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2 anos de Garantia
A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste 
manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial 
concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo 
responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, 
produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for 
utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.
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TOYOTA HILUX, SW4 E COROLA ACIMA 2014

Não acompanha TV.

Características de Funcionamento

Este equipamento destina-se à liberação de vídeo em movimento para os automóveis Toyota Hilux, Prius, SW4, e Corola 2014 em diante. Todas as conexões são 
do tipo Plug and Play. O equipamento em destaque, ao lado, tem as funções de rádio, TV digital, CD/DVD, iPod/USB, Bluetooth e auxiliar, e GPS. Com esta 
interface é possível assistir ao vídeo com o veículo em movimento, adicionar telas auxiliares de encosto de cabeça e entrada AV para espelhamento.
Não é possível assistir ao vídeo e utilizar o GPS ao mesmo tempo. Para utilizar o GPS é preciso apertar a tecla ‘’telefone down’’ novamente para utiliza-lo. O
posicionamento pode levar alguns segundos para se ajustar. O bloqueio de vídeo só pode ser observado com o veículo em movimento.
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Instalação

HILUX, SW4 E COROLA ACIMA 2014

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

PRECISA DE 
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |   Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

A instalação é fácil e rápida, basta conectar os plugues como descrito abaixo. No kit de desbloqueio de vídeo, acompanha o cabo auxiliar para saída de vídeo 
de DVD, onde é possível instalar uma tela LCD para teto ou cabeceira. Neste caso, apenas o vídeo do DVD será exibido na tela auxiliar. No conector da interface 
ainda temos uma entrada padrão RCA de áudio e vídeo, a qual pode ser instalada acessórios como espelhamento de celular, víodeogame e outros.

Funcionamento

Na condição de desbloqueio de vídeo, é possível também fazer a digitação e busca de dados no GPS e depois de inserido o
destino, basta bloquear o vídeo e seguir as orientações do GPS.

Para acionar o destravamento, basta apertar a tecla ‘’telefone down’’ no volante do veículo para assistir ao vídeo em movimento.

Telefone Down

Telefone Down


