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1. Avisos Legais

Antes de operar seu dispositivo, leia atentamente as 
instruções de funcionamento e as informações de 
segurança deste manual.

1. A visualização de vídeo em movimento é estritamente 
proibida ao condutor do veículo, verifique a legislação 
local quanto à utilização desta funcionalidade, a Faaftech 
Tecnologia LTDA não se responsabiliza por eventuais 
danos causados pela má utilização desta funcionalidade;

2. Evite o uso prolongado do dispositivo com volume 
superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua 
audição. (Lei Federal 11.291/06);

3. Nunca utilize seu dispositivo em um nível de volume 
tão alto que impeça de ouvir o tráfego exterior e os 
veículos de emergência (ambulância, bombeiros, etc);

4. Encontrando dificuldade de manuseio, pare o carro  
em um local seguro e só então volte a operar o 
dispositivo;

5. A Faaftech Tecnologia LTDA se reserva o direito de 
alterar as características gerais, técnicas e estéticas de 
seus produtos sem aviso prévio;

6. O conteúdo deste manual é de propriedade da 
Faaftech Tecnologia LTDA. A reprodução, adaptação, 
modificação ou utilização do conteúdo deste documento, 
parcial ou integralmente, é expressamente proibida;
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2. Apresentação

Com o PlayToAir+ você espelha todo o conteúdo do seu 
Smartphone diretamente na multimídia de fábrica do seu 
carro, além da praticidade de utilizar CarPlay ou Android 
Auto, tudo isso sem fio.

Aproveite o máximo da sua Central Multimídia, 
espelhando apps como YouTube ou reproduzindo vídeos 
diretamente do USB.

Operando em carros com CarPlay de fábrica, o PlayToAir 
da Faaftech vai elevar as possibilidades da sua central de 
multimídia de fábrica.

A instalação é simples e descomplicada, é só plugar o 
PlayToAir+ diretamente na porta USB e usar.

3. Características
• CarPlay e Android Auto sem fio

• Espelhamento de Smartphone sem fio

• Media Player para Vídeos e Músicas do USB

• Vídeos em alta definição Full HD

• Bluetooth para Músicas e Chamadas Hands Free

• Instalação USB plug and play, só plugar e usar

• Certificação Anatel
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Central PlayToAir+

Cabo USB

Adaptador USB-C
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4. Compatibilidade

O PlayToAir+ é compatível com as multimídias que 
tenham CarPlay de fábrica listadas na aplicação.

Clique na imagem abaixo para acessar a página do 
produto e visualizar a lista dos carros compatíveis.

5. Conteúdo da Embalagem

https://www.faaftech.com/produtos/acessorios/playtoair-plus/


Para utilizar o produto basta conectar o cabo do dispositivo à 
entrada USB da multimídia.

Caso a entrada USB seja do tipo C, utilize o adaptador 
USB-C que acompanha o kit.

Observação Importante:
Algumas multimídias possuem mais de 1 entrada USB, nestes 
casos verifique qual entrada USB é compatível com o sistema 
CarPlay.

6. Instalação
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Após conectado o dispositivo à conexão USB CarPlay da 
multimídia aguarde o PlayToAir+ iniciar automaticamente 
ou então clique no ícone CarPlay      .

Para sair do PlayToAir+ e retornar ao menu original da 
multimídia, toque no ícone Sair do menu inicial.

7. Funcionamento (Menu Inicial)

Menu de um veículo VW utilizado como 
exemplo, podendo variar de veículo para 
veículo
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No menu inicial, toque no ícone Espelhamento para 
acessar a função de espelhamento de tela.

8. Espelhamento de Tela

Siga os passos abaixo para espelhar a tela dos 
Smartphones com sistema iOS.

1. No iPhone, crie um acesso pessoal (Hotspot), para 
isso vá em Ajustes > Acesso Pessoal e habilite a 
função Permitir Acesso a Outros;

8.1 Espelhamento iOS
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2. Vá nos Ajustes do PlayToAir+, selecione  a opção 
Wi-Fi e conecte à rede compartilhada do iPhone;

4. Pronto, agora seu Smartphone já estará espelhando 
a tela na multimídia do carro;

Observação Importante
Aplicativos de streaming como Netflix, Disney+, YouTube 
Premium, Amazon Prime e similares não são compatíveis com o 
espelhamento de tela.

