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Adaptiv monterings- & brugermanual

Citroen og Peugeot
med 7” OEM Touchskræm
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OM

Adaptiv

ADAPTIV er et nyt mærke fra AS Marketing og Connects2, som giver omfattende 
multimedie og navigation opgraderinger til OEM skærmen.
Plug and Play, alt i én grænseflade tilføjer Navigation, USB / SD, AV In. Valgfrie mo- 
duler giver mulighed for at tilføje DAB Digital Radio (ADV-DAB), HDMI (ADV-HD-
MI) og DVBT TV (ADV-DVBT). Der er også en indgang, hvor der kan tilsluttes et  
bakkamera. Alle funktioner styres via SMEG touch-skærmen.

Anvendelse

Til Peugeot & Citroen med SMEG skærm.

Sortimentet indeholder

ADAPTIV Interface LVDS In / Out Kabler, Bil specifik T-Harness, AV In kabel.

Forud for installationen

Læs manualen før installation. Teknisk viden er nødvendig for installation. Placerin-
gen  skal være fri for fugt og væk fra varmekilder.
AS Marketing kan ikke holdes ansvarlig for installationen af dette produkt.

Teknisk support

AS Marketing tilbyder hurtig og passende løsning hvis du støder på tekniske  
problemer. Når du kontakter AS Marketing, bedes du have dette i tankerne, og give 
så mange oplysninger som muligt Dette vil fremskynde processen og hjælpe os med 
at hjælpe dig.
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CONNECTION DIAGRAM



5WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
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2.  For at aktivere dit Adaptiv produkt, tryk og hold på 
knappen Menu i Peugeot 208 eller list på rattet i Peuge-
ot 308/Citroen Cactus på SMEG hovedenheden. Skær-
men skifter til Adaptiv opstart skærm.

3.  Hovedmenu - Tryk på ikonet System for at komme til 
opsætningsmenuen.

QUICK START GUIDE

1.  Før du bruger Adaptiv produktet, skal du sørge for at 
Aux i er valgt på din SMEG hovedenhed. Dette gør det 
muligt for Adaptiv produktet at bruge Aux In kilde til sin 
brede vifte af multimedie indgange.
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QUICK START GUIDE QUICK START GUIDE

4.  Rul ned til Sprog og vælg det ønskede sprog.

5.  Scroll op og vælg Media In og vær sikker på, at  
Adaptiv er valgt fra rullemenuen.
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SYSTEM

Video in Motion Aktiver
Aktiverer / deaktiver videoafspilning, mens bilen er i bev-
ægelse. Denne funktion er som standard slået fra. Det er 
chaufførens ansvar at overholde de lokale færdsels- 
regler.

Eftermarked Kamera Aktivering
Adaptiv´s grænseflade tillader input af et eftermarkeds 
kamera til OEM skærmen. Denne funktion er som stand-
ard slået fra, og bør kun aktiveres, hvis et eftermarkeds 
kamera tilsluttes. Hvis et OEM kamera er monteret, vil 
denne fortsætte med at fungere som normalt.

Media In
Dette giver brugeren mulighed for at skifte mellem 
Adaptiv og bilen som en lydkilde. Når du bruger Adaptiv, 
vælges Adaptiv fra rullelisten. Hvis du ønsker at bruge en 
OEM lydkilde, skal du vælge bil.

Navi lyd
Tillader brugeren at vælge Venstre Front, Højre Front højt-
talere til navigations lyd.

HDMI indgang
Skift mellem Apple og Android-enheder. Bemærk ven-
ligst, at HDMI-modulet (ADV-HDMI) er ekstraudstyr. Apple 
eller Android specifikke forbindelser er ikke inkluderet.

Farve
Tillader brugeren at ændre farveskemaet. Der kan vælg-
es mellem blå, rød, hvid og grøn.

