio)
7.Reduzir Volume - 
8. Aumentar Volume +
9. Ligar/Desligar áudio
10. Escolher funções
11. Avançar estação
12. Selecionar Banda (FM1/FM2/FM3)
13. Play/Pausa (USB/SD/AUX/BT)
14. Mudar modo (USB/SD/AUX/BT)

Imagem só para consulta, por favor verifique diretamente os 
controlos físicos no comando.

Funções do comando em modo rádio
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Frequência: Europa: 87.5-108Mhz

Função RDS: AF/TA/PTY

Potência RMS: 4X25W

Potência MAX: 4x45W

RCA: 2 sets(4 canais)

Nível máximo de saída: 4x2V RMS(Frente-Trás)

USB 2: 2.1A/5V carregar

Tipo USB: USB 2.0

Porta USB: 1A

Voltagem USB: 5V

Capacidade USB: 128G

Versão BT: 5.0

Perfil de suporte: A2DP

Potência Máx. Transmição: 4 dBm Max. (Potência classe 2)

Banda: 0-78

Frequência:  2402 ~2480 MHz

Fonte de alimentação: 12V DC(9.5-16V)

Massa Chassi: Negativo

Impedância do alto-falante: 4 ohms por canal

BLUETOOTH

GERAL

SRM321BT

FM TUNER

AUDIO

USB

ESPECIFICAÇÕES
Informações sobre faixas de frequência e potência máxima transmitida

NOTA:
As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso 
prévio devido a melhorias. 
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