3. Na tela inicial do smartphone, toque no canto 
superior direito e deslize pra baixo para abrir a central 
de controle, clique na opção Espelhar a Tela e então 
selecione o dispositivo Smart_xxxx para iniciar o 
espelhamento de tela;



Siga os passos abaixo para espelhar a tela dos 
smartphones com sistema Android.

1. No smartphone, toque na parte superior da tela e 
deslize pra baixo, em seguida, expanda a central de 
controle arrastando pra baixo:

8.2 Espelhamento Android

2. Arraste a tela, clique na opção Smart View ou 
Espelhamento de Tela e então selecione o dispositivo 
Smart xxxx para iniciar o espelhamento de tela;

3. Pronto, agora seu Smartphone já estará espelhando 
a tela na multimídia do carro;
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9. CarPlay sem Fio

Siga os passos abaixo para utilizar o CarPlay sem fio:

1. Certifique que o seu iPhone já esteja pareado via 
Bluetooth com o PlayToAir+;

2. Abra a função CarPlay e aguarde até que a conexão 
seja estabelecida;
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3. Pronto, o CarPlay sem fio está pronto para uso;

Atenção: Caso o CarPlay não conecte automaticamente, toque 
em Conecte um dispositivo, localize seu telefone na lista e 
então toque em Conectar.

Observação Importante
Ao utilizar o CarPlay sem fio não é possível utilizar os recursos 
Wi-Fi do iPhone.



10. Android Auto sem Fio

Siga os passos abaixo para utilizar o Android Auto sem 
fio:

1. Certifique que o seu Smartphone já esteja pareado 
via Bluetooth com o PlayToAir+;

2. Abra a função Android Auto no PlayToAir+ e aguarde 
até que a conexão seja estabelecida;
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3. Pronto, o Android Auto sem fio está pronto para uso. 

Observação Importante
Ao utilizar o Android Auto sem fio não é possível utilizar os 
recursos Wi-Fi do Smartphone.
Android Auto sem fio é compatível somente com Smartphones 
com sistema Android 11 ou superior e que tenham Wi-Fi 5GHz .



No menu inicial, toque no ícone USB para acessar o 
reprodutor de músicas e vídeos.

11. Media Player
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Toque na opção Música para reproduzir 
os arquivos de música

Toque na opção Vídeo para reproduzir 
os arquivos de vídeo



12. Bluetooth
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No menu inicial, toque no ícone Bluetooth para acessar 
a interface de Bluetooth.

Para parear um novo dispositivo, vá nas configurações 
de Bluetooth do Smartphone e conecte com o dispositivo 
Smart-xxx que está sendo mostrado na tela.

Com o dispositivo já conectado, clique em BT Áudio 
para reproduzir músicas do Smartphone. 



Sistema Operacional: Android 11

CPU: Quad-Core x64 1.5GHz

Memória RAM: 2GB DDR3

Memória Flash: 8GB eMMC

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz

Bluetooth: 5.0 + A2DP

Alimentação: 5V 1A

Temperatura de Operação: -10 a 70°C

Dimensões: 15 x 45 x 90mm (A x L x C)

Peso: 55g 

Arquivos de Músicas: WAV, AAC, WMA, AMR, MP3 e FLAC

Arquivos de Vídeos: MP4 e AVI

Garantia: 1 Ano contra defeitos de fábrica

13. Especi�cações Técnicas
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A Faaftech Tecnologia LTDA 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 Tecnologia LTDA 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 autorizada;

2. O Certificado de Garantia só terá validade quando 
preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao 
Consumidor do aparelho e com Número 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 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília;

3. Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, 
serão de competência exclusiva da assistência Faaftech 
Tecnologia LTDA;

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;

14. Garantia
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Suporte Técnico
0800 603 2330
(62) 3241-4600
sac@faaftech.com.br
Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília

http://www.youtube.com/faaftech
http://www.instagram.com/faaftech
http://www.facebook.com/faaftech
https://www.faaftech.com

