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Chevrolet Cruze

Installationsvejledning

CHEVROLET
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  Afmonter stelforbindelse                      Afmonter midterkonsol (øverst) ingen skruer, kun clips

   Afmonter plastpanel (kun clips holder den). 
   Start ved gearmanchet

                          Afmonter skruer 

  Afmonter skruer til styrepanel                                                    Afmonter skruer i midterkonsol  
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Tag styrepanel ud                                                               Afmonter cd unit 

                         Læg den gamle skærm i medfølgende ”sokke” Der er et hul i ”sokken”  til et stik. 
OBS! den skal drejes ca.1/2 omgang, så passer hul til til stik.                                 

Afmont plastkappe fra den gamle skærm
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Vip aux stik ud                                        

                         Afmonter det gl. stik (skal ikke bruges).
  

Grøn ledning fra stikket (billede AUX) monteres til BEN 14

Afmonter armlænsboksen  Blå ledning føres ned til det originale AUX-stik, 
og så monteres på den blå ledning.

 Afmonter plastskjold højre side midterkonsol 
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Vip aux stik ud                                        

                         Afmonter det gl. stik (skal ikke bruges).
  

Grøn ledning fra stikket (billede AUX) monteres til BEN 14

Afmonter armlænsboksen  Blå ledning føres ned til det originale AUX-stik, 
og så monteres på den blå ledning.

 Afmonter plastskjold højre side midterkonsol 
Aux ledningenen trækkes i kardantunnelen hen til armlænsboksen (sørg for ledninger ikke kommer i klemme) 

Monter aux ledningen i original stikket i armlænsboksen               Ny ledning til navi skærm monteres i gl skærm 

Ny Ledning fra gl. skærm trækkes op til gl. stik (sort )   Gl. skærm lægges ind over gearkabler(midterkonsol) 
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Sørg for at gl skærm ligger vibrationsfrit                                         Ny skærm og viste ledninger findes frem og monteres sammen 

Af-isoler grøn ledning fra stikket og lod længere stel         Gps antenne findes frem 
på med kabel sko 

Gps antenne monteres inde bag skærmhullet. Skal sidde ovenpå
højre luftdyse så din ikke er skærmet af topdæksel i 
instrumentbord.
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Alle stik klikkes sammen og ny skærm             Ledning til iPod lægges ind i handskerum sammen med 
monteres, sørg for at ingen ledninger er i klemme.

Tricket for at få at få skærmen monteret korrekt i instrument-
bordet er: 
Skærmen skal op at fange den 1 mm tynde revne i 
toppen af instrumentbordet, derved slutter skærm og 
instrumentbordet helt tæt.

 Monter stelledning til (batteri) igen, 

sæt tester på slet

                Tænd for skærmen og gå ind i calibrering, under ”menu” 

 evt fejlkoder til radio enheden                                              

    de 2 USB-ledninger.

iPod tilslutning monteres bag skærm.                                     Monter den ekstra /ny stelledning på CD-enheden. 

Calibrer med touch pind på krydset                      



Funktionstest
Test nedenstående og afkryds.

Systemet tændes, og tryk på radio tast. 
Der skal her være følgende informationer på displayet 

Ur og temperatur stemmer overens med bilens display 

Radio kan høres 

Tryk på Music og vælg en MP3 lydfil eller alternativ sæt en 
USB stik i.

Musikken høres

Hvis MP3 lyd er 20% lavere end radio, så foretag justering:

Tryk ”Menu” og derefter ”av/tv” ikon.
Tryk én gang et vilkårligt sted på skærmen.
Tryk flere gange på ”OSD” til ”MAIN VOL” kommer frem på 
skærmen. 
Tryk derefter på pil højre eller venstre ved siden af OSD, 
for at justere lydniveau

Tryk på navigation og systemet starter op  

Der kommer GPS fix. Alle tre dot bliver sorte 

Den finder den adresse som du står på 
     

Slut på test 
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Sluttest procedure vedr. 
montering af navi entertainment 
Chevrolet 
Gps antennen monteres på 80 x 80mm selvklæbende magnetisk 
plade, til højre for display hullet højest oppe på luftdyse tilslut-
nings rør, således antenne kommer tætets muligt på instrument-
bord.


