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Veiligheidsmaatregelen

Dank u voor de aanschaf van dit product. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zodat u weet 

hoe uw toestel goed kan functioneren. Nadat 

u klaar bent met het lezen van de instructies, 

bewaar deze handleiding op een veilige 

plaats voor toekomstig gebruik. Sluit het 

toestel uitsluitend aan op een 12 volt voeding 

en massa.  

 

Dit apparaat nooit installeren wanneer de 

voorwaarden m.b.t. veilig rijden in het geding 

komen 

 

Gebruik de videofunctie nooit tijdens het 

rijden om het overtreden van wettelijke 

bepalingen en het risico van een ongeval te 

voorkomen, behalve bij het gebruik van de 

achteruitrijcamera. 

. 

 

Stel het toestel, de versterkers en speakers 

nooit bloot aan vocht of water om elektrische 

vonken of brand te voorkomen.  

 

De zekering alleen door een gekwalificeerd 

persoon laten vervangen. Het gebruik van 

een ongeschikte zekering kan schade aan dit 

toestel en zelfs brand veroorzaken 

 

Neem contact op met uw Suzuki dealer in 

één van de onderstaande situaties: 

 

(a) wanneer water of een andere vloeistof in 

het toestel is binnengedrongen; 

(b) wanneer rook uit het toestel komt; 

(c) bij waarnemen van een specifieke geur. 

Past u a.u.b. het volume aan tot een veilig en 

comfortabel niveau in geval van een 

noodsituatie. 
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Front paneel 

Druk op  [  ] om de unit aan te zetten. 

 

Attentie: Om te zorgen voor een duidelijke weergave en begrip voor de werking van dit toestel, 

worden grafische illustraties gebruikt. Enkele illustraties kunnen echter verschillen van de 

werkelijke beelden zoals op het scherm weergegeven. 

1. [  ] Toets 

 > “AAN” (indrukken) 

 >  “UIT” (lang ingedrukt houden) 

2. [  ] Toets 

 Hoofdmenu tonen 

3. [ + VOL -] Toets 

 Volume omhoog/omlaag 

4. SD Kaart Slot             

 Deze is meegeleverd en bevat de kaartsoftware voor de navigatie (altijd in het slot laten zitten) 
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Basis functies 

 

Het toestel aan- en 
uitschakelen 
1. Druk op [    ] om het apparaat aan te 

zetten.  

2.   Als u deze toets lang ingedrukt houdt 

zal het toestel worden uitgeschakeld.  

 

Het Volume aanpassen 
Druk op [  ] of [  ] op het front panel om 

het volume hoger of lager in te stellen. Het 

instelbare bereik loopt van 0 tot 40.  

 

Afspeelbron selectie 
1. Druk op [  ] op het front panel om het 

hoofdmenu met alle afspeelbronnen te 

tonen.. 

2. Raak het icon aan op het scherm om de 

bron te selecteren, zoals Navi, Radio, etc. 

Schuif uw vinger over het scherm om naar 

links of rechts te scrollen.  

 

 Attentie:   

• Wanneer sommige appraten niet klaar voor 

gebruik zijn, kunnen deze niet worden 

geselecteerd.  

• Nadat u een bron heft gekozen, kan het 

soms een paar seconden duren voordat de 

bron wordt gestart 

 

Auto in de 
achteruitversnelling 
Wanneer er een achteruitrijcamera (optioneel 

verkrijgbaar) is aangesloten, zal het toestel 

automatisch omschakelen naar het camera 

beeld zodra de auto in de achteruitversnelling 

wordt gezet. Zodra de versnelling weer uit de 

achteruit wordt gezet, zal het beeld 

terugkeren naar het vorige menu / de vorige 

afspeelbron.  

 

 
 

Handremblokkering* 
1. Omdat tijdens de installatie de 'PRK SW' 

draad is aangesloten op de handrem-

schakelaar, zullen bepaalde functies en video 

afspeelbronnen alleen worden getoond 

wanneer de auto stil (handrem aan) staat.   

2. Als er tijdens het rijden een video bron 

wordt geselecteerd, zal er een zwart scherm 

met een waarschuwing verschijnen.    

