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Manual de Instalação
FT-VF-GM5



• Habilita 2 entradas AV¹
• Habilita entrada para câmera traseira²
• Habilita entrada para câmera frontal¹
• Integração de áudio por FM via cabo
• Comandos da TV no volante
• Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
• Conexões Plug and Play - Mantém intacta a originalidade do veículo
• Atualização via USB - Permite atualização remota do produto
• 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
• Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-gm5

Siga os passos abaixo para fazer a instalação da interface:

1. Configure os Dip Switches da interface conforme tabela da página 2;

2. Faça a conexão do chicote e dos acessórios a serem instalados conforme 
mostrado na página 3;

3. Caso o carro não tenha câmera traseira de fábrica ou instalada pela 
concessionária, faça a programação de vídeo seguindo as instruções da 
página 4;

4. Finalize a instalação testando o funcionamento da interface e dos 
acessórios instalados, veja instruções de funcionamento nas páginas 5-6;

Observação

¹ Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

² Necessário fazer processo de autenticação junto ao suporte técnico tendo em mãos pendrive 
e acesso a internet.

Ícones de câmera ficarão visíveis nas entradas AV.

Instalação

Características
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DIP Switches

2

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

OS DIP 2/3/4 da tabela “Configuração e Seleção de FM” são para selecionar a 
frequência FM que será utilizada para integrar o áudio dos acessórios 
instalados nas entradas AV.

Para cima para carros sem função de câmera traseira
Para baixo para carros com câmera traseira de fábrica ou habilitada 
na concessionária

Para cima habilita entrada AV1 (DVD ou Espelhamento de Tela)
Para baixo desabilita entrada AV1

Para cima habilita entrada  AV2 (TV)
Para baixo desabilita entrada AV2

Para cima habilita entrada de câmera frontal
Para baixo desabilita entrada de câmera frontal

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Configuração

DIP 1

DIP 2

DIP 4

DIP 3

Configuração e Seleção de FM

DIP 1 Sem função

Transmitir áudio via frequência 82,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 83,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 84,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 85,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 86,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 89,1 Mhz

Transmitir áudio via frequência 88,1 Mhz

DIP 2/3/4

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON



Conexões
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Saída 12V Pós Chave para alimentar 
os acessórios, máximo 2A

Saída 12V para alimentar a câmera 
traseira ou câmera frontal

Saída negativo para alimentar os 
acessórios e câmera

O
N1

2
3

4

O
N1

2
3

4

Entrada AV1
Conecte um leitor de DVD, um 
módulo de espelhamento ou 
uma câmera frontal

Entrada AV2
Conecte um receptor de TV 
Digital

Entrada Câmera
Conecte uma câmera

Saida Audio
Não utilizado

IR-TV
Conectar à conexão IR do 
receptor de TV Faaftech para 
trocar os canais pelo volante

Conectar ao chicote
original da central
de entretenimento

Conectar à central
de entretenimento

Saida GND

Saida ACC

Saida 12V Camera

Conectar ao plug
Fakra Preto da central
de entretenimento

Conectar ao plug
Fakra Preto do
chicote original

ATENÇÃO

Conectar o chicote da interface na 
Central de Entretenimento atrás 
do porta luvas.



Executar os passos a seguir somente nos carros sem câmera de fábrica. 

1. Com a interface já instalada e conectada, ligue a ignição do veículo e 
aguarde a multimídia inicializar;

2. Conecte um Pendrive à entrada USB da interface. Utilizar um pendrive 
formatado em FAT32;

3. Aguarde 10 segundos para a interface salvar 2 arquivos no Pendrive, um 
arquivo “info.txt” e um arquivo “.bin”;

4. Retire o Pendrive da interface, conecte à um computador e envie os 2 
arquivos para o email sac@faaftech.com.br;

1° Parte: Coleta e envio de arquivos por email

Programação de Vídeo

Observação Importante

Uma vez programado a entrada de vídeo, a interface vinculará o chassi do carro na memória e 
só programará em outro carro caso desabilite esta função antes de remover a interface. Para 
desabilitar repita os mesmos passos acima com todos Dip Switches para baixo.

4

1. Após receber o arquivo de ativação via email, salve este arquivo dentro do 
Pendrive. O tempo para recebimento do arquivo é de 20 a 30 minutos;

2. Conecte o Pendrive à entrada USB da interface;

3. Certifique-se que o DIP 4 superior esteja para cima (ON) e então engrene 
a marcha ré. A multimídia irá apagar e a interface piscará o LED Azul por 
cerca de 1 minuto indicando que a programação da multimídia está em 
andamento.

Observação Importante: Não desligue a ignição e nem desconecte a interface 
durante este processo de programação da multimídia;

4. Após a multimídia reiniciar, a programação estará concluída, retire o 
Pendrive e finalize a instalação;

2° Parte: Recebimento do arquivo e programação



5

ENTRADA AV

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas 
AV da interface.

1. Sintonize a frequência FM que foi configurada na interface para ouvir o áudio 
dos acessórios instalados;

2. Pressione e segure a tecla SRC do volante por 2 segundos para entrar no 
modo AV da interface;

3. Dê um toque curto nesta mesma tecla para alternar entre as entradas AV1 e 
AV2 caso estejam habilitadas;

4. Pressione e segure a tecla SRC para retornar ao menu original;

Funcionamento

CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e 
cambiar para a marcha N ou D caso seja câmbio automático ou quando cambiar 
para qualquer outra marcha caso seja câmbio manual. A câmera frontal será 
exibida por 30 segundos ou até atingir uma velocidade de 15 Km/h sendo 
possível cancelar a visualização pressionando a tecla SRC.

Pressionar para executar o comando
SRC do volante



Veja abaixo os comandos de volante que podem ser utilizados para controlar a 
TV Digital caso esteja utilizando um receptor de TV Faaftech na entrada AV2 da 
interface.

Funcionamento
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Toque Simples: CH+
Segurar por 2 segundos: SCAN

Empurrar para cima

Toque Simples: CH-
Segurar por 2 segundos: ENTER/LIST

Empurrar para baixo



0800 603 2330 (somente fixo)
(62) 3241-4600
sac@faaftech.com
www.faaftech.com
Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília

Suporte Técnico Nos acompanhe nas redes sociais!


