
 

 

 

 

 

 

Modelo MTXT700JM da Motorex 



Comprei recentemente uma Tucson e o vendedor da concessionária me ofereceu por R$ 1.800,00 (singelo valor) a instalação 

do módulo da TV Digital  e o desbloqueio da tela em movimento como opcional, ou seja, quando o carro estiver em 

movimento aparecerá a tela de aviso abaixo atrapalhando a visualização do video.  

 

Concordo que por questão de segurança, quando estiver dirigindo não deve-se assistir videos e desviar a atenção, pois o risco 

de provocar acidentes é grande. Mas para quem está de passageiro isso não é um problema. Por isto basta tem um bom senso 

nesta utilização, assim como o bluetooth para celular e esse não está bloqueado, incoerente né? 

Descobri também que não é necessário instalar nenhum módulo de TV digital, esta central mutimidia (original da Tucson) já 

vem com sintonizador digital embutido, o que é ainda mais sacana a oferta por parte da concessionária para algo que já está 

incorporado no que você comprou (e não pagou barato). 

Perdi algumas horas para descobrir e escrever este tutorial, pois também não concordo com o absurdo que outras pessoas 

cobram para este serviço (cerca de R$ 800,00). Então resolvi contribuir demonstrando passo-a-passo para aqueles que tem um 

mínimo de sapiência para fazer isto, porém outros ficarão a disposição do pagamento deste serviço, o que também não 

recrimino, pois nem todos querem dispôr de tempo e/ou conseguem fazer  e pagam por isto. 



O que você irá precisar: 

 

 1 teclado com conexão USB e com a tecla de atalho Start 

Windows. (veja imagem ao lado) 

 

 1 Pendrive (utilizei um pendrive Sandisk 2gb, maiores 

capacidades podem ser  incompatíveis. Veja no manual 

da central multimidia do carro que tem uma lista de 

compatibilidade). 

 

 Copiar arquivos feature.ini e Laucher.ini para o pendrive. 

Download dos arquivos aqui  

 

 

Dica: Eu utilizei uma caneta de GPS para poder navegar e copiar os arquivos, talvez você irá precisar 

também, mas pode improvisar com tampinha de caneta, mas cuidado para não utilizar algo possa 

perfurar e/ou danificar o touch screen. 

   

Então segue abaixo o passo-a-passo. 

Passo 1 - Plug o teclado na entrada USB no painel e tecle (Start Win)  

                

Passo 2 – Com setas vai em Programs -> Windows Explorer  e tecle Enter. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxdtkp6CzUfdSVpMTEs2QlZNQ0U&usp=sharing


Você irá acessar a memória flash da central (NAND), onde estão os programas e o navegador.  

 

 

Passo 3 -  Renomear o arquivo AUDIO.EXE para AUDIO_TEMP.EXE – Na pasta NAND\system . Este passo iremos renomear 

este arquivo temporariamente, somente para podermos conectar o pendrive sem disparar uma execução automática do 

programa de player de áudio, pois isso acontece sempre que um dispositivo de midia é conectado na porta USB.   

        - Click e selecione o arquivo Audio.exe 

        - Click Menu\File\Rename. 

 



Obs. A partir deste passo vamos desconectar o teclado para conectar o Pendrive na porta USB, então iremos utilizar a caneta 

para navegar e copiar os arquivos através do touch screen da tela. 

 

Dica : Aproveite para fazer uma cópia de segurança do diretório NAND. Para isto: 

- Click botão voltar   
- Click Menu Edit -> Select All 
- Click Menu Edit -> Copy 

- Click botão voltar   
- Abra a pasta USB  
- Click Menu Edit -> Paste 

 
Passo 4 -  Copiar os arquivos abaixo previamente copiados no Pendrive para NAND, substituindo o existente. 
 

Nome do Arquivo Caminho a ser copiado 

feature.ini \NAND\config 

Launcher.ini \NAND\system 

 

Obs. Os arquivos que você fez download  já estão alterados, veja abaixo quais foram as alterações feitas nestes dois 

arquivos para habilitar a TV e desbloquear tela em movimento, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 5 – Uma vez que os arquivos acima foram copiados e substituidos, sua central já está desbloqueada, porém é 

necessário desfazer o renomear do arquivo  AUDIO_TEMP.EXE para AUDIO.EXE (feito no passo 3). 

Passo 6 – Para reiniciar o Windows, reconecte o teclado na porta USB, tecle (Start Win) e Suspend. 

 

Obs. Note que a tela ficará desligada, porém a central ainda está ligada. Aguarde 

cerca de 1 minuto para que o sistema volte (Não desligue o aparelho e espere que 

voltará automaticamente). 

 



Agora você poderá acessar a TV digital através do botão AUX. 

 

Porém você irá precisar instalar uma antena para a TV que é diferente da utilizada pelo rádio, existem vários modelos no 

mercado, porém eu recomendo uma antena aplificada que melhora muito a recepção do sinal. Outro detalhe é o tipo de 

conector desta central multimida que não é muito fácil de achar (procure por Conector SMB FAKRA 8011), com a internet 

você pode comprar até nos sites da china. 

 

A seguir vou demonstrar como desmontar o painel, caso você queira instalar esta antena. Você irá precisar somente de uma 

chave tipo Philips. 



1 – Retire a manopla do cambio retirando a tampa e os 

dois parafusos. 

 

2 – Puxe a tampa para cima utilizando dois dedos 

 

3 – Retire os 11 parafusos e a grade de aluminio. 

 

 

4 – Puxe devagar o painel debaixo para frente e da direita 

para a esquerda. 

  



5 – Retire mais 6 parafusos para retirar a Central. 

 

6- Puxe a central para frente e Instale e plugue a antena da 

TV digital.  

 

7 - Remonte o painel   

 

8- Pronto, divirta-se. 

 

 

** FIM ** 


