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9-10 inch systeem montage tips en 
instellingen voor canbus- stuurwiel 
 
Middels onderstaande handleiding wordt informatie gegeven omtrent de installatie van een 9-inch 

en 10 inch navigatiesysteem. Let op bij BMW en Mercedes schermen lees de specifieke pagina’s. Ook 

voor de Polo 6C hebben wij een specifieke handleiding.  

 

1. Algemene informatie 

2. Vastzetten van het systeem 

3. Bekabeling, stroom, canbus en stuurwiel 

 

Algemene informatie 

Zorg dat uw auto spanningsloos is bij montage. Voor demontage van uw (originele) autoradio raad ik 

aan om te kijken op bijvoorbeeld de term (Nissan qashqai radio removal) 

Indien er een niet originele radio in uw auto zit ga dan altijd terug naar de originele stekkers en let 

op of er geen losse draad met spanning in uw auto aanwezig is die kortsluiting kan maken 

Het vastzetten van het systeem 

Het vastzetten van het systeem kan op de originele schroefpunten. Daarbij kunt u in sommige 

gevallen een kliksysteem hebben. Daarbij kunt u dan de klikkers van de originele radio overzetten op 

het nieuwe frame. Mocht u ergens over twijfelen kunt u contact met ons opnemen 

 

Bekabeling/stroom/canbus en stuurwiel 

 

Bij de 9 en 10 inch systemen zit zonder expliciet aangegeven altijd een stuurwiel of stuurwiel met  

canbus decoder. Dit is erg belangrijk voor een correcte werking van uw systeem. 

 

Indien u een systeem heeft zonder Canbus decoder: Dan kunt u direct via settings/steeringwheel of 

via de applicatie met het stuur symbool (SWI/SWI) de stuurwiel bediening inleren. Hiervoor dient u 

dan onderstaande niet uit te voeren omdat de canbus dan juist op general / geen dient te staan. Let 

wel op dat het kleine witte stekkertje achterin de radio zit.  

              (VOORBEELD CANBUS decoder) → 

 

 

Heeft u een specifieke interface heeft met canbus decoder dan kunt u in de 

radio via de settings – factory settings inloggen met 8888 / 3368 / 0000 en 

vervolgens kunt u via protocol settings of choose car model kiezen voor het 

canbus type, automerk en het model. Hierna zal de stuurbediening werken. Zorg dat u dit uitvoert 

nadat u verbinding heeft met internet. Het canbus type staat op het kleine zwarte kastje en is vaak 

HW (high world) of RZC (raise) of OU (oudi) 
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→ Let op dat uw radio uitgaat als u de sleutel uit het contact haalt, dit voorkomt een lege accu 

 

Let op dat de kleine witte connector vanuit de decoder achterin de radio zit, deze stekker zit niet 

bij ieder model. 

Verder is het belangrijk dat u de FM antenne aansluiting koppelt met de autoradio 

 

Zorg ook dat u de USB kabels op een gewenste plek laat uitkomen. Hierdoor kunt u eventueel deze 

aansluiting gebruiken voor updates, het gebruik van carplay/Android auto, als extra geheugen, als 

uitbreiding of als oplaadpunt. 

 

De GPS antenne en evt aanwezige wifi antenne kunt u het beste zo hoog mogelijk onder of op het 

dashboard monteren voor optimaal ontvangst. 

 

De overige stekkers zijn optioneel voor eventueel het koppelen van een versterker, camera, 

microfoon of diverse andere opties.  

 

Voor diverse softwarematige instellingen & tips m.b.t. onze Android navigatiesystemen of voor 

gebruik carplay raad ik u aan om te kijken bij de volgende pagina: https://www.audiovolt.nl/veel-

gestelde-vragen/ en bekijk het  document Softwarematige instellingen en tips div Android 

systemen. Hier worden alle belangrijke instellingen die nodig zijn voor optimaal gebruik uitgebreid 

besproken.  

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze gepubliceerde gegevens mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Audiovolt, Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V.  

Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van 

ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij 

overtreding altijd juridische stappen nemen 
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