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1. Diagrama de Conexões

REV 020820O 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

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)

Entrada USB 2,
utilização opcional

Conectar ao plug
de antena original

Conectar ao RCA
“CAMERA-IN” da multimídia

Conversor 12/6V para
utilizar a câmera original

Conector Preto
Utilizar nos carros sem

multimídia de fábrica

Conector Branco
Utilizar nos carros com

multimídia de fábrica

Conectar ao Plug
USB original

(carros sem multimídia de fábrica)

(carros com multimídia de fábrica)

Camera (opcional)
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2. Instalação

REV 020820O 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 fazer a instalação da 
multimídia:

1. Remova a multimídia original, seguindo a 
sequência abaixo:
A. Utilizando uma espatula plastica, desencaixe o 
acabamento do painel;
B. Solte o parafuso que fixa o difusor de ar para 
desencaixá-lo e então solte a porca 10 que prende o 
rádio;

C. Remova o acabamento da parte traseira da tela e 
então solte os 2 parafusos que estão por baixo da 
moldura;

2. Retire as 6 presilhas da moldura original e passe 
para a moldura da multimídia;

4. Faça o acabamento no chicote e então encaixe a 
multimídia ao painel e prenda-o parafusando os 2 
parafusos da parte superior;

5. Faça a montagem dos acabamentos retirados 
anteriormente para finalizar a instalação;

6. Depois de finalizado a instalação, ligue a 
multimídia e faça a calibração dos comandos de 

volante. No menu inicial clique em         e então 
acesse “Infotainment Car > Comando de Volante”;

7. Clique em “LIMPAR”, selecione uma tecla na 
multimídia e em seguida pressione a tecla 
correspondente no comando de volante. Faça este 
processo para todas teclas e ao final saia do menu 
para finalizar a programação;

3. Faça a conexão dos chicotes, a instalação da 
antena GPS e do microfone externo conforme 
mostrado na página 1;


