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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.

2. Instalação

Siga os passos abaixo para fazer a instalação da multimídia:

1. Remova o rádio original para ter acesso aos chicotes de instalação;

2. Faça a conexão dos chicotes da multimídia conforme mostrado na página 
anterior;

3. Retire os difusores de ar e as presilhas da moldura original e encaixe-os 
na moldura da multímidia;

4. Faça o acabamento no chicote para evitar ruídos internos;
Observação: Fixe a interface em local onde possa escutar os beeps do sensor de 
estacionamento 

5. Encaixe a moldura com a multimídia no painel para finalizar a instalação;

A instalação deste produto deve ser feita por um profissional com experiência 
em instalação de acessórios automotivos. Toda a instalação deve ser 
executada com a ignição desligada para evitar falhas ou danos ao sistema 
original.
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