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    O interface 07005D fOi desenvOlvidO para funciOnar nO veículO range 
rOver evOque 2015 acima.

O prOdutO preserva:
1) Os cOmandOs de vOlante dO carrO Operantes em dvd’s cOm entrada 
Wr;

2) as infOrmações visuais dO sensOr de estaciOnamentO Original

3) as infOrmações visuais dO ar cOndiciOnadO (veículOs cOm ar cOndi-
ciOnadO dual zOne)

Sobre:
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 O infOdapter permite que as infOrmações dO veículO, cOmO cOntrOle de 
climatizaçãO e sensOr de estaciOnamentO, sejam mOstradas em qualquer rádiO cOm entrada 
para câmera de ré.
ajustes de hOra e data pOdem ser realizadOs através dOs bOtões de cOmandO de vOlante.
O interface também permite O usO dOs cOmandOs de vOlante em quase tOdas as unidades 
principais cOm entrada Wr.

Manual Infodapter

CONECTOR 1) saída para cOnexãO de entrada da câmera de ré dO rádiO. entrada para 
câmera de ré (OpciOnal) 

CONECTOR 2) chicOte de alimentaçãO principal, O qual deverá ser cOnectadO aO chicOte 
dO carrO e a unidade principal. (pOr favOr, tenha certeza de que O fiO de marcha ré estará 
cOnectadO. cOnectar O fiO dO interface rOxO/brancO a entrada de marcha ré dO rádiO) 
 
CONECTOR 3) chicOte dO cOmandO de vOlante para O rádiO.
  
CONECTOR 4) chaves seletOras:
                                 para baixO = ligadas
                                 para cima = desligadas 
 
CHAVE 1) ligadO = para rádiOs da piOneer
                      desligadO = para OutrOs rádiOs

CHAVE 2) ajuste dO sistema de cOr da câmera de ré (a cOnfiguraçãO padrãO é ntsc)
       ligadO= pal
            desligadO = ntsc

CHAVE 3) restaura as cOnfigurações aOs padrões de fábrica. se Os ajustes fOram feitOs de 
uma fOrma que nãO é mais pOssível fazer alterações, ligue a chave 3 e desligue nOvamente. issO 
irá restaurar as cOnfigurações de fábrica. durante esse prOcedimentO a tela irá ficar vermel-
ha. enquantO a tela estiver vermelha, nenhuma alteraçãO pOderá ser realizada.

CHAVE 4) nãO aplicável     

CONECTOR 5) saída dO buzzer
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Procedimentos de instalação:

3) ConeCte o ChiCote de saída WR da inteRfaCe.

4) ConeCte o ChiCote de alimentação da inteRfaCe. 

5) ConeCte o dVd ao inteRfaCe. note que o inteRfaCe foRneCe 3 saídas paRa faCilitaR 
a instalação:
          a) fio Rosa - saída de sensoR de VeloCidade
          b) fio Roxo/bRanCo - LIGAÇÃO OBRIGATÓRIA AO SINAL DA CÂMERA NO DVD.
          C) fio VeRde - saída de sinal do fReio de mão
          d) fio Cinza - mudo

6) ConeCte o ChiCote de alimentação do inteRfaCe ao CaRRo.

7) ConfiguRe ou habilite se neCessáRio os Comandos do ContRole de Volante no dVd.

* IMPORTANTE:
 CERTIfIquE-SE DE quE A INSTALAÇÃO ESTá SENDO fEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE 
NO CONTATO.

 - Sony /Pionner/Multimídias - não cortar.
 - JVC - cortar roxo e verde.
 - Clarion - cortar roxo.
 - Kenwood - cortar laranja e verde.
 - Alpine - cortar verde.
 - Panasonic - cortar laranja. 

  JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) 
  ao fio Azul/Amarelo

IMPORTANTE: 

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE 
E PÓS CHAVE DO RÁDIO. 

