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Introdução

Instalação

Obrigado por adquirir o cabo auxiliar FT-HC01.
Instale o cabo FT-HC01 para utilizar o modo estacionado das 
câmeras DVR FT-DVRXX (vendida separadamente). 

Faça a instalação com a ignição desligada.
Conecte o cabo Micro USB à câmera dianteira FT-DVRXX, 
passe a outra ponta até a caixa de fusível do painel e 
conecte o fio Amarelo a um 12V constante, o fio Vermelho ao 
pós-chave e o fio Preto ao Terra.

Câmera dianteira
FT-DVRXX

(vendida separadamente)

Cabo FT-HC01

GND
(Preto)

B+
(Amarelo)

ACC
(Vermelho)
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Diagrama de Instalação

Nota: Caso o tipo de fusível utilizado no veículo seja diferente 
do que é utilizado no FT-HC01, remova o fusível e faça a 
ligação direta. Recomenda-se utilizar conectores Scotch Lock 
(não incluso) para fazer estas conexões caso necessário.
O local da caixa de fusível pode variar de acordo com o 
veículo.
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Especi�cações Técnicas
Entrada de Alimentação 12 - 24V

Saída de Alimentação 5V, 2A (Max)

Proteção de Baixa Voltagem 12V       11.6V

Funcionamento
Utilizando o FT-HC01 é possível gravar vídeo nas câmeras 
FT-DVRXX (vendida separadamente) com a ignição do 
veículo desligada. Para usar esta funcionalidade, acesse as 
configurações da câmera utilizando o aplicativo FT-DVR 
Player e selecione o tipo de gravação do modo estacionado.

Para proteção da carga da bateria, o sistema interrompe 
automaticamente a gravação de vídeo quando a voltagem for 
inferior a 11,6 Volts. 

Ligue o modo 
estacionado 
selecionado a opção 
Normal ou 
Time-lapse
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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 autorizada;
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 e 
Sábado das 08:00 às 12:00 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;

Política de Garantia
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Certi�cado de Garantia 1 ANO

Produto: FT-HC01

Nome do Comprador:

Telefone: (    ) Cidade: Estado:

Endereço:

Data de 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.

Certi�cado de Garantia
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