 

Achtergrond aanpassen 
 Druk op [  ] in het hoofdmenu. 

1. Kies een thema: 
[Thema 1], [Thema 2].  

2. Kies een achtergrond: 

[Gallerij]: kies een afbeelding uit uw eigen 

bestand vanaf uw eigen SD kaart (niet de 

MAP sd gebruiken!) of USB apparaat. 

[Live]: kies een bewegende achtergrond uit 

de animaties die in het toestel zijn 

opgeslagen. Schuif met uw vinger naar boven 

of beneden om te scrollen. 

[Achtergrond]: kies een achtergrond uit de 

afbeeldingen die in het toestel zijn 

opgeslagen. 

3. Selecteer de gewenste achtergrond en 

druk op [stel achtergrond in] om te 

bevestigen. 

 

*volgens de wettelijke EU bepalingen

 



Page 6 of 23                              ©Navco International 
 

Hoofd menu 

Hoofd Menu 

Druk op [  ] om in het hoofdmenu te 

komen. 

  

1. Huidige afspeelbron. 

2. Achtergrond aanpassen (zie pag. 5). 

3. Sleep met uw vinger naar beneden om het 

meldingen scherm te openen 

4. AV bron balk: 

 Raak een icon aan om deze te selecteren. 

Schuif met uw vinger om naar links en rechts 

te scrollen.  

  

 

5. Datum en Tijd weergave 

6. Muziek menu 

7. FM Radio 

8. Open het Applicatie menu 

9. Open het Bluetooth menu 

10. Open het instellingen menu 

 

Applicatie Menu 
Raak [  ] aan om het applicatie menu te 

openen. 

  

 

1. IN-CAR 

 Toon de auto AV applicaties. 

2. APPS 

 Toon alle geïnstalleerde Android 

applicaties. 

 

Schuif naar links of rechts om te scrollen. 

Raak een icon aan en houd deze 2 seconden 

vast, om een snelkoppeling op het 

bureaublad te creëren. Om de snelkoppeling 

te verwijderen, schuif deze naar de rode balk  

[ ] boven in het scherm en laat deze los 

zodra hij rood kleurt.  
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Radio Bediening 

Selecteer [Radio] in het hoofdmenu om het 

radio menu te openen. 

1. Terug naar hoofdmenu 

2. Achterwaarts zoeken (lang indrukken om  

 automatisch te zoeken) 

3. Huidige frequentie 

4. Voorwaarts zoeken  (lang indrukken om  

 automatisch te zoeken) 

5. Open het voorkeuze EQ menu 

6. Open de favorieten lijst 

7. Automatisch zoeken en opslaan van 

voorkeuze zenders (AutoStore) 

8. Toon voorkeuze zenders 

9. Toon favoriete zenders 

10. Band omschakelen 

11. Lokale / afstand radio stations 

12. Zender lijst 

13. Toon overige bedieningsfuncties 

13. Frequentie invoeren 

14. Radio geluid dempen 

15. Open voorkeuze lijst 

16. PTY is een afkorting voor Program Type 

en geeft het soort programma weer (Bijv.  

Nieuws/Rock/Klassiek etc.)  

17. AF (Alternative Frequency) zorgt dat de 

RDS ontvanger automatisch omschakelt naar 

een andere FM frequentie als het signaal van 

de zender die wordt beluisterd te zwak wordt.  

Druk op deze schakelaar om de AF functie 

aan of uit te schakelen. 
18. TA (Traffic Announcement) geeft 

verkeersinformatie via een aantal FM zenders 

door. Het volume wordt automatisch 

verhoogd als een bericht binnenkomt en gaat 

daarna terug naar het ingestelde niveau. Druk 

op deze schakelaar om de TA functie aan of 

uit te schakelen. 

19. Verberg de balk met overige functies. 

 

Selecteer de Radio Band 

Raak [ Band ] aan om de band te schakelen 

tussen FM en AM. 

Handmatig afstemmen 

Met deze functie kan de band stap voor stap 

worden afgezocht naar een zender. 

Raak [  ] of [  ] aan op de 

bedieningsbalk om naar boven of naar 

beneden te zoeken. 

