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LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 
Esta interface possibilita o uso dos controles de volante originais do carro com aparelhos de áudio de  

diversas marcas que possuam entrada para controle remoto por cabo, em carros das marcas Peugeot e 

Citroen com sistema não CAN-Bus. 
 

2- MARCAS SUPORTADAS PELA INTERFACE. 

 
Esta interface destina-se aos aparelhos das seguinte marcas: 

PIONEER, SONY, KENWOOD, JVC, ALPINE, CLARION, H-BUSTER, e CENTRAIS MULTIMIDIA. 

Para todos os aparelhos listados acima é necessário a presença da entrada de comandos de controles 

remoto por cabo. 

 

3-DESCRIÇÃO DAS CONEXÕES. 

 

ATENÇÃO: Fazer toda a instalação com a interface desconectada e somente conectá-
la após selecionado o carro e o aparelho a ser instalado. 
 

FIOS DE ALIMENTAÇÃO 

 

Amarelo – Ligar ao positivo constante. 

Preto – Ligar ao negativo. 

 

FIOS MODO 1 

 

Verde – Ligar ao VAN High do carro             *veja item 6 conexão no carro 

Branco – Ligar ao VAN Low do carro            *veja item 6 conexão no carro 
 

FIOS MODO 2 

 
Amarelo, Azul, Preto, Vermelho e Verde  são ligados diretamente ao comando satélite. 

 

CABO P2 

 

Conectar ao rádio na conexão diponível para controle de volante. item 5 conexão no aparelho 
 

5- SELEÇÃO DO APARELHO. 

 
 

GUIA DE SELEÇÃO DO APARELHO 

MARCA POSIÇÃO DAS CHAVES CONEXÃO NO APARELHO CONEXÃO 

Pioneer 
 

W/R ou Wired Remote P2 

JVC 
 

OE Remote P2 ou Fio 

Sony 
 

Conexão P2 Azul P2 



Este manual não pode ser reproduzido ou transmitido, no todo ou em parte, por qualquer meio eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou gravação, sem a 
autorização expressa, por escrito, da FAAFTECH SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS. 

2 
MANUAL DE INSTALAÇÃO FT-PC-WIRE 

Alpine Conexão P2 Traseira P2 

Kenwood Remo Cont FIO 

Clarion Remo ou SWC P2 

H-Buster* SWC P2 

Centrais 

Multimidia* 
Key1 ou Ad1 Fio 

*Necessário a programação das teclas no menu do aparelho após termino da ligação.

6- CONEXÃO NO CARRO.

É possível trabalhar com dois modos diferentes na interface, o modo 1 usado nos carros que utilizam a 

tecnologia VAN Bus e o modo 2 usado  nos carros com 5 fios do comando satélite ligados diretamente ao 

rádio. 

Para os carros listados abaixo, siga o MODO 1. 

CITROEN PEUGEOT 

Xsara Picasso 2005-2010 206 todos 

 207 até 2011 

307 até 2006 

407 até 2006 
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Para os carros listados abaixo, siga o MODO 2. 

CITROEN PEUGEOT 

207 2011 em diante 

8- ESPECIFICAÇÕES

Tensão de operação ----------- 12 v
Consumo de corrente --------- < 10 mA em stand-by 
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