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Manual de Instalação
FT-VF-UC4



Escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo para acessar a página do site e 
ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis.

https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-uc4/

Observações:

1Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

2Integração de comandos no volante com TVs Faaftech (FT-TV-1SEG4 e FT-TV-HD3).

Compatibilidade

• Habilita 2 entradas AV

• Habilita entrada para câmera traseira

• Habilita entrada para câmera frontal1

• Habilita entrada auxiliar de áudio

• Integração de comandos da TV pelo volante2

• Saída auxiliar 12V ACC

• Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo

• 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

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

DIP1 pra baixo e DIP2 pra cima

Habilita somente câmera frontal (AV1)

DIP1 pra cima e DIP2 pra baixo

Habilita câmera frontal (AV1) + entrada AV2

DIP1 e DIP2 pra baixo

Habilita entradas AV1 e AV2

DIP1 e DIP2 pra cima

Habilita somente entrada AV2



Conexões
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Saída 12V Pós Chave para alimentar os 
acessórios, a câmera frontal e câmera 
traseira. Corrente máxima de 2A

Saída GND para alimentar os 
acessórios, a câmera frontal e a 
câmera traseira.

Chicote Original

Remover a multimídia original
para fazer a conexão do chicote

Entrada AV1
Conecte um modulo de 
espelhamento ou uma câmera 
frontal

Entrada AV2
Conecte um receptor de TV 
Digital

Entrada AV2

Entrada AV1/FCAM

IR-TV
Conecte à entrada IR do receptor 
de TV para integrar com o 
comando de volante

IR-TV

Saida 12V ACC

Saida GND

Multimídia Original

Entrada de Câmera

Camera OEM

Na Fiat Toro com tela de 10.1”, 
conectar o chicote à central de 
entretenimento que fica atrás do 
painel acima do porta luvas.

Entrada Camera
Plugar o RCA (Entrada de Câmera) ao 
(Camera OEM) se houver câmera de 
fábrica.
Caso não tenha câmera de fábrica, 
isolar o (Camera OEM) e conectar a 
câmera instalada ao RCA (Entrada de 
Câmera).
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Atenção: Só faça a programação abaixo caso esteja instalando a interface em 
um veículo que não tenha câmera traseira ou entrada auxiliar de fábrica.

1. Ligue a ignição do veículo e aguarde a multimídia inicializar completamente;

2. Pressione e segure a tecla correspondente do comando de volante por 10 
segundos para iniciar o processo de programação. Durante a programação, o LED 
da interface piscará por alguns segundos e se apagará indicando o término da 
programação;

LED piscando Azul: Programação da câmera traseira.

LED aceso Roxo: Interface já programada em outro veículo.

4. Após terminar a programação, a multimídia reiniciará e após inicializada, a 
câmera e a entrada auxiliar estarão programadas;

Observação: A multimídia pode levar até 10 segundos para reiniciar.

Programação da Entrada de Câmera e Entrada AUX

1 2 3

Utilizar a tecla Atender nos carros com tela de 10.1”1

Utilizar a tecla Viva-Voz nos carros com tela de 8”2

Utilizar a tecla Recusar nos carros com tela de 7”3

Ao fazer esta programação, a interface vinculará o chassi 
do carro na memória e não será possível refazer este 
processo em outro veículo.
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Atraso para desativação da Câmera de ré

Linhas de orientação ativas na câmera de ré

Câmera

102.9

Veículo

Percurso Con�g. do sistema 

27  °C  EXT

Favoritas

Rádio FM Música rock

102.9 89 A
89 A RADIO ROCK 102.9 Selecione “Adic. dispositivos”

para iniciar o pareamento

Dispositivos

Nenh. telefone
conectado

Principal

Adic. dispositivo Dispositivos

Para o correto funcionamento do sistema, é necessário desabilitar a função 
Atraso para desativação da Câmera de ré nas configurações da multimídia 
conforme as instruções abaixo:

Configuração

No menu principal da multimídia,
clique no ícone Veículo;

Clique em Config. do sistema, role
o menu para baixo e clique na opção
Câmera;

102.9

Hora e Data

Telefone/Bluetooth

Câmera

Luzes

Veículo

Percurso Con�g. do sistema 

Desmarque a opção Atraso para
desativação da Câmera de ré;
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ENTRADA AV

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

1. Pressione e segure a tecla SRC do volante por 2 segundos para entrar no 
modo AV da interface. Sempre que entrar no modo AV, a multimídia mudará 
para a fonte AUX automaticamente; 

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

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

Funcionamento

CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será mostrada automaticamente após engrenar a marcha ré 
e cambiar para 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 no comando de 
volante.

Tecla SRC do comando de volante

Tecla localizada atrás do volante



Utilize os comandos de volante para controlar o Receptor de TV da Faaftech.

Observação: Função disponível somente para os receptores de TV Faaftech modelo 
FT-TV-1SEG4 ou FT-TV-HD3. Outras marcas ou modelos não são compatíveis.

Funcionamento

Teclas localizadas atrás do volante

Tecla Seek+ do volante:
Toque simples: Canal+

Segurar 2 segundos: Scan dos canais

Tecla Seek- do volante:
Toque simples: Canal-

Segurar 2 segundos: Enter/List

Tecla Seek+ do volante:
Toque simples: Canal+

Segurar 2 segundos: Scan dos canais

Tecla Seek- do volante:
Toque simples: Canal-

Segurar 2 segundos: Enter/List
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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 
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 manutenções 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-VF-UC4 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.

Garantia







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!


