
1 

 

Softwarematige instellingen en tips div Android systemen 

Pagina 5  voor octa core PX5→ 

 

 

 

 

Pagina 9 voor 188L quad core menu → 

 

 

 

Pagina 12 voor de octa core 8259 menu →  

 

 

 

Instellingen voor onze octa core systemen met onderstaande interfaces.  

 

 

 

 

 

Wij raden u aan om de 1e keer na inloggen via de playstore om alle apps te updaten die op het 

systeem staan. 

 

Achteruitrijcamera installeren / instellen: Bekijk in de technische handleiding hoe u deze kunt 

koppelen.  https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-

achteruitrijcamera-installeren/  

 

Via settings – algemeen kunt u het beeld spiegelen 

 

U kunt via factory settings met de code 3368 – 8888 – 0000 inloggen en daarbij dan de instellingen 

mbt de camera bv 360 graden aan/uit zetten. Daarnaast kunt u na het klikken op de original car 

agreement button nog kiezen voor de instellingen mbt parkeersensoren en beeldlijnen.  Ook kunt u 

de reverse power supply aan en uit zetten.  

 

Geluid dempen tijdens achteruitrijden aan/uit zetten via settings – algemeen -  

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
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Android auto: 

Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het toestel 

staat, namelijk Carlink of Zlink.  Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-

autoradio/ 

 

Audio instellingen – koppelen versterker of subwoofer 

Via de rear out of front out tulpen kunt u een versterker of woofer koppelen. Daarnaast kunt u via de 

EQ applicatie de geluidsinstellingen aanpassen.  Tot slot kunt u via de settings- factory settings- 3368-

8888-0000 inloggen en dan bij volume balans settings de afstellingen naar wens instellen. 

Bijvoorbeeld hoe hard de navigatie stem staat tov van de radio of bijvoorbeeld het BT volume. 

 

Standaard volume na starten:  Kunt u via settings – algemeen instellen 

 

Audio mixen navigatie en media: Kunt u via settings -algemeen aan en uit zetten 

 

Bluetooth instellingen 

Om te verbinden zet uw telefoon bluetooth aan. 

Vervolgens druk in de radio op bluetooth en op de search knop. Het toestel heet SYU android of Car 

radio. Daarbij kunt u bij het symbooltje met 2 telefoons klikken om telefoon te pairen of te unpairen.  

 

Om uw telefoonboek in te laden klikt u op het mannetje en de download knopLet op bij de iphone 

klikt u in de telefoon op het informatie teken achter de naam van de radio. Kies contacten 

synchronisatie toestaan. Bij Android krijgt u een pop – up. 

 

Hoe hard de bluetooth staat tov de radio kunt u instellen via factory settings – 3368 – volume 

balance settings 

 

Canbus – stuurwiel instellen: 

Bij een 7inch systeem met pasframe wees er zeker van de u een stuurwielinterface heeft mee 

besteld.  

 

Bij een ACV of connects 2 interface lees dan onderstaande pagina; 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/stuurbediening-inleren/ 

Bij een 9’’ of 10’’ systeem welke vastzit aan het framewerk en zodanig direct pasklaar is voor uw auto 

dan kunt u het volgende doen. Indien er geen decoder bij de radio zit dan gaat u naar de app met het 

stuursymbool (fang control, steeringwheel of SWI) of via de settings naar steeringwheel. Hier kunt u 

dan direct de stuurwiel inleer procedure starten.  

 

Heeft u wel een canbus kastje dan kunt u de canbus instellen in het systeem. 

Via settings – factory of fabriek logt u in met 3368 – 0000 – 8888 en kies Car model: 

Hierbij kiest u het canbus type (zie op de decoder het merk) uw auto type en model. Hierna zal de 

stuurbediening werken. Let wel op de kleine witte plug ook achterin de radio zit en de decoder zit 

gekoppeld op de stekkerboom.  

