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Manual de Instalação
FT-RC-VW1 e FT-RC-VW2

1. Descrição

O FT-RC-VW é um kit de câmera que programará o rádio permitindo a instalação de uma câmera traseira nos carros não 
equipados de fábrica.

O kit de câmera é compatível com os rádios Discover Media, Composit Touch e Composition Media dos carros Volkswagen. 
Acesse a página do produto em nosso site para visualizar a lista atualizada dos carros compatíveis.

2. Instalação
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Siga as instruções abaixo para fazer a instalação do kit FT-RC-VW1 ou FT-RC-VW2.

1. Com o rádio original ainda instalado e a ignição do veículo ligada, conecte a interface à conexão OBD do veículo 
(conexão disponível na parte inferior do painel próximo aos pedais de freio e embreagem).

2. Uma vez conectado a interface ao OBD, a interface piscará o LED indicando que está programando o rádio e irá apagar  o 
LED quando finalizar o processo de programação do rádio (em alguns casos o rádio irá reiniciar após a programação).

3. Retire a interface do OBD, pressione e segure a tecla “Power” do rádio por uns 6 segundos para dar um reset no sistema.

4. Faça a conexão do RCA no chicote original conforme instrução abaixo:

Link do Site QR Code

http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-camera/ft-rc-vw-1/

Conecte o cabo RCA ao conector Preto e então a capa Branca, 
depois conecte ao conector original do rádio. Obs: Conectar os fios 
conforme imagem ao lado.

Conecte o cabo RCA ao conector Azul e depois encaixe no conector 
original do rádio. Obs: Conectar os fios conforme imagem ao lado.

Carros Sem Conector Interno
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Caso o chicote original já tenha o conector Azul ou o conector com a 
capa Branca, pine o RCA diretamente neste conector original.

Fio Amarelo: Conectar ao pino 6
Fio Preto: Conectar ao pino 12
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4. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 (somente fixo) ou (62) 3241-4600
E-mail: suporte@faaftech.com
Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília.

3. Funcionamento

Após finalizado a instalação do kit, ligue a ignição do veículo e 
engrene a marcha ré para visualizar a imagem da câmera traseira.

Caso necessário ajuste a posição da câmera para que fique 
alinhada com o para choque do veículo.

Observação Importante: A visualização da câmera traseira não se 
dará enquanto estiver com o Porta Malas aberto, certifique-se que o 
mesmo esteja fechado ao engrenar a marcha ré. Durante a 
instalação, caso engrene a marcha ré com o vídeo da câmere 
desconectado do multimídia, o mesmo apresentará uma mensagem 
de erro no sistema de estacionamento e só mostrará o vídeo da 
câmera novamente após conectar o vídeo ao multimídia e desligar a 
ignição do veículo por 1 minuto.

5. Conecte o cabo de vídeo da câmera de ré ao RCA que foi conectado ao rádio.

6. Ligue os fios de alimentação da câmera da seguinte forma:

Fio Vermelho: Conectar ao ACC do carro  (Obs: Não ligar ao fio da lâmpada de ré).
Fio Preto: Conectar ao Terra (GND).

7. Fixe a câmera traseiro próximo a luz de placa.

8. Finalize a instalação fazendo o teste de funcionamento do sistema.

Carros Com Conector Interno

Observação Importante

Ao plugar a interface pela primeira vez, a interface habilitará a câmera de ré e salvará o chassi do carro na memória. Caso 
plugue a interface novamente ela desabilitará a câmera de ré do aparelho e limpará a memória, estando pronta para ser 
instalada em outro carro, portanto sempre que remover o kit de um carro é necessário desabilitar a câmera de ré, caso 
contrário não será possível ativar em outro carro.


