Desbloqueio de vídeo em movimento GM-MYLINK
Este produto desbloqueia o vídeo com o carro em movimento seja do Usb ou da
entrada AV, adiciona uma entrada para câmera de ré, e ativa a entrada AV para instalar
TV DIGITAL, ou Leitor Dvd.
INSTALAÇÃO:
Retire o conector 44 pinos do rádio e conecte neste chicote, em seguida conecte este
chicote no encaixe do rádio. Caso for instalar uma câmera de ré, puxe o fio da luz de ré e
conecte ao fio vermelho com marcação +12VCAM. A câmera de ré é acionada
automaticamente quando estiver em marcha ré. Para utilizar a câmera de ré não é
necessário levar na autorizada para desbloquear a função do aparelho.
Toda vez que for usar a entrada AUX através do chicote do desbloqueador será necessário
plugar o conector p2 que acompanha o produto na entrada AUX original do carro.
UTILIZAÇÃO DO DESBLOQUEADOR:
1. Ligue o automóvel e com o carro parado aperte a chave para o lado DESBLOQUEADO.
2. Antes de desligar o automóvel aperte a chave para o lado Bloqueado.
Por ser um sistema manual quando a chave esta na posição DESBLOQUEADO
algumas funções padrões são modificadas:
1. Enquanto a chave do desbloqueio estiver ativada o som da seta é desativado.
2. Quando desligar e abrir a porta do carro o aparelho permanecerá ligado.
3. Caso seu automóvel possua controle de som no volante, o mesmo deixará de funcionar.
TODAS ESTA FUNÇÕES ACIMA VOLTARÁ A FUNCIONAR QUANDO A CHAVE ESTIVER
NA POSIÇÃO BLOQUEADO.
É aconselhável acionar a chave de desbloqueio somente quando for assistir , assim o
aparelho fica funcionando todas as funções padrões de fábrica. Antes de desligar o
carro aconselhamos bloquear o vídeo, para que fique funcionando as funções
originais de fábrica.
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