
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.

HYUNDAI HB20 ( 2013 a 2019 ]

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

FDV HY-04

DESBLOQUEIO

DE MÍDIA
com conexão original

interface para

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384
Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000
flexitron.com.br

• Compatível com: Hyundai HB20 2013 a 2019

• Chicote para desbloqueio do vídeo da câmera de ré

• Instalação SEM corte de fios

Características



FDV HY-04

Instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.
rev 1.1

HYUNDAI HB20 ( 2013 a 2019 ]

CHICOTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO 

A instalação do produto deverá ser
feita com a ignição desligada
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Na linha HB20 até 2015, basta conectar o chicote que acompanha o produto ao chicote original da mídia fazendo
conexão em “Y” e ligar o conector RCA na câmera e o fio MARROM (Reverse) na alimentação da lâmpada da ré, e a
câmera irá funcionar diretamente.
Para linha HB20 acima de 2015 até 2019 será  necessário fazer a habilitação da entrada da câmera no SETUP do aparelho
seguindo os seguintes passos:

Com a mídia ligada, pressiona a tecla HOME1.

Dentro da tel HOME, pressione o ícone AJUSTE2.

 Dentro da tela AJUSTES, pressione o ícone SISTEMA3.

 Dentro da tela CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA, pressione
o ícone INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

4.

Ao digitar a sequência indicado no item acima, irá aparecer a
tela  REAR CÂMERA onde será possível habilitar ou desabilitar
conforme incicado na ilustração ao lado.
Caso esteja selecionado OFF, basta selicionar ON e clicar
em OK para habiltar a entrada de vídeo da câmera ré e voltar
ao MENU principal.

6.

Atualizar Software

OK

16:27

Model: MHB-L3000B

SW Ver: 2.01.05

Micom: 0.32.00

Platform: 1.76.00

Car Link: 0.41.0

Informações do Dispositivo

Restaurar Sistema

1 2 3

Configuração

 5. Na tela INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO existe um menu
oculto que poderá ser acessado digitando a sequência 
3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1 na parte inferior da tela conforme 
indicado na ilustração ao lado.


