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Manual de Instalação
FT-RC-AUD4



• Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-RC-AUD4.

• Por favor, leia este manual atenciosamente antes de instalar seu dispositivo.

• Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e 
das informações de segurança.

• Recomendamos que a instalação da interface seja feita por um profissional 
com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.

• Faça toda à instalação com a ignição do carro desligada.

• Habilita 1 entrada para câmera traseira

• Habilita 1 entrada para câmera frontal

• Habilita 1 entrada de vídeo auxiliar

• Guias dinâmicas de estacionamento

• Saída 12V ACC e GND para alimentação dos acessórios

• Conexões Plug and Play

• 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

• Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-camera/ft-rc-aud4

Caracteristícas
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Siga os passos abaixo para fazer a instalação da interface FT-RC-AUD4:

1°. Remova o rádio original para que seja feita a instalação da interface, 
normalmente encontrado dentro do Porta Luvas;

2°. Configure os DIP Switches da interface de acordo com a tabela do item “Dip 
Switches”;

3°. Faça as conexões dos chicotes seguindo o item “Conexões”;

4°. Faça a instalação da(s) câmera(s) traseira e(ou) dianteira seguindo o 
diagrama do item “Conexões Vídeos”;

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma 
desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

Para carros com tela de 10,2”

Para carros com tela de 7” ou 8”

Para carros com tela de 5,8”

Dip Swicthes

ON
1 2

Configuração de Tela
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Conexões

Conectar 
ao chicote 

Conectar 
ao chicote 

Conectar ao 
Rádio

Conectar ao Plug LVDS 
Cinza ou Rosa do Rádio

OBS: Rádio localizado 
dentro do porta luvas.

Modelo: FT-RC-AUD4
Versão: xx

S/N: xxxxxxxxxx

VIDEO
IN/POWER

LVDS
IN/OUT

CAN/POWER
IN

DIP
SELECT

UPDATE



*Câmeras vendidas separadamente.

Conecte uma fonte de vídeo tal
como TV ou espelhamento de tela

Obs: O áudio deverá ser ligado diretamente
à entrada auxiliar do multimídia

*Câmera Frontal

*Câmera Traseira

Modelo: FT-RC-AUD4
Versão: xx

S/N: xxxxxxxxxx

VIDEO
IN/POWER

LVDS
IN/OUT

CAN/POWER
IN

DIP
SELECT

UPDATE
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Utilize a saída ACC e Saída GND para alimentar as
câmeras e também TV ou espelhamento caso instalado
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Câmera Frontal

A câmera frontal será exibida 
automaticamente ao engrenar a 
marcha R e cambiar para N ou D. 
Ela será exibida por 30 segundos 
ou até atingir a velocidade de 15 
km/h sendo possível cancelar a 
visualização pressionando a tecla 
OK do comando de volante.

As Guias de Estacionamento não tem precisão de 100% do percurso 
mostrado. Utilize as Guias de Estacionamento somente como um recurso 
auxiliar de estacionamento.

Observação Importante

Câmera Traseira

A camêra traseira será mostrada automaticamente ao engrenar a marcha ré.

Ao girar o volante as Guias de Estacionamento irão movimentar indicando a 
direção aproximada que o veículo irá percorrer.

Pressione a tecla OK no volante enquanto na marcha ré para alternar entre a 
visualização da câmera de ré ou do sensor de estacionamento.
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Entrada AV

Siga como indicado abaixo para acessar a entrada AV da interface:

• Selecione a entrada auxiliar de áudio no multimídia;

• Pressione e segure a tecla OK do comando de volante para entrar no modo AV 
da interface;

• Caso tenha instalado Câmera Frontal dê um toque curto na tecla OK para 
alternar entre a visualização da entrada AV e da Câmera Frontal;

• Para retornar ao menu original, pressione e segure a tecla OK;

Tecla OK Audi A3 e A4
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Funcionamento

Tecla OK Volkswagen Golf



Por padrão a interface vai configurada com a câmera traseira habilitada e com 
a câmera frontal desabilitada, veja como mudar essa configuração caso seja 
necessário.

Para alterar a configuração, utilize um pendrive formatado em FAT32 e siga as 
instruções abaixo:

1° Crie um arquivo de texto no pendrive com o seguinte nome RC_CFG (nome 
deve ser exatamente RC_CFG);

2° Abra o arquivo RC_CFG e digite um dos comandos listados abaixo:
RCAM: ON  //Habilita entrada de câmera traseira (padrão de fábrica)
RCAM: OEM //Configura câmera traseira como original de fábrica

FRENT: ON  //Habilita entrada de câmera frontal
FRENT: OFF  //Desliga entrada de câmera frontal  (padrão de fábrica)

GEAR: AUT  //Para carros com câmbio automâtico (padrão de fábrica)
GEAR: MAN  //Para carros com câmbio manual

RESET: ON  //Restaura as configurações de fábrica
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3° Salve o arquivo de texto;

4° Remova o pendrive do computador;

5° Com a interface FT-RC-AUD4 conectada ao chicote e a ignição do carro 
ligada, conecte o pendrive à porta USB da interface;

Obs: Ao conectar o pendrive, a interface piscará o LED indicando que leu a 
configuração do Pendrive.

6° Pronto, retire o pendrive para finalizar a configuração;
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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, 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;

CERTIFICADO DE GARANTIA
Modelo: FT-RC-AUD4 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.





0800 603 2330 ou (62) 3241-4600
suporte@faaftech.com.br
www.faaftech.com.br
Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Suporte Técnico Nos acompanhe nas redes sociais!