Automatisch afstemmen 

Houd  [   ] of [ ] op de bedieningsbalk 

meer dan 2 seconden vast om naar een  

lager of hoger gelegen zender te zoeken.  

Het zoeken stopt iedere keer als een zender 

met een voldoende signaal is gevonden. Om 

te stoppen met zoeken, druk nogmaals op de 

pijl.  

Auto Store 

Deze functie zorgt dat de FM band wordt 

afgezocht naar zenders met een voldoende 

sterk signal en slaat deze vervolgens op in de 

voorkeuze lijst. 

Raak [  ] aan om de functie te starten.  

Raak een andere functie toets aan om te 

stoppen met zoeken. 

Attentie: De gevonden zenders worden 

opgeslagen in de bestaande 

voorkeuzelijst, en de voorheen opgeslagen 

zenders zullen worden overschreven. 
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Radio Bediening 

 

Herroepen van opgeslagen zenders 

Methode 1: 

1. Raak [  ] aan op het scherm om de voorkeuze zenders te tonen. 

2. Selecteer een band 

3. Schuif uw vinger in het midden over het scherm naar links of rechts om door de lijst te scrollen, 

en selecteer het station waar u naar wilt luisteren.  

 

Methode 2: 

1. Raak [  ] aan om de favoriete zenders te tonen. 

2. Selecteer een band 

3. Schuif uw vinger in het midden over het scherm naar links of rechts om door de lijst te scrollen, 

en selecteer het station waar u naar wilt luisteren. 

4. Raak het scherm bovenin aan om terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

Lokaal zoeken 

Indien u deze functie inschakelt zullen alleen zenders met een zeer sterk signal worden 

weergegeven. Raak [  ] aan om de overige functies te tonen en vervolgens [  ] om te 

schakelen tussen “Loc” of “DX”. 

Attentie 

Het aantal zenders dat kan worden gevonden zal aanzienlijk lager zijn wanneer Lokaal zoeken is 

ingeschakelt. 

 

 

Frequentie invoeren 

Raak [  ] aan om het toetspaneel te openen.  

Voer de cijfers van de gewenste frequentie in en bevestig met [ OK ] en de zender wordt getoond. 

 

Raak [  ] aan om de invoer te wissen. 
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USB Bediening 

Een USB apparat gebruiken 

1. Sluit uw USB apparaat aan op de originele USB aansluiting in de auto. 

Wanneer een USB apparaat wordt aangesloten zal de unit de bestanden meteen lezen. Attentie: 

Hoe meer bestanden en mappen de USB bevat, des te langer kan het duren om de inhoud te 

lezen, dit is normaal. Aanbevolen wordt om max. 16Gb geheugen te gebruiken.  

U dient te kiezen voor Muziek/Video/Foto om deze af te kunnen spelen.  

2. Alvorens het USB apparaat los te koppelen, wordt aanbevolen om eerst een andere 

afspeelbron te kiezen om beschadiging van uw USB bestanden te voorkomen. 

 

Muziek afspelen 

Selecteer [Muziek] in het applicatie menu, om alle muziekbestanden te tonen.  

1. Terug naar het hoofdmenu 

2. Selecteer een bestandsbron 

3. Sorteer op favorieten 

4. Sorteer op nieuw toegevoegde songs 

5. Sorteer op Song titel 

6. Sorteer op Artiest  

 

7. Sorteer op Album titel 

8. Toon de bestandsmap(pen)  

9. Titel lijst (schuif omhoog of omlaag om te 

scrollen door de lijst en te selecteren op 

Song/Artiest/Album. Raak vervolgens de titel 

aan om deze af te spelen. 

10. Open het zoek menu om te zoeken  naar 

een artiest/song. U kunt ook op een deel van 

de artiestnaam of songtitel zoeken. 
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USB Bediening 

11. Favorieten 

12. Toon lijst 

13. Vorige titel 

14. Afspelen/Pause 

15. Volgende titel 

16. Toon overige functies 

 

17. Normale / willekeurige volgorde 

18. Herhaald afspelen 

19. Volg uw hart  

20. Verberg de menubalk 

 

Afspelen/Pause 
Druk tijdens het afspelen op [   ] om het 

afspelen te pauzeren. Druk op  [  ] om het 

afspelen te hervatten. 