System menuen giver brugeren mulighed for at 
tilpasse og vælge forskellige muligheder.
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SYSTEM SYSTEM

Sprog
Giver brugeren mulighed for at ændre sprog i Adaptiv 
interface. Interfacet er som standard indstillet til engelsk.

Video-indgang
Skift Lys / Kontrast af billedet for AV In.

Kortdata opdatering
Dette giver adgang til at opdatere Navigations SD- 
kortets software. Funktionen gør det muligt for filer, der 
skal kopieres fra Navigation SD-kortet til en USB-nøgle til 
opdatering via en computer. Det giver også adgang til 
USB filer, der skal kopieres til Navigation SD-kort for at op-
datere dette uden at fjerne SD-kortet fra Adaptiv  
modulet.

Navi Path
Vælg destinationsmappen til Navigations opdateringer.

Funktionen gør det muligt at 
kopire filer fra navigationskortet 
til et USB stik, for opdatering via 
en co mputer. 



MIB PLATFORM10

SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT

2 Tryk på “System” i hovedmenuen.

3 Klik på “Map Data Update”

1 Indsæt tomt USB stik i “Media” indgangen på 
min 4GB.

4 Klik på den knap, hvor pilen peger på USB. Den 
begynder nu at overføre de nødvendige data.

5 Når overførslen er færdig. tages USB stikket ud 
og sættes ind i en computer. 
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SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT

9

6 Gå ind på hjemmesiden www.naviextras.com 
og klik på “DOWNLOAD PC TOOL”

7 Klik på “REGISTER NOW” 8 Skriv “ROADCOMMAND-
ER” i dette felt.

9 Vælg “RCPRIMA800” 10 Klik på “CONTINUE”

11 Udfyld alle felter for at oprette 
en konto og tryk “CREATE MY 
ACCOUNT”

12 Klik på “CONTINUE WITH 
DOWNLOADING TOOL-
BOX”

SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT
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SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT

13 Klik på “DOWNLOAD” og 
installer programmet. 14 Åben det downloadede 

program. Herefter 
registrerer programmet 
selv USB stikket.

15 Når USB er indsat, kom-
mer login siden frem. Her 
skal du logge ind med dit 
brugernavn og kodeord.

16 Når du er logget ind, 
klikker du på “Op-
dateringer” i venstre 
menu .

17 Her kan du se, om der er 
nyt indhold til dine kort. 
Hvis dette er tilfældet, tryk 
“Installér” 
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SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT

18 Nu bliver du spurgt, om 
du vil sikkerhedskopiere 
dit kort før opdatering. 
Vi anbefaler dette, men 
det er ikke en nødven-
dighed.

19 Dine kort bliver nu op-
dateret. Dette kan tage 
op til en halv time. 

20 Klik “OK” og dine kort er nu opdateret og USB’et er 
klar til at blive sat tilbage i navigationen.

21 Gå ind i “Map Data Update” igen, og tryk nu på 
den knap hvor pilen peger mod SD kortet. 

Systemet erstatter nu de gamle filer. Når overførslen 
er færdig, tages USB stikket ud og dine kort er op-
dateret. 

SÅDAN OPDATERER DU DINE NAVIGATIONSKORT
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LYD INDSTILLINGER

Menuen lydindstillinger giver brugeren mulighed for at indstille lyd-
styrken for en lydkilde uafhængigt. Når du skifter kilden, vil lydstyrken 
automatisk justeres til brugerens definerede niveau.

Hvis bjælken for lydstyrke niveau er i position 0, så er den indstillet af 
mastervolume kontrollen. Bevæg volume controlleren op eller ned 
for at øge eller sænke lydstyrken.
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NAVIGATION

Før brug
Hvis du vil bruge navigationen, skal der være et SD-kort indsat i Navi 
kortlæseren på Adaptiv boksen. GPS-antennen skal også være 
tilsluttet og placeret på et passende sted.

Navigationen bruger iGO Primo software med 3 års kortgaranti. Se 
venligst iGO Primo brugervejledningen for detaljer på denne hjem-
meside: www.asmarketing.dk/modeltilpasset-navi

Start Navigation

Tryk på ikonet   på Adaptiv homescreen.

