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Installatiehandleiding Mercedes pasklaar 
navigatiesysteem 
 

Voor montage van de autoradio kunt u onderstaande stappen doorlopen. Eerst wordt algemene 

informatie verschaft, vervolgens over het vastzetten en daarna over de bestekkering en de 

instellingen. 

 

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 (Mercedes 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. 

 

Vastzetten van de autoradio 

Nadat u uw originele autoradio heeft verwijdert, dan kunt u de door ons geleverde autoradio 

monteren. Let op dat u alle bekabeling heel goed heeft weggewerkt. Bij enkele Mercedes modellen 

er is heel weinig ruimte en is het belangrijk het bestaande bracket uit de auto te halen. Druk nooit op 

het LCD scherm bij monteren.  Indien u een CD speler heeft verwijder de transportschroeven. 

 

Stroomtoevoer en bestekkering 

Nadat u de hendel heeft geopend van uw stekker kunt u de door ons geleverde stekker monteren. 

Let daarbij op dat indien u een canbus decoder heeft bij uw model dat deze gekoppeld zit op de witte 

brede plug. Indien de radio niet aan gaat kunt u de zwarte plugjes insteken op de andere positie. Het 

is namelijk belangrijk dat de canbus draden overeenkomen. Indien de radio niet aan gaat controleer 

dan de basis. Geel dient een 12V continue spanning te krijgen en rood een geschakelde voeding.  
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Bij een 9 inch systeem kunt u de Canbus instellen voor stuurwielbediening 

Stel de canbus in op de volgende manier: Maak een hotspot verbinding op uw telefoon en verbind 

uw radio met uw telefoon via wifi. Ga naar settings – car settings en kies voor factory settings of 

extra settings en login met 3368 , 8888 of 0000. Kies canbox OUDI of het merk van de decoder dat op 

het kastje staat. en dan kies merk en uw model en kies 2x public  

→ Let op dat uw radio uitgaat als u de sleutel uit het contact haalt, dit voorkomt een lege accu 

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

 

Zet de AF functie uit in de radio voor goed radio ontvangst. Evt kunt u de blauwe draad indien deze 

aan de antenne zit verbonden met de antenne contra draad of met een 12V geschakelde voeding.  

 

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.  

 

Lees ook de fysieke handleiding voor extra informatie 

 

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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