
 

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM 
ORIGINAL NO VOLANTE 

BT-IPSCAN2-4 
 

 
 

COMPATIBILIDADE 

 
VEÍCULOS: FORD 

Ranger 2017 e acima 

APARELHOS:       Consulte adesivo na embalagem ou na traseira da interface. 
 

APRESENTAÇÃO 

 
Este aparelho é uma central micro-processada que permite o uso do controle de áudio original no volante de certos veículos com rádios  
CD/DVD não-originais. 
 

INSTALAÇÃO 

 
1- Ligue o fio PRETO  da interface ao terra. 
2- Ligue o fio VERMELHO da interface ao 12v direto. 
3- Ligue o fio AMARELO da interface ao fio AZUL LISTRADO DE VERDE do conector do rádio original. Confira a posição na figura 

abaixo. 
4- Ligue o fio VERDE da interface ao fio BRANCO LISTRADO DE VERDE do conector do rádio original. Confira a posição na figura 

abaixo. 

 
CONECTOR DO RÁDIO ORIGINAL VISTO PELO LADO DOS FIOS 

 
5- Conecte o plugue P2 interface na entrada W/R ou SWC do novo rádio ou central multimídia. 
6- Caso vá usar uma multimídia Pioneer fabricada a partir de 2013, será necessário acessar o menu do controle de volante nas 

configurações pela tela, e escolher COM ADAPTADOR. Consulte o procedimento no manual da central multimídia. Algumas 
apenas liberam o acesso ao menu se o fio do freio de mão estiver ligado corretamente. 

 
 

NÃO FUNCIONOU? FICOU EM DÚVIDA? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO WHATSAPP. 

 (14) 99133-1865 

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H ÀS 18H, EXCETO FERIADOS. 
 

OBSERVAÇÕES 

 

 O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos. 

 Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão 

seguras e isoladas. É altamente recomendado soldar os fios, conforme descrito em INSTALAÇÃO. Más condições da bateria, 

alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho. 

 Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada. 

 

GARANTIA 

 

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra. 

Não são cobertos pela garantia: 

 Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada. 

 Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo. 

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor. 
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