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
rev 1.0

interface para

DESBLOQUEIO

DE MÍDIA
com conexão original

FDV TY-02

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384
Pinhais • Paraná • CEP 83325-000
flexitron.com.br

DESBLOQUEIO DE VÍDEO TOYOTA YARIS
e ETIOS 2021 em diante

A lei brasileira proíbe o motorista de assistir vídeos com o veículo em
movimento. Esta função é destinada exclusivamente aos passageiros.
A FLEXITRON não se responsabiliza pelo uso indevido desta função.

Características de Funcionamento
Este produto destina-se à liberação de vídeo em movimento para os veículos Toyota Yaris equipados com mídia
modelo Harman PV802.
Com ele é possível assistir ao vídeo reproduzido pela entrada USB da mídia com o veículo em movimento e também
adicionar uma câmera de ré.

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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DESBLOQUEIO DE VÍDEO TOYOTA YARIS
e ETIOS 2021 em diante
Instalação

Desmonte o acabamento indicado, seguindo a ilustração para ter acesso a instalação.

Com uma espátula,
remova a moldura
da mídia.

CHICOTE QUE
ACOMPANHA
O PRODUTO

Remova a mídia do
painel para ter acesso
as conexões.

A
REV
E
CAM RSE
ERA

B

Remova os parafusos
que fixam a mídia na
estrutura do painel.

Quando o veículo possuir CÂMERA DE RÉ, não será
necessário a utilização das conexões C e D.

C Ligar no plugue da câmera de ré
D Ligar ao fio de acionamento da luz de ré

Após
p remover a mídia do ppainel, desplugue
p g as conexões originais do veículo para efetuar a instalação do produto.

A
Pluggu os conectores "A" (machos) do
Plugue
produto
pro
od
aos conectores fêmeas do
chicote
ch
hico original.

B
Plugue os conectores "B" (fêmeas)
s) do
produto aos conectores machoss da
mídia original do veículo
Caso ocorra a duplicidade das linhas de estacionamento ao instalar uma câmera de ré, será
rá necessár
necessário
ário
io
desabilitá-las ou instalar uma outra versão de câmera qua não possua as linhas de estacionamento
onamento
como padrão.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

