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Siga as instruções abaixo para fazer a instalação do kit FT-RC-RN.

Com a ignição do veículo e o rádio (Media NAV) ligados, conecte a interface à conexão OBD do veículo (conexão normalmente 
disponível dentro do porta luvas).

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

Observação Importante

Ao plugar a interface pela primeira vez, a interface irá programar a câmera de ré e salvará o número de Chassi daquele carro. 
Caso plugue a interface novamente ela irá desprogramar a câmera de ré e limpará 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.

Conexão OBD
Plugar à conexão OBD do veículo para programar
a câmera de ré.

Conexão OBD geralmente encontrada dentro do porta
luvas ou abaixo do painel proximo aos pedais de embreagem
e de freio.

LED de Sinalização
Piscando Azul - Sinaliza a programação da câmera de ré
Piscando Vermelho - Sinaliza a desprogramação da câmera de ré
Aceso Roxo - Sinaliza que a interface já foi programada em outro carro
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Para sua segurança e conforto, leia cuidadosamente este manual.
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Funcionamento

Uma vez programado a câmera de ré, remova o rádio e conecte o chicote com as conexões de Entrada de Câmera, Saída ACC, 
Saída GND e Entrada Reverse.

Veja no diagrama abaixo a descrição de cada um dos fios do chicote.

Finalizado a instalação, faça o teste de funcionamento do sistema.

Ligue a ignição, aguarde o rádio inicializar e engrene a marcha ré para visualizar a imagem da câmera de ré.

Caso não funcione, verifique a instalação do kit e seguindo todas as instruções deste manual novamente.

Conectar o vídeo da câmera de ré

Conectar ao rádio
Conectar ao

chicote original

ACC / GND
Utilize para alimentar a câmera de ré

Entrada Reverse
Conectar ao sinal da lâmpada de ré para
acionar o Reverse do Media NAV

OBS: Alguns carros já tem este fio conectado ao fio
da lâmpada de ré, nestes carros não há necessidade
de ligar este fio ao sinal da lâmpada.
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Media NAV após instalação da câmera de ré.