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/stuurbediening-inleren/
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Als volgende en vorige en + en – precies andersom is zoek dan de reversal <> via de settings 

 

Carplay; Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het 

toestel staat, namelijk Carlink of Zlink.  Eventueel draadloos kan na verbinden via bluetooth. Hierna 

zet de radio een hotspot aan en bij uw Iphone ziet u via WIFI dat de Android ap hotspot verbind met 

uw telefoon. Zorg dat uw telefoon wifi open staat. Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/ 

 

DAB instellingen: 

Om digitale radio te beluisteren via internet kunt u de applicatie JUKE of Mytuner gebruiken. 

 

Via antenne kan dit middels de USBDAB uitbreidingsmodule mocht u deze mee besteld hebben 

https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-

dab-plakantenne/ 

Let op dat verwarmingsraden en coating in het raam veel van de dab ontvangst kunnen tegen 

houden. Voor optimaal rendement adviseren wij een buiten dak antenne. 

 

De applicatie die u kunt geruiken icm een dab module heet DAB-Z 

Wij raden aan om voor montage van de dab plak antenne het raam te ontsmetten. De 

bruin/bronskleurige strip wijst naar de kant van het raampaneel. Zorg ervoor dat deze strip een 

goede verbinding maakt met de massa/chassis. Hiervoor kan het beste de verlaag licht worden 

opgeschuurd, zodat er een goed contact is. 

 

 

Datum/tijd instellen: 

Via settings-system date en time kunt u de instellingen aanpassen. Door het schuifje bij Use-network 

provided timezone te verschuiven kunt u ook de tijd zone aanpassen. U kunt ook altijd beide 

schuifjes uitzetten en de tijd handmatig goed instellen.  

Hotspot/wifi instellen 

Om de radio te verbinden met internet kunt u onderstaande stappen volgen: Ga in uw telefoon naar 

instellingen en ga naar WIFI hotspot inschakelen (let op dat u niet heeft aangevinkt dat alleen 

toegestane apparaten verbinding mogen maken). Vervolgens gaat u bij de radio naar instellingen en 

zet u de WIFI aan(niet de hotspot), hierna ziet u in de lijst de naam van de hotspot van uw telefoon 

staan. U kunt nu het apparaat verbinden na invoer van het wachtwoord dat u op uw telefoon ziet. 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
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(dit kan in uw telefoon staan onder het kopje WIFI hotspot configureren. 

 

Let op vanaf Iphone12 kunt u in de Iphone zelf de optie Maximaliseer compatibiliteit inschakelen. 

Nadat deze optie in ingeschakeld moet u nogmaals de wifi zoek functie in de radio aan/uit zetten om 

uw Iphone te zien.  

 

Navigatie instellen 

Om een gewenste navigatie toe te kennen aan de navigatie button / de navigatie app die op het 

homescreen staat, kunt u onderstaande stappen volgen: Ga naar settings of klik op het tandwiel –  

general – Navi app en klik de gewenste app aan. 

 

Voor offline navigatie kunt u eventueel kijken naar de applicaties Magic earth of Here we go (gratis) 

Betaald Sygic of Tom Tom. Google maps is online het meest prettig en gratis 

 

Radio instellingen: 

Om een zender op te slaan houd u de positie ingedrukt waar u deze wilt opslaan. U kunt met uw 

vinger onder de band over de symbolen swipen tot u het tandwiel ziet staan voor instellingen. Hier 

kunt u RDS aan/uit zetten en ook de locatie instellen.  

 

Standby tijd instellen 

Dit kunt u via settings- car / extra settings – shutdown / delay when ACC off aanpassen 

 

Stuurwiel instellen – canbus 

Bij een 7inch systeem met pasframe wees er zeker van de u een stuurwielinterface heeft mee 

besteld.  

 

Bij een ACV of connects 2 interface lees dan onderstaande pagina; 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/stuurbediening-inleren/ 

Bij een 9’’ of 10’’ systeem welke vastzit aan het framewerk en zodanig direct pasklaar is voor uw auto 

dan kunt u het volgende doen. Indien er geen decoder bij de radio zit dan gaat u naar de app met het 

stuursymbool (fang control, steeringwheel of SWI) of via de settings naar steeringwheel. Hier kunt u 

dan direct de stuurwiel inleer procedure starten.  

 

Heeft u wel een canbus kastje dan kunt u de canbus instellen in het systeem. 

