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DESCRIÇÃO

COMPATIBILIDADE

A interface auxiliar FT-BUZZER utilizada em
conjunto com uma interface de volante
FT-WIRE ou FT-IR (vendidas separadamente)
mantém os avisos sonoros ao substituir o
rádio original.

Acesse a página do produto em nosso site
para obter a lista atualizada dos carros
compatíveis com a interface FT-BUZZER.

Os avisos sonoros podem ser:

www.faaftech.com/produtos/acessorios/ft-buzzer

• Porta aberta

QR CODE:

• Cinto de segurança
• Chave no contato
• Farol aceso
• Sensor de estacionamento
OBS: Os avisos sonoros podem variar de carro para
carro. A interface irá manter somente os avisos
sonoros gerados pelo rádio original.

SITE:

INSTALAÇÃO
FT-WIRE ou FT-IR

(vendida separadamente)

ON

FT-BUZZER
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Regulagem de
Volume

Conecte o cabo USB do
FT-BUZZER à entrada
USB da interface FT-WIRE
ou FT-IR

OBS IMPORTANTE: Para o FT-BUZZER funcionar corretamente é necessário que a interface FT-WIRE ou FT-IR esteja
com a versão 4.3 em diante. Caso a peça instalada esteja com versão inferior a 4.3 é necessário atualizar para a
versão mais recente. Neste caso entre em contato com nosso SAC para solicitar o arquivo de atualização.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES
1. Instalei a interface corretamente porém
não consigo ouvir os avisos sonoros.
• Verifique se o carro instalado é compatível com
FT-BUZZER;
• Verifique se a interface FT-WIRE ou FT-IR está com
versão 4.3 em diante;

2. O volume dos avisos sonoros está muito
baixo.

GARANTIA
A FAAFTECH garante aos seus clientes o prazo de 01 (um)
ano contra defeitos de matéria-prima e de fabricação,
comprovada mediante a apresentação da respectiva
Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido.
Certiﬁcado de Garantia
FT-BUZZER

Nome Comprador:
Telefone: (

)

• Regule o volume do FT-BUZZER;
• Verifique se onde foi fixado o FT-BUZZER não é um
local muito abafado;

Endereço:
Cidade:

Estado:

3. Meu carro não tem comando de volante,
mesmo assim é necessário adquirir a FT-WIRE
ou FT-IR?

Data da Compra:

Nota Fiscal:

• Sim, mesmo para os carros que não tenham
comando de volante é necessário adquirir a
interface de volante FTWIRE ou FT-IR;

1 ANO

N° de Série:
N° de Atendimento:
Atenção: Este certiﬁcado de Garantia só tem validade quando preenchido
e acompanhado da Nota Fiscal correspondente.

