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A interfAce 99072D infoDApter, permite que As informAções Do veículo como, sensores De estAcio-
nAmento sejAm mostrADAs no visor De quAlquer uniDADe principAl instAlADA no veículo com entrADA De 
câmerA De ré.

As configurAções Do veículo poDem ser mAntiDAs, senDo AjustADAs pelo comAnDo Do volAnte e visuAli-
zADAs no visor Do ráDio.

o infoDApter permite o uso Dos comAnDos De som Do volAnte em prAticAmente toDAs As uniDADes 
principAis.  

legenDA:
1. fio verDe: ligAção opcionAl com A função De freio De mão;
2. fio rosA: sensor De velociDADe. essA ligAção é opcionAl, cAso o ApArelho necessite

Deste sinAl;
3. Fio roxo/branco: Sinal de ré. ligação obrigatória para que aS FunçõeS da

inFodapter Funcionem corretamente;
4. rcA mAcho DA infoDApter: ligAr A entrADA DA câmerA De ré. é AtrAvés DestA

conexão que As informAções Do veículo ApArecem nA telA Do ApArelho;
5. rcA fêmeA DA interfAce: ligAr o sinAl que vem DA câmerA De ré, cAso o veículo possuA

umA;
6. Buzzer: reposnável pelos Avisos sonoros Do veículo.

soBre:
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o infoDApter permite que As informAções Do veículo como, sensor De estAcionAmento, sejAm 
mostrADAs em quAlquer uniDADe principAl com entrADA De câmerA De ré, Além De preservAr o Acesso às 
configurAções Do veículo e Avisos sonoros.

essAs informAçãos normAlmente são mostrADAs no DisplAy Do ráDio originAl, mAs não seriA mAntiDA no 
cAso DA instAlAção De outrA uniDADe principAl sem o infoDApter.

conector 1) sAíDA pArA conexão De entrADA DA câmerA De ré DA uniDADe principAl. entrADA pArA 
câmerA De ré (opcionAl) 

conector 2) chicote De AlimentAção principAl.
 
conector 3) sAíDA Dos comAnDos De som no volAnte (verifique instruções nA pAginA 4) 
 
conector 4) chAves seletorAs

pArA BAixo = ligADAs
pArA cimA = DesligADAs 
 
chAve 1) ligADo = uniDADe principAl pioneer
    DesligADo = toDAs As outrAs uniDADes principAis

chAve 2) Ajuste Do sistemA De cor DA câmerA De ré
       ligADo = pAl
            DesligADo = ntsc 

chAve 3) não Aplicável

chAve 4) não Aplicável 

conector 5) sAíDA pArA o Alto fAlAnte

mAnuAl DA infoDApter:
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proceDimentos De instAlAção:
* importAnte:
certifique-se que A instAlAção está senDo feitA com A ignição DesligADA e sem A chAve no 
contAto.

1) removA o ráDio originAl;

2) configure os jumpers De sAíDA Wr De AcorDo com o equipAmento A ser 
instAlADo;

-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 (Key 1) Ao 
fio Azul/AmArelo

3) conecte o chicote De sAíDA Wr DA interfAce;

4) conecte o chicote De AlimentAção DA interfAce;

5) conecte o DvD A interfAce;
A interfAce fornece três fios pArA fAcilitAr A instAlAção:
legenDA:
1. fio verDe: ligAção opcionAl com A função De freio De mão;
2. fio roxo/BrAnco: essA ligAção é oBrigAtoriA pArA que A infoDApter funcione corretAmente;
3. fio rosA: sensor De velociDADe. essA ligAção é opcionAl, cAso o ApArelho necessite Deste sinAl.

6) conecte o chicote De AlimentAção DA interfAce Ao cArro;

7) configure ou hABilite se necessário os comAnDos Do controle De volAnte 
no DvD.
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pArA AcessAr o menu De configurAção,pressione e mAntenhA pressionADo por 2 segunDos o Botão De 
ATENDIMENTO TELEFÔNICO no volAnte. isso irá hABilitAr o menu De configurAção.

pArA nAvegAr pelo menu, use os Botões trAcK + / - locAlizADos nA pArte trAseirA Do volAnte. pArA 
selecionAr umA opção, pressione novAmente o Botão De ATENDIMENTO umA vez.

Mantenha pressionada a tecla 
de atendimento telefônico para 
acessar o menu.
Utilize as teclas Track + / - e 
Atendimento para navegar no 
menu.

Ajustes Do veículo 
Ajustes Do infoDApter 

iDiomA 
 versão 
< voltA

• menu De configurAção:

DisplAy 
relógio

portAs e trAvAmento 
luzes 

pArK Assist e Detecção De colisão 
opções De veículo DesligADo

• Ajuste Do veículo

     os Ajustes Do veículos são feitos pelo menu. 
toDAs As opções De configurAção estArão 
Disponíveis nA novA uniDADe principAl. 
vejA o mAnuAl Do veículo pArA mAiores infor-
mAções soBre As funções Disponíveis.

• Ajuste Do veículo

tAmAnho horizontAl 
posição horizontAl

tAmAnho verticAl 
posição verticAl  

< BAcK

tAmAnho DA telA/posição 
configurAções De imAgem

preferênciAs 
< BAcK

tAmAnho/posição DA telA

Ajustes Do infoDApter

     Aqui temos os principAis Ajustes DA infoDApter 
como tAmAnho DA telA, configurAções De imAgem 
e preferênciAs.

• Ajustes Do infoDApter

     tAmAnho/posição DA telA. tenhA certezA que 
os 4 mArcADores estejAm nos cAntos Do visor.

• tAmAnho DA telA/posição

comAnDos De volAnte:

menu De configurAção:
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versão Do Assistente De estAcionAmento - selecione De AcorDo com As cores De configurAção Do 
sensor instAlADo no veículo.

cAmerA conectADA - selecine sim se tiver umA cAmerA opcionAl conectADA. 

prioriDADe nA mArchA ré - selecione em quAl imAgem (cAmerA ou Assistente De estAcionAmento) será 
mostrADo como pADrão Ao usAr A mArchA ré.
o motoristA poDe AlternAr A imAgem DA cAmerA e Do Assistente De  estAcionAmento, mAntenDo A 
teclA source pressionADA. (*notA: essA opção só estA Disponível quAnDo A configurAção DA câmerA 
está selecionADA como conectADA).

fonte Do freio De mão - selecione pArA velociDADe, freio De mão, ou 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).

• preferênciAs versão Do sensor De estAcionAmento

câmerA conectADA 
prioriDADe mArchA ré 

fonte De freio De estAcionAmento

restAurAr configurAções De fáBricA

< voltAr

• Preferências
0 
sim 
Assistente De estAcionAmento 
velociDADe 

tAmAnho DA telA/posição 
conFiguraçõeS de imagem

preferênciAs 
< BAcK

configurAções Do infoDApter
   Ajuste De Brilho, contrAste e sAturAção De 
cor.

• configurAções De imAgem
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informAção legAl 
por fAvor, consulte As informAções De trAnsito relevAntes e leis Do pAís onDe se utilizArá o proDuto. nenhumA responsABiliDADe será AceitA por DAnos De 

mAteriAs, perDAs ou AciDentes, DiretAmente ou inDiretAmente, Decorrente DA instAlAção e operAção Desse proDuto. 
ele Deverá ser operADo somente em conDições De totAl segurAnçA.

notAs:
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