Via settings – factory of fabriek logt u in met 3368 – 0000 – 8888 en kies Car model: 

Hierbij kiest u het canbus type (zie op de decoder het merk) uw auto type en model. Hierna zal de 

stuurbediening werken. Let wel op de kleine witte plug ook achterin de radio zit en de decoder zit 

gekoppeld op de stekkerboom. 

Als volgende en vorige en + en – precies andersom is zoek dan de reversal <> via de settings 

Taal instellen 

Dit kunt u instellen door te gaan naar settings of klik op het tandwiel – user – Language and input – 

Klik op ENGLISH en daarna op het + teken (add language) vervolgens kunt u Nederlands boven Engels 

schuiven en evt via de 3 puntjes de Engelse taal verwijderen 

 

Verlichting instellen:  

Dit kan via settings – algemeen – paneelverlichting 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/stuurbediening-inleren/
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Als u helemaal geen verlichting krijgt controller of de canbus goed staat ingesteld en anders kunt u 

de ILL draad (verlichtingsdraad) van een  12V spanning voorzien 

Video inschakelen tijdens het rijden 

Om video / beeld te kunnen verkrijgen tijdens het rijden dan kunt u onderstaande stappen volgen: 

Ga via settings – algemeen – schakel het afspelen van video tijdens het rijden in. 

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 

Instellingen voor onze PX5  octa core systemen met onderstaande interface 

 

 

 

 

 

 

Wij raden u aan om de 1e keer na inloggen via de playstore om alle apps te updaten die op het 

systeem staan. 

 

Achteruitrijcamera installeren / instellen: Bekijk in de technische handleiding hoe u deze kunt 

koppelen.  https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-

achteruitrijcamera-installeren/  

 

Via settings car – extra settings kunt u beeldlijnen / volume instellingen mbt de camera aanpasen 

 

Automatisch naar camera beeld tijdens achteruitzetten van de auto uit zetten 

U kunt via factory settings met de code 126-3368-8888  inloggen dan kies other en zet prohibit 

reverse, zodat deze niet automatisch omspringt als u de auto in zijn achteruit ziet.  

 

Android auto: 

Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het toestel 

staat, namelijk Mutliplay of Zlink.  Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-

autoradio/ 

 

Audio instellingen – koppelen versterker of subwoofer 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/


6 

 

Via de rear out of front out tulpen kunt u een versterker of woofer koppelen. Daarnaast kunt u via de 

EQ applicatie de geluidsinstellingen aanpassen.  Tot slot kunt u via de settings- factory settings- 126- 

3368-8888-0000 inloggen en dan bij volume balans settings de afstellingen naar wens instellen. 

Bijvoorbeeld hoe hard de navigatie stem staat tov van de radio of bijvoorbeeld het BT volume. 

Navigatie valt onder het systeem volume 

 

 

Audio mixen navigatie en media: Kunt u via settings -car – navigation instellen 

 

Bluetooth instellingen 

Om te verbinden zet uw telefoon bluetooth aan. 

Vervolgens druk in de radio op bluetooth en op de search knop. Het toestel heet SYU android of Car-

kit de code is 0000. Daarbij kunt u bij het symbooltje met de hoorn s klikken om telefoon te pairen of 

te unpairen.  

 

Om uw telefoonboek in te laden klikt u op het mannetje en de download knopLet op bij de iphone 

klikt u in de telefoon op het informatie teken achter de naam van de radio. Kies contacten 

synchronisatie toestaan. Bij Android krijgt u een pop – up. 

 

Hoe hard de bluetooth staat tov de radio kunt u instellen via factory settings 126 – 8888  – 3368  

volume balance settings 

 

Carplay; Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het 

toestel staat, namelijk multiplay - Zlink.  Eventueel draadloos kan na verbinden via bluetooth. Hierna 

zet de radio een hotspot aan en bij uw Iphone ziet u via WIFI dat de Android ap hotspot verbind met 

uw telefoon. Zorg dat uw telefoon wifi open staat. Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/ 

 

DAB instellingen: 

Om digitale radio te beluisteren via internet kunt u de applicatie JUKE of Mytuner gebruiken. 

