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Sobre:

A interfAce 99073d foi desenvolvidA pArA funcionAr nos veículos Jeep renegAde sport, fiAt 
toro e fiAt Mobi.

o produto preservA:
1) os coMAndos de volAnte do cArro operAntes eM dvd’s coM entrAdA Wr;
2) os sinAis sonoros do sensor de estAcionAMento.

legendA:
1. fio verde: ligAção opcionAl coM A função de freio de Mão;
2. fio roxo/brAnco: essA ligAção deve ser feitA quAndo o veículo possuir câMerA de ré. função 

reverso;
3. fio rosA: sensor de velocidAde. essA ligAção é opcionAl, cAso o ApArelho necessite

deste sinAl;
4. interfAce de Avisos sonoros: interfAce que MAntéM os Avisos sonoros do sensor de estAcionAMen-

to;
5. buzzer: resposnável por eMitir os sons do sensor.
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A interfAce 99073d é uM produto AJustável de Acordo coM o veículo eM que será instAlAdo. A  con-
figurAção originAl de fábricA é AJustAdA pArA funcionAr nos veículos Jeep renegAde sport e fiAt toro. 
pArA fiAt Mobi, reAlizAr o procediMento A seguir:

 1) reMovA A tAMpA superior dA interfAce.
 2) reMovA A plAcA de circuíto dA tAMpA inferior.
 3) AJuste As chAves seletorAs locAlizAdAs nA pArte de trás dA plAcA de circuíto de Acordo coM A 

iMAgeM A seguir:

    pArA retornAr à configurAção originAl, posicionAr As chAves conforMe A iMAgeM A seguir.

Antes de instAlAr:

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;
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-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 deve ser feitA quAndo o veículo possuir câMerA de ré;
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.


