
 

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen 

pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl 

Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere 

 

Volkswagen Polo 6C navigatie installatie 
Voor het installeren van de after-market radio in uw auto kunt u onderstaande stappen volgen.  

 

Wanneer in het dashboardkastje van de auto een radio unit zit → 

dan haalt u daar de hoofdstekker vandaan en deze brengt u achter 

de radio. De hoofdstekker van de radio wordt namelijk gekoppeld 

aan de stekker die deze radio unit aan stuurt. Er zijn ook modellen zonder deze radio unit en dan zit 

de stekker al direct achter de radio. 

 

Stap 1: Verwijder de buitenrand om de originele radio heen. 

 

Stap 2: Schroef de originele radio los 

 

Stap 3: Breng de stekker achter de radio indien deze achter de radio unit in het dashboard katje zit. 

 

Stap 4: Bevestig de USB stekkers, GPS antenne (zo hoog mogelijk onder het dashboard) en de Wifi 

antenne 

 

Stap 5: Controleer de radio op geluid, aan/uit gaan op contact en de GPS ontvangst (via de test 

functie via car settings – navigation – monitor of de GPS test applicatie) 

 

Stap 6: Bekijk of de radio goed past in het geheel. Let op bij enkele gevallen kan het zijn dat u 2 kleine 

nokjes dient te verwijderen zoals op onderstaande afbeelding. Zet geen druk op de radio als hij niet 

past 

 

* indien de radio niet aan/uit gaat op contact 

dan is het belangrijk om een klein zwart plugje 

los te koppelen welke tussen de rode/oranje 

draad vast zit. 

 

 

 

 

 

Na installatie is het erg belangrijk om de canbus in te stellen. Dit gaat via settings – car settings – 

factory en login met 8888 of 3368. Vervolgens kies Choose car model of protocol en kies voor de 

canbus RZC/Raise en vervolgens kies auto merk en model. 

 

De radio is nu klaar voor gebruik. De 1e keer raden wij aan om alle applicaties te updaten via de 

playstore. Voor meer informatie omtrent installatie en instellingen kunt u ook het boekje raadplegen 

welke geleverd is bij het systeem, of zie online Veel gestelde vragen - Audiovolt  
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