 

Via antenne kan dit middels de USBDAB uitbreidingsmodule mocht u deze mee besteld hebben 

https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-

dab-plakantenne/ 

Let op dat verwarmingsraden en coating in het raam veel van de dab ontvangst kunnen tegen 

houden. Voor optimaal rendement adviseren wij een buiten dak antenne. 

 

 

De applicatie die u kunt geruiken icm een dab module heet DAB-Z 

Wij raden aan om voor montage van de dab plak antenne het raam te ontsmetten. De 

bruin/bronskleurige strip wijst naar de kant van het raampaneel. Zorg ervoor dat deze strip een 

goede verbinding maakt met de massa/chassis. Hiervoor kan het beste de verlaag licht worden 

opgeschuurd, zodat er een goed contact is. 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
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Datum/tijd instellen: 

Via settings-system date en time kunt u de instellingen aanpassen. Door het schuifje bij Use GPS / -

network provided timezone te verschuiven kunt u ook de tijd zone aanpassen. U kunt ook altijd beide 

schuifjes uitzetten en de tijd handmatig goed instellen.  

Hotspot/wifi instellen 

Om de radio te verbinden met internet kunt u onderstaande stappen volgen: Ga in uw telefoon naar 

instellingen en ga naar WIFI hotspot inschakelen (let op dat u niet heeft aangevinkt dat alleen 

toegestane apparaten verbinding mogen maken). Vervolgens gaat u bij de radio naar instellingen en 

zet u de WIFI aan(niet de hotspot), hierna ziet u in de lijst de naam van de hotspot van uw telefoon 

staan. U kunt nu het apparaat verbinden na invoer van het wachtwoord dat u op uw telefoon ziet. 

(dit kan in uw telefoon staan onder het kopje WIFI hotspot configureren. 

 

Let op vanaf Iphone12 kunt u in de Iphone zelf de optie Maximaliseer compatibiliteit inschakelen. 

Nadat deze optie in ingeschakeld moet u nogmaals de wifi zoek functie in de radio aan/uit zetten om 

uw Iphone te zien.  

 

Navigatie instellen 

Om een gewenste navigatie toe te kennen aan de navigatie button / de navigatie app die op het 

homescreen staat, kunt u onderstaande stappen volgen: Ga naar settings of klik op het tandwiel –  

car – Navigation app en klik de gewenste app aan. Ook kunt u hier volumes aanpassen 

Voor offline navigatie kunt u eventueel kijken naar de applicaties Magic earth of Here we go (gratis) 

Betaald Sygic of Tom Tom. Google maps is online het meest prettig en gratis 

 

Radio instellingen: 

Om een zender op te slaan houd u de positie ingedrukt waar u deze wilt opslaan. U kunt met uw 

vinger onder de band over de symbolen swipen tot u het tandwiel ziet staan voor instellingen. Hier 

kunt u RDS aan/uit zetten en ook de locatie instellen.  

 

 

Standby tijd instellen 

Dit kunt u via settings- user – delay power off aanpassen 
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Taal instellen 

Dit kunt u instellen door te gaan naar settings of klik op het tandwiel – systeem– Language and input 

– Klik op ENGLISH en daarna op het + teken (add language) vervolgens kunt u Nederlands boven 

Engels schuiven en evt via de 3 puntjes de Engelse taal verwijderen 

 

Verlichting instellen:  

Dit kan via settings – car - element 

Als u helemaal geen verlichting krijgt controller of de canbus goed staat ingesteld en anders kunt u 

de ILL draad (verlichtingsdraad) van een  12V spanning voorzien 

Video inschakelen tijdens het rijden 

Om video / beeld te kunnen verkrijgen tijdens het rijden dan kunt u onderstaande stappen volgen: 

Ga via settings –  car settings – driving  – schakel het afspelen van video tijdens het rijden in. 

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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Instellingen voor onze 188L quad core systemen met onderstaande interface 

 

 

 

 

 

 

Achteruitrijcamera installeren / instellen: Bekijk in de technische handleiding hoe u deze kunt 

koppelen.  https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-

achteruitrijcamera-installeren/  

 

Via settings – car settings – base settings het beeld spiegelen bij mirror rear view 

 

Geluid dempen tijdens achteruitrijden aan/uit zetten kan ook via settings – car settings – base 

settings 

 

Android auto: 

Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het toestel 

staat, namelijk Carlink of Zlink.  Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-

autoradio/ 

 

Audio instellingen – koppelen versterker of subwoofer 

Via de rear out of front out tulpen kunt u een versterker of woofer koppelen. Daarnaast kunt u via de 

EQ applicatie de geluidsinstellingen aanpassen.   