Forlad Navigation (med Navigation guidance aktiveret)

Tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden.

Forlad Navigation (med Navigation guidance deaktiveret)

Tryk på         ikonet på navigationens forside.

Navigation forside
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DAB DIGITAL RADIO (TILBEHØR)

Før brug
Sørg for, at det valgfrie ADV-DAB-modul er tilsluttet Adaptiv boksen 
og DAB-antennen er tilsluttet. Bemærk, at Dan antennen skal have 
5V strøm..

Valg af DAB 
Tryk på ikonet for DAB        på Adaptiv homescreen.

Scanning
Når DAB er valgt, skal du scanne for at finde tilgængelige DAB-sta-
tioner. Tryk Scan ikon.              Efter scanningen, vil den første 
tilgængelige station blive hørt og vil blive vist på displayet.

Ikoner

Scan

Station Liste

Tilbage til hovedmenu

Nuværende station Info

Alfabetisk visning Ensemble visning
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DAB DIGITAL RADIO (TILBEHØR) DAB DIGITAL RADIO (TILBEHØR)

Radio station info display

Lagring af forudindstillinger
For at gemme en forudindstilling, skal du vælge den ønskede radio-
station. Dette kan gøres ved at trykke på ikonet Station List. Når der 
er tunet ind på den ønskede station, skal du trykke på og holde den 
krævede preset knap på preset stations display inde. Stationens navn 
vil derefter blive vist i det forudindstillede ikon. Det er muligt at gemme 
10 presets.

Station Presets display

Station Liste display
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HDMI (TILBEHØR)

Før brug
Sørg for, at det valgfrie ADV-HDMI-modul er forbundet med Adap-
tiv boksen.  ADV-HDMI-modulet leveres med et HDMI hunstik, der 
giver mulighed for tilslutning af Apple / Android-enheder med 
HDMI ud (Device specifikke adaptere medfølger ikke).

Valg af HDMI
Tryk på HDMI ikonet           på Adaptiv homescreen.

Afspilning
HDMI kilde giver multimedieafspilning i høj opløsning fra en række 
Apple / Android-enheder. Multimedie indholdet skal styres fra selve 
enheden.

Afslut HDMI
Tryk hvor som helst på hoved menuen i  OEM display for at afslutte 
HDMI-tilstand. Dette vil vende tilbage til Adaptiv hovedmenuen. 
Alternativt tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden.
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HDMI (TILBEHØR)

Venstre Højre

Op Ned

Søg kanal

Næste menu

DVBT TV (TILBEHØR)

Før brug
Sørg for, at det valgfrie ADV-DVBT-modul er forbundet med
Adaptiv interface og DVBT antennerne er tilsluttet

Vælg TV 
Tryk på TV ikonet           på Adaptiv hjemskærmen.

Scan
Når TV er valgt først, skal du scanne for at finde ledige tv-stationer. 
Tryk på              ikonet, som er placeret på den nederste menulinje 
på anden menuside. 

Ikoner

Vælg

Tilbage Kanal 
information

Optag
(USB skal være 
tilsluttet til DVBT 
Tuneren)

Forrige menu

System indstilling
menu
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Forlad TV
Tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden eller               
pilen              øverst til højre i siden af skærmen.

DVBT TV
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DVBT TV AV IN

AV In funktion tillader audio / video indgangen på alle enheder 
med en sammensat udgang (AUX L, Aux R og video). Kontrollen er 
fra den tilsluttede enhed.

Valg af AV In
Tryk på AV In ikonet           på Adaptiv hjemskærmen.

Forlad AV In
Tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden eller  pilen  
øverst til højre på skærmen.

Eftermarked bak kamera Input
Det medfølgende AV In kabel giver også mulighed for at tilslutte et 
eftermarked bak  kamera. Denne indstilling kan aktiveres i menuen 
System indstillinger.
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Valg af USB / SD
Sørf for, at en USB eller et SD-kort er indsat i Adaptiv boksen. Tryk på 
USB-ikonet            eller SD-ikonet            på Adaptiv startskærmen.