 

Vorige/Volgende titel 
Druk op  [   ] om naar de vorige 

of volgende titel te gaan.  

 

Selecteren op Artiest 
1. Raak [Artiest] aan in het linker venster  

2. Selecteer een artiest uit de lijst. 

3. Selecteer een titel om af te spelen. 

Selecteren op Album 
1. Raak [Album] on the left of the screen. 

2. Selecteer een Album uit de lijst. 

3. Selecteer een titel om af te spelen.  

 

Selecteren op Song titel 
1. Raak [Song] aan in het linker venster. 

2. Selecteer een titel om af te spelen. 

 

Afspeellijsten 
Voeg een songtitel toe aan uw favorieten  

1. Selecteer een titel en druk op [  ]. 

2. De titel wordt toegevoegd aan uw 

favorieten. Als u [Favoriet] selecteert, worden 

alle titels uit uw lijst weergegeven.  

 

Een songtitel verwijderen uit uw favorieten 

1. Druk op [Favoriet], en selecteer de titel die 

uw wilt verwijderen. 

2. Druk op [  ] om deze titel uit uw 

afspeellijst te verwijderen. 

 

Video Afspelen 
Selecteer [Video] in het applicatie menu, 

zodat alle opgeslagen videobestanden 

worden weergegeven. Raak tijdens afspelen 

ergens het scherm aan (behalve linkerboven 

hoek) om de bedieningsknoppen te tonen. 

1. Terug naar het hoofdmenu 

2. Selecteer een bestandsbron 

3. Map/Bestanden lijst  

4.  Thumbnail 
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USB Bediening 

 

5. Toon titel menu 

6. Vorig hoofdstuk 

7. Afspelen/Pause 

8. Volgend hoofdstuk 

9. Open voorkeuze EQ menu 

10. Toon overige functies 

 

11. Normaal afspelen  

12. Herhaald afspelen 

13. Verberg menu overige functies 

 Attentie: 

• Koppel het USB opslagapparaat los 

wanneer deze niet wordt gebruikt  

• Gebruik alleen goedgekeurde apparaten.  

 

 

                                                                                        

Gebruik van een Android 
telefoon als media opslag 
apparaat 

Als u een Android telefoon gebruikt voor  

opslag van media kunt u deze aansluiten als 

een USB apparaat.  

1. Verbind uw telefoon met het toestel met 

een USB kabel.  

2. Stel het type verbinding in uw 

telefooninstellingen als  “Koppel SD card”. 

* Wanneer u “alleen opladen” kiest, zal de 

unit de telefoon niet herkennen  

3. Ga naar het instellingenmenu van de unit 

en selecteer “SD & opslagapparaat” en dan 

“Koppel USB disk”. 

 

Afbeeldingen beheren 

1. Selecteer [Foto] in het APPS menu.  

2. Selecteer een gallerij om de lijst met foto’s 

weer te geven.  

3.  Raak de gewenste foto aan om weer te 

geven. Schuif over het scherm  om naar links 

of rechts te scrollen. Raak de linker 

bovenhoek aan om terug te keren. 
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Bluetooth Operations 

Bluetooth technologie stelt u in staat om met 

uw ingebouwde audio system handsfree te 

bellen en muziek af te spelen met een 

mobiele telefoon. Afhankelijk van de 

specificaties van uw telefoon, kan dit audio 

systeem muziek afspelen dat opgeslagen is 

op een mobiel Bluetooth apparaat, daarnaast 

telefooncontacten, ontvangen oproepen, 

gekozen oproepen, gemiste oproepen, 

inkoemnde en uitgaande gesprekken 

registreren. 

 Attentie: 

• Het is mogelijk dat dit systeem niet goed 

functioneert met sommige Bluetooth apparaten.   . 

• Het is niet gegarandeerd dat alle apparaten en 

telefoons volledig compatible zijn met dit toestel. 

• Bij het afspelen van audio bestanden zal het 

volume worden ingesteld op hetzelfde niveau als 

tijdens een telefoongesprek. Dit kan problemen 

veroorzaken als er tijdens een telefoongesprek 

luisteren naar audio afspelen extreem hoge 

volumes worden ingesteld. 