 

U kunt via settings – car settings inloggen met 0000 – 8888 en daar bij audio gain settings  de 

afstellingen naar wens instellen. Bijvoorbeeld hoe hard de navigatie stem staat tov van de radio of 

bijvoorbeeld het BT volume. 

 

Via settings en sound kunt u ook het media volume instellen  

 

Audio mixen navigatie en media: Kunt u via settings -algemeen aan en uit zetten 

 

Bluetooth instellingen 

Om te verbinden zet uw telefoon bluetooth aan. 

Vervolgens druk in de radio op bluetooth en op de search knop. Het toestel heet BT-302C of Car kit. 

Daarbij kunt u bij het symbooltje met het hoorntje klikken om telefoon te pairen of te unpairen.  

 

Om uw telefoonboek in te laden klikt u op het mannetje en de download knop. Let op bij de iphone 

klikt u in de telefoon op het informatie teken achter de naam van de radio. Kies contacten 

synchronisatie toestaan. Bij Android krijgt u een pop – up. 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
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U kunt via settings – car settings inloggen met 0000 – 8888 en daar bij audio gain settings de voluma 

balansen aanpassen 

 

Carplay; Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het 

toestel staat, namelijk Carlink of Zlink.  Eventueel draadloos kan na verbinden via bluetooth. Hierna 

zet de radio een hotspot aan en bij uw Iphone ziet u via WIFI dat de Android ap hotspot verbind met 

uw telefoon. Zorg dat uw telefoon wifi open staat. Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/ 

 

DAB instellingen: 

Om digitale radio te beluisteren via internet kunt u de applicatie JUKE of Mytuner gebruiken. 

 

Via antenne kan dit middels de USBDAB uitbreidingsmodule mocht u deze mee besteld hebben 

https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-

dab-plakantenne/ 

Let op dat verwarmingsraden en coating in het raam veel van de dab ontvangst kunnen tegen 

houden. Voor optimaal rendement adviseren wij een buiten dak antenne. 

 

De applicatie die u kunt geruiken icm een dab module heet DAB-Z 

Wij raden aan om voor montage van de dab plak antenne het raam te ontsmetten. De 

bruin/bronskleurige strip wijst naar de kant van het raampaneel. Zorg ervoor dat deze strip een 

goede verbinding maakt met de massa/chassis. Hiervoor kan het beste de verlaag licht worden 

opgeschuurd, zodat er een goed contact is. 

 

Datum/tijd instellen: 

Via settings-system date en time kunt u de instellingen aanpassen. Door het schuifje bij Use-network 

provided timezone te verschuiven kunt u ook de tijd zone aanpassen. U kunt ook altijd beide 

schuifjes uitzetten en de tijd handmatig goed instellen.  

Hotspot/wifi instellen 

Om de radio te verbinden met internet kunt u onderstaande stappen volgen: Ga in uw telefoon naar 

instellingen en ga naar WIFI hotspot inschakelen (let op dat u niet heeft aangevinkt dat alleen 

toegestane apparaten verbinding mogen maken). Vervolgens gaat u bij de radio naar instellingen en 

zet u de WIFI aan(niet de hotspot), hierna ziet u in de lijst de naam van de hotspot van uw telefoon 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
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staan. U kunt nu het apparaat verbinden na invoer van het wachtwoord dat u op uw telefoon ziet. 

(dit kan in uw telefoon staan onder het kopje WIFI hotspot configureren. 

 

Let op vanaf Iphone12 kunt u in de Iphone zelf de optie Maximaliseer compatibiliteit inschakelen. 

Nadat deze optie in ingeschakeld moet u nogmaals de wifi zoek functie in de radio aan/uit zetten om 

uw Iphone te zien.  

