Manual de Instalação

REV 061020

FT-VF-HY5

Características
• Habilita 2 entradas AV
• Habilita entrada para câmera traseira
• Habilita entrada para câmera frontal1
• Integração de áudio por FM via cabo
• Integração de comandos da TV pelo volante2
• Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
• Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo
• 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
Observações:
1

Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

2

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

Para compatibilidade em veículos 2020 necessário que o carro tenha câmera de ré original.
Para melhor utilização do produto, após sua instalação as linhas guias da câmera original serão
desabilitadas.
Nos carros sem câmera original é obrigatório a instalação de uma câmera aftermarket.

Compatibilidade
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-hy5

1

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

DIP1 e DIP2 pra cima
Habilita somente entrada AV2

DIP1 e DIP2 pra baixo
Habilita entradas AV1 e AV2

DIP1 pra cima e DIP2 pra baixo
Habilita câmera frontal (AV1) + entrada AV2

DIP1 pra baixo e DIP2 pra cima
Habilita somente câmera frontal (AV1)

2

Conexões
Entrada AV1/FCAM
Entrada AV1/FCAM

Conecte um modulo de
espelhamento ou uma câmera
frontal

Entrada AV2

Conecte um receptor de TV
Digital

Entrada AV2

IR-TV

Conecte à entrada IR do receptor
de TV para controlar pelos
comandos de volante

IR-TV

Saida 12V Camera
Saida 12V ACC
Entrada Camera
Saida GND

Saída 12V para alimentar a
câmera traseira
Saída 12V Pós Chave para alimentar
os acessórios e a câmera frontal,
máximo 2A
Negativo para alimentar os acessórios e
as câmeras traseira e frontal

Entrada Camera

Plugar o RCA (Entrada Camera)
ao (Camera OEM) se houver
câmera de fábrica.
Caso não tenha câmera de
fábrica, isolar o (Camera OEM) e
conectar uma câmera aftermarket.

Camera OEM

Conectar ao plug
de antena original

Multimídia Original

Conectar ao
chicote original
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Configuração
Para o melhor funcionamento do sistema, é necessário desabilitar a função
Alerta de Proximidade nas configurações de Som da multimídia, conforme as
instruções abaixo:
Acesse o menu de configurações
tocando na opção “Ajustes”;

Toque na opção “Som”;

Vá em “Prioridade” e então
desmarque a opção “Alerta de
proximidade”;
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Funcionamento
ENTRADA AV
Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas
AVs da interface.
1. Selecione a fonte de rádio FM e sintonize a frequência 82.1MHz para ouvir o
áudio dos acessórios instalados;
2. Pressione e segure a tecla MODE 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 MODE para retornar ao menu original;

Tecla MODE do comando de volante

CÂMERA FRONTAL
A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e
cambiar para qualquer outra marcha. A câmera frontal será exibida por 30
segundos sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla MODE
do comando de volante.

5

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

Tecla Seek+ do volante:
Toque simples: Canal+
Segurar 2 segundos: Scan dos canais
Tecla Seek- do volante:
Toque simples: CanalSegurar 2 segundos: Enter/List

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.
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Suporte Técnico

Nos acompanhe nas redes sociais!

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

