
Escaneie o QR Code abaixo
para visualizar o vídeo de
instalação deste produto

Manual de Instalação
FT-MM-AND10.1 GM

1. Diagrama de Conexões

REV 190220O conteúdo deste documento são de propriedade da FAAFTECH Tecnologia LTDA. A reprodução, adaptação, modificação ou utilização do conteúdo neste documento, parcial ou integralmente, é expressamente proibida.

Modelo: FT-MM-AND10.1
HW: 1.0
S/N: 2001100001 

04729-19-12230
Made in RPC

Conectar ao conectores
do chicote original

Conexão do microfone externo

Entrada de câmera
frontal

Saída remote para amplificador

Saída 12V para câmera frontal

Entrada AV
AUX-L IN

AUX-R IN

VIDEO-IN

VIDEO-OUT2

VIDEO-OUT1

F-CAM

FL-OUT

FR-OUT

SUB-OUT

MIC

Fio Azul/Branco - AMP-CON

Fio Rosa - F.CAM POWER

Saída de áudio (Subwoofer)

Saída de áudio (Frontal)

Saída de vídeo para
telas traseiras

CAMERA-IN

Fio Marrom - BACK

Fio Azul

Fio Azul/Branco
Antena WiFi

Antena bluetooth
Fio Verde/Preto - BRAKE Ligar ao freio de mão

Não utilizado

Entrada de câmera traseira

Antena GPS
Para o bom funcionamento, 
fixar na posição horizontal 
sem obstrução de objetos 

metálicos

Receptor de TV Faaftech
FT-TV-HD3 ou FT-TV-1SEG4

(vendido separadamente)
Modelo: FT-CB-MM-GM

847100702203060

S/N: 2002130586
SW: 1.0
HW: 1.0

Interface

Conectar ao plug
de antena original

Instalar a tomada
USB em um local

acessível

Deixe a conexão USB
em um local acessível

(opcional)
Buzzer

Tomada USB

Painel

Tomada USB
Fazer furo com uma broca
serra copo de 19mm

Conexão USB 2

Conexão USB 1
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2. Instalação

REV 190220O conteúdo deste documento são de propriedade da FAAFTECH Tecnologia LTDA. A reprodução, adaptação, modificação ou utilização do conteúdo neste documento, parcial ou integralmente, é expressamente proibida.

Siga os passos abaixo para instalar a multimídia:
1. Remova o rádio original, seguindo a sequência 
abaixo:

A. Remova o acabamento da traseira do rádio;
B. Remova os 2 parafusos que fixam o rádio e então 
puxe-o para destravá-lo do painel;

5. Conecte os cabos à multimídia;

6. Acomode os cabos dentro da moldura superior e 
então fixe-a utilizando 5 parafusos;

7. Fixe a moldura inferior à moldura superior 
utilizando 6 parafusos;

8. Remova as presilhas metálicas do rádio original e 
coloque-as na moldura inferior;

9. Encaixe a multimídia no painel, fixe-a com os 2 
parafusos retirados do rádio original e encaixe o 
acabamento para finalizar a instalação;

4. Passe o chicote por dentro da moldura superior;

2. Faça conexão dos chicote conforme “Diagrama 
de Conexões” da página 1;

3. Passe o chicote por dento da moldura inferior;