 

Navigatie instellen 

Om een gewenste navigatie toe te kennen aan de navigatie button / de navigatie app die op het 

homescreen staat, kunt u onderstaande stappen volgen: Ga naar settings – car settings – base 

settings – navi select en klik de gewenste app aan. 

Voor offline navigatie kunt u eventueel kijken naar de applicaties Magic earth of Here we go (gratis) 

Betaald Sygic of Tom Tom. Google maps is online het meest prettig en gratis 

 

Radio instellingen: 

Om een zender op te slaan houd u de positie ingedrukt waar u deze wilt opslaan.  

 

U kunt daarbij via de settings – car settings inloggen met 0000 – 8888 en daar RDS aanzetten 

 

Standby tijd instellen 

Dit kunt u via settings – car settings inloggen met 0000 – 8888 en daar bij ARM settings de Power OFF 

/ Sleep delay instellen 

 

Als volgende en vorige en + en – precies andersom is zoek dan de reversal <> via de settings 

Taal instellen 

Dit kunt u instellen door te gaan naar settings – systeem - Language and input – Klik op ENGLISH en 

daarna op het + teken (add language) vervolgens kunt u Nederlands boven Engels schuiven en evt via 

de 3 puntjes de Engelse taal verwijderen 

 

Verlichting instellen:  

Als u helemaal geen verlichting krijgt controlleer of de canbus goed zit en anders kunt u de ILL draad 

(verlichtingsdraad) van een  12V spanning voorzien 

Video inschakelen tijdens het rijden 

settings – car settings – base settings BRAKE 

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 

Instellingen voor onze octa core systemen met onderstaande interface 
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Wij raden u aan om de 1e keer na inloggen via de playstore om alle apps te updaten die op het 

systeem staan. 

 

Achteruitrijcamera installeren / instellen: Bekijk in de technische handleiding hoe u deze kunt 

koppelen.  https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-

achteruitrijcamera-installeren/  

 

Via settings - common kunt u volume instellingen mbt achteruitrijden instellen 

 

Beeldlijnen en spiegelbeeld instellen Dit kan via settings - video 

 

Automatisch naar camera beeld tijdens achteruitzetten van de auto uit zetten 

Settings – about device – tandwiel en login met 8888 – 3368 – 0000 en ga naar backcar setup 

Zet de Camera detect optie uit  

 

Android auto: 

Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het toestel 

staat, namelijk Mutliplay of Zlink.  Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-

autoradio/ 

 

Audio instellingen – koppelen versterker of subwoofer 

Via de rear out of front out tulpen kunt u een versterker of woofer koppelen. Daarnaast kunt u via de 

EQ applicatie de geluidsinstellingen aanpassen. 

Via settings- volume kunt u  de balans settings / het afstellen van de volumes per bron naar wens 

instellen. Bijvoorbeeld hoe hard de navigatie stem staat tov van de radio of bijvoorbeeld het BT 

volume. Navigatie valt onder het systeem volume 

 

Audio mixen navigatie en media: Kunt u door de navigatie in te stellen achter de volume knop. Zie 

navigatie instellingen 

 

Smart bass kunt u uitschakelen via setting sound bij ongewenst bas afstellingen. 

 

 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/gebruikershandleiding-achteruitrijcamera-installeren/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/android-auto-gebruiken-bij-een-android-autoradio/


13 

 

Bluetooth instellingen 

Om uw telefoon via bluetooth te verbinden met de radio kunt u onderstaande stappen volgen: 

 

Zet in uw telefoon de bluetooth aan 

Ga vervolgens naar bluetooth in de radio en klik op het vergrootglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer uw telefoon in de lijst 

staat op de radio kunt u koppelen en ontkoppelen via de paperclip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het telefoonboek in te laden klikt u eerst op het mannetje en vervolgens op het download 

pijltje. Let op bij de iphone klikt u in de telefoon op het informatie teken achter de naam van de 

radio. Kies contacten synchronisatie toestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Carplay; Kunt u gebruiken indien uw apparaat dit ondersteunt. Via de USB kabel en de app die op het 

toestel staat, namelijk multiplay - Zlink.  Eventueel draadloos kan na verbinden via bluetooth. Hierna 

zet de radio een hotspot aan en bij uw Iphone ziet u via WIFI dat de Android ap hotspot verbind met 

uw telefoon. Zorg dat uw telefoon wifi open staat. Voor meer informatie bekijk de link: 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/ 

 

DAB instellingen: 

Om digitale radio te beluisteren via internet kunt u de applicatie JUKE of Mytuner gebruiken. 

