
Manual de Instalação - Desbloqueio Movimento
e Entrada Câmera de Ré - HB 20

AA.51.0007 | AA.51.0008

A interface faz o desbloqueio do vídeo em movimento nos veículos Hyundai HB 20, libera a entrada auxiliar para 
instalação de tv digital ou espelhamento e ainda libera a entrada para câmera de ré. 

Instalação HB 20 até 2015 - AA.51.0007
Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conetores da interface.
Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original.
Ligue o fio verde no +12V da lâmpada de ré.

Instalação HB 20 a partir 2016 - AA.51.0008
Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conetores da interface.
Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original.

Procedimento para liberação de câmera de ré HB 20 a partir de 2016
Este procedimento habilita da entrada de câmera de ré no aparelho. Somente é possível a visualização da imagem 
com o conector RCA CAM VÍDEO conectado a uma câmera de ré.

Passo 1: Pressione o botão HOME.
Passo 2: Pressione Ajustes (Configurações).
Passo 3: Pressione System (Sistema).
Passo 4: Pressione Device Information (Informação do Dispositivo).
Passo 5: Pressione em cima do (X) a sequência: 3-3-3-1-3-2-1, esses números e o (X) estão invisíveis no aparelho. 
Após digitar esse código vai aparecer REAR CÂMERA que estará em OFF, pressione em ON e está liberada a câmera.
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Pressione em cima do (X).
Em caso de dúvidas entre em contato 
pelo WhatsApp 4198729.2154 e 
solicite o vídeo de configuração.
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12V reverse (somente HB 20 até 2015)Entrada de vídeo câmera
RCA

Entradas de áudio e vídeo (Tv digital/Espelhamento)
RCA


