
Manual de Instalação - Desbloqueio
Hyundai Santa Fé a partir 2016

AA.51.0011 | AA.51.0012

A interface de desbloqueio da central multimídia do Hyundai Santa Fé a parte 2016.

Santa Fé sem entrada TV - AA.51.0012: Libera a entrada auxiliar para instalação de espelhamento.

Santa Fé com entrada TV Digital - AA.51.0011: Libera a entrada auxiliar para instalação de TV Digital ou 
espelhamento Permite a troca de canais no receptor de TV através dos botões do volante

Instalação Santa Fé sem entrada TV - (AA.51.0012) 
Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conetores da interface.
Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original.

Instalação Santa Fé com entrada TV Digital - (AA.51.0011) 
Desconecte os dois conectores originais do aparelho multimídia e conecte aos conetores da interface.
Conecte os dois conectores da interface ao aparelho original. Faça as ligações dos conectores no receptor de TV. 
Posicione o LED infravermelho que acompanha a interface para o receptor de TV. Para troca de canais com a tecla do 
volante verifique se a marca do receptor de TV consta na tabela abaixo e configure a chave DIP 2 localizada na 
interface.
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Para efetuar a busca de canais pressione e deixe pressionado o botão do volante RETORNAR CANAIS por 6 segundos 
até começar a fazer a busca de canais automaticamente. Para assistir a TV é necessário clicar em AUX no multimídia 
ou através do volante no botão SOURCE para selecionar a entrada AUX.

Tabela de Configuração Chave DIP 2

Marca
GC (golden)
Orbe e Tay Tech
Caska, Tech One e KX3
E-Tech

Função
Troca de canais / busca de canais
Troca de canais / busca de canais
Troca de canais
Troca de canais / busca de canais

Chave DIP 2

1 2

1 2

1 2

1 2


