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Siga os passos 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).

Ao plugar a interface à conexão OBD, aguarde a interface fazer 
a habilitação da câmera e reiniciar o rádio. Após reiniciado 
pode-se retirar a interface e entregar ao cliente para caso o 
mesmo necessite habilitar novamente.

2°. Após feito a programação, remova o rádio original para 
conectar o cabo de vídeo do kit, veja abaixo os dois possíveis 
modos de conexão.

Carro com conector interno

Carro sem conector interno

Observação Importante

Ao plugar a interface pela primeira vez, a interface irá fazer a 
habilitação da câmera de ré e irá vincular esta interface ao 
Chassi daquele carro. Caso plugue a interface novamente ela 
irá desabilitar a câmera de ré do aparelho e irá limpar a 
memória daquele carro e estará 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.

Conecte este plug à entrada 
OBD do veículo e aguarde a 
programação do rádio.

Conectar o fio Amarelo no
pino 6 do conector Azul

Conectar o fio Preto no
pino 12 do conector Azul

Plugar a barra diretamente
ao conector do rádio

Manual de Instalação

FT-RC-VW1
FT-RC-VW2

Para sua segurança e conforto, leia cuidadosamente este manual.

Escaneie para visualizar carros compatíveis



Conexões do Kit

CERTIFICADO DE GARANTIA
APARELHO: FT-RC-VW 1 ANO

NOME DO COMPRADOR:

TELEFONE: (    ) CIDADE: ESTADO:

ENDEREÇO:

DATA DA COMPRA: NOTA FISCAL:

N° DE SÉRIE: N° DE ATENDIMENTO:

Atenção: Este certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota 
Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

Ligar os dois fios vermelhos
ao sinal da lâmpada de ré.
OBS: Se instalado em Amarok,
Golf ou Jetta, ligar ao 12V ACC.

Conectar a câmera de ré

Ligar os dois fios pretos ao
terra (GND).

Utilize a extensão RCA para conectar
este lado ao multimídia.

Funcionamento Garantia

Após feito a habilitação da câmera de ré no aparelho e feito 
todas as conexões, ligue a ignição do veículo e engrene a 
marcha ré para visualizar a imagem da câmera.

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

Fixe a câmera de ré ao para choque do veículo e em seguida faça a conexão dos cabos conforme o diagrama abaixo.

Utilize multímetro para encontrar o fio de acionamento da lampâda de ré ou o fio ACC, após identificado os fios, faça a conexão 
com a ignição do veículo desligado e só retorne a ligar quando todas as conexões estiverem devidamente isoladas.

ATENÇÃO: A visualização da câmera de ré não se dará 
enquanto estiver com o Porta Malas aberto, certifique-se de 
que o mesmo esteja fechado durante os testes de funciona-
mento.

A FAAFTECH garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra 
defeitos de matéria-prima e de fabricação, comprovada mediante a apresen-
tação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certifi-
cado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:
1. A FAAFTECH declara a Garantia nula e sem efeito se for constatada por 
ela, ou pela assistência técnica que o aparelho sofreu danos causados por má 
utilização, por instalação inadequada, acidentes (quedas, batidas, etc.), ou 
ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não 
autorizadas;
2. O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente 
com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho e com N° de 
Atendimento gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente através 
dos seguintes números: 0800 603 2330 (somente fixo) ou do (62) 3241-4600 
de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília;
3. Os consertos e manuntenções do aparelho em garantia, serão de 
competência exclusiva da assistência FAAFTECH;
4. Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão 
cobertos pela presente garantia;
5. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta 
garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;