CASO INVERTIDO PODERÁ 
ACARRETAR DANOS AO PRODUTO. 

PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

1) remOva O rádiO Original.

2) cOnfigure Os jumpers dO chicOte de saída Wr de acOrdO cOm O equipamentO a ser instaladO.
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Menu de Configuração:
          Para acessar o menu de configuração, pressione e segure por 2 segundos o botão Mode. 
Isso irá permitir o acesso ao menu de configuração. Para navegar no menu utilize os botões 
Track Up/ Track Down. Para selecionar uma opção do menu, aperte o botão Mode uma vez.

AjuSTES DO VEíCuLO 
ajustes do infodapteR 

idioma 
 VeRsão 
< Volta

• MENu DE CONfIGuRAÇÃO:

• AjuSTE DO VEíCuLO
     os ajustes do VeíCulo são feitos pelo 
menu. seleCione ‘‘ajustes de hoRa e data’’, 
paRa alteRaR a hoRa, minuto, ano, mês e dia.

• AjuSTES DO VEíCuLO

TAMANHO HORIzONTAL 
posição hoRizontal

tamanho VeRtiCal 
posição VeRtiCal  

< VoltaR

TAMANHO/POSIÇÃO DA TELA

     tamanho/posição da tela tela 
CeRtifique-se de  que os 4 maRCadoRes 
estejam nos Cantos do VisoR.

• AjuSTES DO INfODAPTER

    ajusta o bRilho, ContRaste e satuRação 
de CoR.

  hoRa/data

<VoltaR

• AjuSTES DA IMAGEM • AjuSTES DO INfODAPTER
  tamanho/posição da tela

AjuSTES DE IMAGEM
pRefeRênCias

<VoltaR
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POSIÇÃO DO MOTORISTA - seleciOne esquerda Ou direita, de acOrdO cOm a 
cOnfiguraçãO dO veículO.

CÂMERA CONECTADA - selecine sim se tiver uma câmera OpciOnal cOnectada. 

PRIORIDADE NA MARCHA Ré -  seleciOne em qual imagem (câmera Ou sensOr de

estaciOnamentO) será mOstrada cOmO padrãO aO usar a marcha ré.  O mOtOrista pOde 
alternar a imagem da câmera e dO sensOr de  estaciOnamentO, mantendO a 
tecla  mOde  pressiOnada.(*nOta: essa OpçãO só esta dispOnível quandO a  
cOnfiguraçãO da camera está seleciOnada cOmO cOnectada).

fONTE DO fREIO DE MÃO - seleciOne velOcidade, freiO de mãO, Ou sempre  
ligadO. para que a imagem fique Operante cOm O veículO em mOvimentO, utilize 
a OpçãO sempre ligadO.

RESTAuRAR OS AjuSTES DE fáBRICA - reverte tOdOs Os ajustes dO infOdapter para Os  
padrões Originais de fábrica. (issO nãO restaura Os ajustes dO veículO).

driver pOsitiOn  
park assist versiOn 
camera cOnnected 

reverse priOrity 
park brake sOurce bluetOOth 

steering Wheel 
lOgO  

restOre factOry settings 
< back

• Infodapter Settings

                                                  

direita 
O 
sim 
sensOr estaciOnam. 
velOcidade 

pOsiçãO dO mOtOrista

versãO assist. estaciOnamentO

câmera cOnectada

priOridade na marcha ré

fOnte freiO de estaciOnamentO

restaure Os padrões de fábrica

< vOltar

• PREfERêNCIAS
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infOrmaçãO legal 
pOr favOr, cOnsulte as infOrmações de transitO relevantes, e leis dO pais aOnde se utilizará O 
prOdutO. nenhuma respOnsabilidade será aceita pOr danOs de materias, perdas Ou acidentes,  
iretamente Ou indiretamente, decOrrente da instalaçãO e OperaçãO desse prOdutO. 
ele deverá ser OperadO sOmente em cOndições de tOtal segurança.

Notas
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