 

Raak [Telefoon] aan in het hoofdmenu om het 

Bluetooth menu te openen. 

 

1. Als de Bluetooth functie is uitgeschakeld, 

zal de unit u vragen deze in te schakelen 

(standaard instelling is AAN). 

2. Zet de Bluetooth functie van uw telefoon 

aan en zorg dat deze zichtbaar is voor andere 

apparaten. 

3. Zoek naar Bluetooth apparaten op uw 

telefoon. Selecteer het Bluetooth apparaat 

(weergegeven als RN6V4D in de lijst met 

gevonden apparaten) en voer het 

wachtwoord in.  

U kunt ook de unit naar uw telefoon laten 

zoeken door op [ Scan ] te drukken in het 

scherm. Nadat de koppeling is geslaagd, zal 

de unit het onderstaande menu tonen. 

 

Een gesprek voeren 

• Nummer kiezen 

1. Voer het nummer in d.m.v. de toetsen op 

het scherm. Druk op[ ]om de invoer te 

wissen 

2.  Druk op [  ] om te bellen. 

3.  Druk op [  ] om op te hangen. 

• Een oproep aannemen 

U kunt een inkomende oproep aannemen 

door op [  ] te drukken. 

Druk op  [  ] om de oproep te weigeren. 

• Verbinding verbreken 

Om de verbinding met een gekoppeld 

apparaat te verbreken, druk op 

[Ontkoppelen].  

 

 

Bellen vanuit uw 
telefoonboek 

1. Druk op [ Contacten ] om uw telefoonboek 

weer te geven.  

2. Selecteer een nummer en druk op [  ] om 

te bellen. 

3. Gebruik de zoekfuntie [  ] om een 

contactpersoon op naam te zoeken. 
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Bluetooth Bediening 

 

Gespreksgeschiedenis 

U kunt uw gespreksgeschiedenis bekijken 

door op [ Gesprek log ] te drukken. 

 

Vervolgens kunt u een nummers kiezen uit de 

Gekozen/Gemiste/Ontvangen oproepen. 

 

 

Bluetooth Audio Streaming 

Wat is audio streaming? 

Audio streaming is een technologie waarbij 

audio data op een zodanige wijze draadloos 

over te brengen dat er een stabiele en 

constante  stroming onstaat. Gebruikers 

kunnen muziek draadloos verzenden vanaf 

hun externe audio apparaat naar het media 

systeem in de auto en zodoende naar hun 

muziek luisteren via de autoluidsprekers. 

Informeer bij uw dealer als u meer informatie 

wilt over in hoeverre uw Bluetooth apparaat 

dit ondersteunt. 

 

 

 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik aub uw mobiele telefoon niet als u 

muziek aan het streamen bent omdat er 

anders hinderlijke geluiden kunnen ontstaan 

en het afspelen onderbroken kan worden. 

Afhankelijk van de ondersteuning van uw 

telefoon, kan het ook zijn dat nadat u een 

telefoongesprek heeft beëindigd, het afspelen 

niet automatisch wordt hervat.  

 

Druk op [Streaming] om muziek aft e spelen 

vanaf uw mobiele telefoon.  

 

: Vorige titel 

: Afspelen/Pause 

: Volgende titel 

: Open het Bluetooth menu 

 

Bluetooth Instellingen 

Druk op [ Instellingen ] om de Bluetooth 

instellingen weer te geven. 

∙ [Autom Verbinden]: De functie om uw 

telefoon automatisch te verbinden aan of uit 

schakelen. 

