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Manual de Instalação
FT-MM-AND9 HND

1. Diagrama de Conexões

REV 131020O 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-AND9
HW: 1.0
S/N: 2001100001 

04729-19-12320
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)

Conectar ao
chicote original

(opcional)

Conexão USB2

Conectar ao plug
USB original

Conexão USB1

Conectar ao plug
USB original

Somente nos
carros com tela de 7”

Conectar ao
chicote original

Modelo: FT-MM-AND9 HND

847100702203060

S/N: 2002130586
SW: 1.0
HW: 1.0

Interface

Conectar ao RCA
“CAMERA-IN” da multimídia

caso tenha câmera de fábrica

Conectar ao plug de
antena original

Camera

5,8”: Carros com multimídia
de 5,8 polegadas

7”: Carros com multimídia
de 7 polegadas

Camera



3. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas no processo de instalação ou de 
utilização da multimídia, entre em contato com nosso 
Suporte Técnico através dos seguintes canais:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

Email: sac@faaftech.com

Site: www.faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e 
Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.
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2. Instalação
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Siga os passos abaixo para instalar a multimídia:

3. Insira o parafuso do lado direito deixando uma 
folga para encaixar a multimídia;
Observação: Utilizar os parafuso do kit para fixação da 
multimídia ao painel.

5. Finalize a instalação encaixando a moldura 
original;

1. Remova a moldura que envolve o rádio, retire os 2 
parafusos laterais, o parafuso inferior e então solte o 
rádio do painel;

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

4. Encaixe a multimidia no painel e então insira o 
parafuso do lado esquerdo e faça o aperto do 
parafuso direito;