USB/SD

Operation og mulighederne er de samme 
når der bruges USB og SD funktion.

Understøttede fil formater
De følgende fil formater er understøttet:

Lyd
-  MP3
-  AAC
-  FLAC
-  APE

Video
-  MPEG
-  AVI
-  FLV
-  WMV
-  MP4
-  MKV
-  OGM

Billede
- JPEG
-  PNG
-  GIF

USB/SD afspilning

USB/SD afspilning
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USB/SD

Forrige sang Næste sang

Play / Pause

Gentag

Bland

Afspil liste

Tilbage til hovedmenu

Tryk én gang for at gentage sang
Tryk to gange for loop.

Tryk for at blande sange.

USB/SD

Ikoner
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Åben musik filer på USB/SD medie

Åben film filer på USB/SD medie

Åben billede filer på USB/SD medie

Åben alle filer på USB/SD medie (Mappe struktur)

USB/SD
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USB/SD

Ikoner - Film afspilling

Forrige Næste

Play / Pause Stop

Spol frem Tilbage til forrige menu

Tilbage til hovedmenu

Billeder - Menu

USB & SD CARD OPERATION

Film afspilling
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Billeder, der er gemt på SD-kort eller USB-enhed kan vises på Adaptiv 
opstart billedet.
Enhvert understøttet billedformat kan anvendes. For at gøre dette, 
skal du trykke på ikonet i nederste venstre hjørne, som vist på billedet 
ovenfor.

Det valgte billede gemmes som startskærm. Dette vil blive bekræftet 
af det grønne ikon i nederste venstre hjørne, som vist på billedet oven-
for.

USB & SD KORT OPERATION
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Hvis du vil slette opstartsbillede, tryk på knappen hukommelse som vist 
ovenfor.

Et rødt symbol vises for at bekræfte, at billedet blev slettet på start-
skærmen.

Mappe struktur Menu

Vælg en mappe. Hvis mappen har en undermappe kan denne også 
vælges fra denne side.

USB & SD KORT OPERATION
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Denne indstilling gør det muligt at overføre filer mel-
lem et USB memory stick og et SD-kort.

Valg af File Transfer
Tryk på ikonet Filer         på Adaptiv homescreen.

Filer kan kopieres til / fra et SD-kort, som er indsat i
“Media SD ‘slot, og også en USB memory stick som er indsat i
‘Multimedie’ USB-port.

FIL OVERFØRSEL

Vælg de ønskede filer, og bruge kopiere og indsætte funktioner til at 
flytte filer mellem de to lagerenheder.
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Ikoner

Kopier fil Indsæt fil

Vælg alle filer Slet valgte fil

Tilbage til forrige menu Tilbage til hovedmenu

FILE OVERFØRSEL
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INFO/UPDATERING

Updater din enhed

Den aktuelle softwareversion kan findes via denne side. Venligst 
notér dette hvis du har brug for at kontakte din forhandler.

Skulle din enhed kræve en softwareopdatering, skal du sikre dig, at 
dit USB-stik med opdateringsfiler er indsat i Adaptiv boksen
‘Multimedie’ USB-stik, eller alternativt USB-indgangen på HDMI-mod-
ulet kan anvendes.
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INFO/UPDATERING TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Power 
Power Supply 12V
Current Consumption 2A
Standby Current 7.5mA
Operating Temperature -20c - +80c

LCD
Resolution Output 400 x 240 / 800 x 480

Inputs
Video Input 1 x RCA (AV)

1 x Rear Camera (V)
1 x HDMI (Optional 
ADV-HDMI)

DAB 1 x DAB (ADV-DAB)
TV 1 x TV (ADV-DVBT)
USB 1 x Multimedia
SD 1 x Navigation

1 x Multimedia
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