∙ [Autom Opnemen]: De functie om een 

oproep automatisch aan te nemen aan of uit 

schakelen  

∙ [Telefoonboek Sync]: de contacten in uw 

telefoonboek van uw telefoon overzetten op 

de unit. Dit proces kan de eerste keer enkele 

minuten duren afhankelijk van het aantal 

contacten.  
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iPod/iPhone Operations 

 

 

 

 

Dit toestel ondersteunt de volgende iPod/iPhone modellen: 

· iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 /  iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 

 

“Made for iPod,” en “Made for iPhone” wil zeggen dat een electronisch toestel specifiek 

ontworpen is om een iPod of iPhone aan te sluiten, en is gecertificeerd door de ontwikkelaar 

zodat deze aan alle door Apple gestelde eisen en standaarden voldoet. Apple is niet 

verantwoordelijk voor het functioneren van dit toestel en het nakomen van de wettelijke 

bepalingen m.b.t.  veiligheids- en gebruiksvoorschriften. Het gebruik van dit toestel met een iPod 

of iPhone kan de prestaties van draadloze systemen beïnvloeden.  

 

iPhone and iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de U.S.A. en andere landen. 

 

Een iPod aansluiten 

Sluit een iPod of iPhone aan op de USB 

aansluiting, gebruik de originele iPod kabel. 

Druk op [iPod] in het hoofdmenu om in het  

iPod menu te komen. 

Als het [iPod] icon niet in het huidige menu te 

zien is, schuif dan de onderste balk naar links 

of rechts om deze te vinden. 

 

Afspelen pauzeren 

1. Raak [  ] aan onder in het scherm om het 

afspelen te pauzeren. 

 “PAUSE” verschijnt in het scherm, en [  ] 

verandert in [  ] . 

2. Raak [  ] aan om het afspelen te hervatten. 

 

Een track selecteren 

Track-up 

Raak [  ] aan om naar het begin van de 

volgende track te gaan.  

Track-down 

1. Raak [  ] aan om naar het begin van 

de huidige track te gaan. 

2. Raak [  ] twee maal aan om naar het 

begin van de vorige track te gaan. 

 

Herhaald afspelen  

Deze functie maakt het mogelijk om een track 

herhaald af te spelen. 

Door [ Herhalen ] aan te raken kunt u kiezen 

tussen één track of de gehele afspeellijst 

steeds te herhalen. 

Willekeurig afspelen (shuffle) 

Met deze functie kunt u alle tracks in een 

willekeurige volgorde af laten spelen.  

Zoekfunctie 

1. Raak [ GaNaar ] aan om het zoekmenu te 

openen.  

2 Voer de tekens in met de toetsen in het 

scherm, en druk op [ OK ] om het zoeken te 

starten. 

 Raak [  ] aan om de invoer te wissen. 
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DAB Digitale Radio (optioneel)  
 

ATTENTIE: Deze functie is uitsluitend beschikbaar indien een DAB 303 

Receiver (optioneel verkrijgbaar) is aangesloten. 

 

 

Selecteer DAB als 
afspeelbron 

Druk op [  ] om in het hoofdmenu te 

komen en selecteer [DAB] to enter DAB 

mode. 

 
 

Afstemmen 

U heeft de keuze uit vier zoek functies. U kunt 

met de pijltoetsen [  ] en [  ] op de 

volgende manieren zoeken: 

1. Huidige zoeken  

 Zoeken in het huidige aanbod. 

2. Alle zoeken 

 Zoeken in alle opgeslagen stations. 

3. Handmatig zoeken 

 Tijdens handmatig zoeken zal de 

frequentie stapsgewijs omhoog of omlaag 

lopen. Raak [  ] of [  ] aan in de 

bedieningsbalk om af te stemmen op een 

hoger of lager gelegen station.          

Houd [  ] of [ ] meer dan 2 seconden 

vast om te zoeken naar een station. Om het 

zoeken te stoppen, herhaalt u de handelingen 

hierboven of druk op een willekeurige 

functietoets in het DAB menu.  

4. Voorkeuze zoeken 

 Zoeken in de voorkeuze stations. 

 

Attentie: 

Zodra een station is gevonden, stopt het 

zoeken en wordt op dit station afgestemd. 

 

 

Service scan  

De unit kan automatisch zoeken in het huidig 

beschikbare zenderaanbod.  

Om handmatig te zoeken, druk op [  ] in 

de bedieningsbalk. 

 

 

PTY Zoeken 

Druk op [  ] in de bedieningsbalk, en 

druk op [ PTY ] om de PTY categorieën weer 

te geven. 

