
Manual de Instalação - Desbloqueio Toyota
Corola 15-19 | Hilux 14-19 | SW4 14-19

AA.51.0001

A interface desbloqueia o vídeo do DVD com o carro em movimento, libera uma saída de vídeo para instalar telas no 
encosto de cabeça através do conector que acompanha o produto, permitindo ainda inserir um destino no GPS com o 
veículo em movimento. Totalmente Plug & Play, não altera as características do veículo e não perde a garantia do 
mesmo. Pode ser bloqueado ou desbloqueado através do controle de volante. Habilita uma entrada auxiliar para 
instalar espelhamento ou TV digital.

Veículos compatíveis:
Corola 2015 até 2019 |  Hilux 2014 até 2019  |  SW4 2014 até 2019

Instalação:
1. Retire o aparelho do painel.
2. Desconecte os conectores de 10 vias e 28 vias do aparelho e conecte aos conectores da interface.
3. Conecte os conectores da interface ao aparelho original. 

Uso:
Após efetuar a instalação, pressione o botão ‘‘DESLIGAR CHAMADA’’ no volante por 3 segundos para desbloquear o 
vídeo.
Quando quiser bloquear novamente, é só repetir o passo acima. Para utilização do GPS em movimento, o vídeo 
precisa estar bloqueado, como original de fábrica.Por questões de segurança toda vez que desligar o veículo o 
desbloqueio volta a função original*, dando a possibilidade do usuário desbloquear somente quando for usar o vídeo 
em movimento.

Caso o cliente não quiser que toda vez que ligar a ignição ele precisar apertar o 
botão desligar chamada para desbloquear o vídeo ele pode habilitar a função 
memória.
Para Habilitar a função memória aperte a tecla de desligar chamada e deixe 
pressionada durante 10 segundos, solte após dar 10 segundos, a interface irá 
entrar em sua 2ª função, desta forma ela grava na memória a última opção deixada 
pelo cliente antes de desligar a ignição.
Exemplo: Se o cliente desbloqueou a central e desligou a ignição na hora que ele 
ligar a ignição a central permanecerá desbloqueada.
Se quiser voltar com a função original é só pressionar o botão de desligar chamada 
e deixar pressionado por 10 segundos novamente .
**Se a central estiver desbloqueada e optar em usar o GPS, irá aparecer uma 
mensagem de Erro de sensor de velocidade na tela, para isso é necessário bloquear 
ela novamente para poder usar o GPS e mensagem irá desaparecer da tela.
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*Habilitando a função memória: (Não recomendamos utilizar 
esta função por questão de segurança)
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