 

Via antenne kan dit middels de USBDAB uitbreidingsmodule mocht u deze mee besteld hebben 

https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-

dab-plakantenne/ 

Let op dat verwarmingsraden en coating in het raam veel van de dab ontvangst kunnen tegen 

houden. Voor optimaal rendement adviseren wij een buiten dak antenne. 

 

De applicatie die u kunt geruiken icm een dab module heet DAB-Z 

Wij raden aan om voor montage van de dab plak antenne het raam te ontsmetten. De 

bruin/bronskleurige strip wijst naar de kant van het raampaneel. Zorg ervoor dat deze strip een 

goede verbinding maakt met de massa/chassis. Hiervoor kan het beste de verlaag licht worden 

opgeschuurd, zodat er een goed contact is. 

 
 

Datum/tijd instellen: 

Via settings-system date en time kunt u de instellingen aanpassen. Door het schuifje bij Use GPS / -

network provided timezone te verschuiven kunt u ook de tijd zone aanpassen. U kunt ook altijd beide 

schuifjes uitzetten en de tijd handmatig goed instellen.  

Hotspot/wifi instellen 

Om de radio te verbinden met internet kunt u onderstaande stappen volgen: Ga in uw telefoon naar 

instellingen en ga naar WIFI hotspot inschakelen (let op dat u niet heeft aangevinkt dat alleen 

toegestane apparaten verbinding mogen maken). Vervolgens gaat u bij de radio naar instellingen en 

zet u de WIFI aan(niet de hotspot), hierna ziet u in de lijst de naam van de hotspot van uw telefoon 

staan. U kunt nu het apparaat verbinden na invoer van het wachtwoord dat u op uw telefoon ziet. 

(dit kan in uw telefoon staan onder het kopje WIFI hotspot configureren. 

 

https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carplay-gebruiken-bij-een-android-autoradio/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
https://www.audiovolt.nl/product/dab-uitbreidingsmodule-android-navigatiesystemen-inclusief-dab-plakantenne/
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Let op vanaf Iphone12 kunt u in de Iphone zelf de optie Maximaliseer compatibiliteit inschakelen. 

Nadat deze optie in ingeschakeld moet u nogmaals de wifi zoek functie in de radio aan/uit zetten om 

uw Iphone te zien.  

 

Navigatie instellen 

Om een gewenste navigatie toe te kennen aan de navigatie button / de navigatie app die op het 

homescreen staat, kunt u onderstaande stappen volgen: Ga naar settings car infotainment – 

Navigation en klik de gewenste app aan. Ook kunt u hier de volume mix aanpassen 

Voor offline navigatie kunt u eventueel kijken naar de applicaties Magic earth of Here we go (gratis) 

Betaald Sygic of Tom Tom. Google maps is online het meest prettig en gratis 

 

Radio instellingen: 

Om een zender op te slaan houd u de positie ingedrukt waar u deze wilt opslaan. 

Zet de AF functie uit als uw radio van de zender af gaat.  

 

Taal instellen 

Dit kunt u instellen door te gaan naar settings of klik op het tandwiel – systeem– Language and input 

– Klik op ENGLISH en daarna op het + teken (add language) vervolgens kunt u Nederlands boven 

Engels schuiven en evt via de 3 puntjes de Engelse taal verwijderen 

 

Verlichting instellen:  

Dit kan via settings – display – key light color 

Als u helemaal geen verlichting krijgt controller of de canbus goed staat ingesteld en anders kunt u 

de ILL draad (verlichtingsdraad) van een  12V spanning voorzien 

 

Ook de helderheid kunt u via settings – display aanpassen 

Video inschakelen tijdens het rijden 

Om video / beeld te kunnen verkrijgen tijdens het rijden dan kunt u onderstaande stappen volgen: 

Ga via settings –  car settings - video  – schakel het afspelen van video tijdens het rijden in. 

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 

 


