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S/N: 2002130586
SW: 1.0
HW: 1.0
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2. Instalação

REV 081020O 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 a moldura que envolve o rádio, retire os 
4 parafusos e então solte o rádio do painel;

3. Faça o acabamento no chicote e então encaixe a 
multimídia ao painel;

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

3. Configuração

Caso instale a multimídia em um Renegade 2018 pra trás, será necessário ajustar o parâmetro da rede CAN Bus 
seguindos os passos abaixo. Observação: Carros PCD não será necessário fazer este ajuste. 

No menu inicial, clique em Configurações; 1°

Clique na opção “Infotainment Car”; 2°

Clique na opção “Sobre”; 3°

Clique no ícone “Ajustes” do canto superior; 4°

Clique na opção “CAN Type”; 6°

Clique na opção “Wc”; 7°

Clique na opção “162. CHRYSLER (WC)”; 8°

Insira a senha “0330” e clique em “OK”; 5°

0330

Clique em “Renegade”; 9°

Clique em “Save”; 10°

Clique em “Reboot”; 11°

Aviso Importante: Não modificar 
nenhum outro parâmetro sem 
autorização de um técnico da 
Faaftech, podendo ocasionar mau 
funcionamento ou até paralisação 
total do sistema.