Door uw vinger omhoog of omlaag over het 

scherm te schuiven kunt u door de lijst 

crollen, en raak een categorie aan om deze te 

selecteren. Vervolgens kunt u met de 

zoekfuncties (hierboven beschreven) zoeken 

naar zenders in de gekozen categorie.  

 

 

L-BAND AAN/UIT 

Druk op [ L-B ] in de bedieningsbalk om de    

L-B band functie in te schakelen. 
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Internet (Optioneel) 

Attentie: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de 

speciale WiFi dongle (optioneel verkrijgbaar) is aangesloten  

op de achterzijde van de unit. 

 

Wi-Fi Instellingen 

1. Raak [Instellingen] aan in het hoofdmenu 

en vervolgens [ Netwerk]  

  

2. Selecteer Wi-Fi om te zoeken naar 

draadloze verbindingen (eventueel eerst Wi-

Fi aan zetten)  

  

3. Kies uit één van de beschikbare WiFi 

verbindingen. 

  

4. Voer indien nodig het wachtwoord in voor 

deze verbinding (raak de blauwe lijn aan en 

een toetsenbord verschijnt)  en druk op 

[Verbinden].    

  

5. Als de verbinding is geslaagd verschijnt de 

melding “Verbonden” onder de netwerknaam, 

en zal in het hoofdmenu rechts boven het Wi-

Fi icon [  ] verschijnen om tevens de 

signaalsterkte aan te geven. Nu heeft u 

toegang tot het internet.  

  

Een Website bezoeken 

Om toegang te krijgen tot internet, dient u 

eerst een draadloze verbinding tot stand te 

brengen (hierboven beschreven). 

Selecteer het Browser icon  [  ] in het 

APPS menu om een website te zoeken. 

Raak de invoerbalk aan boven in het scherm 

en er verschijnt een toetsenbord. Nu kunt u 

een web adres invoeren en druk op [Ga] om 

te bevestigen. U kunt uw vinger naar 

beneden over het scherm schuiven om over 

de pagina’s te scrollen.
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Andere functies 

Navigatie Bediening 

Om de navigatie te gebruiken, opent u eerst 

de iGo App in het APPS menu (zie pag. 6). 

Voor meer informatie dient u de 

meegeleverde “iGo verkorte handleiding” te 

raadplegen (niet in deze handleiding 

inbegrepen). 

 

AUX Bediening 

Sluit een audio apparaat aan op een AV 

ingang op de achterzijde van de unit. 

Selecteer [AV In1] of [AV In2] in het In-Car 

APPS menu (zie pag. 6) om de aangesloten 

audiobron te beluisteren.   

 

Stuurwielbediening 

Attentie: De meest gebruikte 

stuurwielfuncties zijn in de unit reeds voor uw 

Suzuki voorgeprogrammeerd. U kunt 

eventueel deze functies opnieuw 

programmeren. Selecteer [SWC] in het APPS 

menu (zie pag 6) om het SWC menu te 

openen . 

 

1. Druk op Reset om het huidige programma 

eventueel te wissen.  

  

2. Kies een nummer om deze een functie toe 

te wijzen, bijv. druk op 1 en daarna op Vol+, 

druk op 2 en daarna op Vol- enz.   

3. Herhaal deze handeling totdat u alle 

functies heeft geselecteerd die u wilt 

programmeren. 

4. Raak [Inleren] om het programmeren te 

starten.  

5. Druk op de knop op het stuurwiel die 

correspondeert met toets 1 in het programma 

en herhaal dit voor alle andere functies. 

Zodra de laatste functie is geprogrammeerd, 

worden de instellingen meteen opgeslagen 

en wordt het proces afgesloten.  

6. Raak [ Reset ] aan om het programma te 

wissen en eventueel opnieuw te beginnen. 

 

Bestand verkenner 

Selecteer [ES Bestand Verkenner ] in het 

APPS menu om de bestanden en mappen te 

bekijken op de aangesloten SD kaart of USB 

stick.   

 

Geluid instellingen 

Selecteer [EQ] in het hoofdmenu om het 

menu geluidsinstellingen te openen. 

Selecteer een voorkeuze EQ bovenin het 

scherm bijv. Vlak, Klassiek, Rock, Live, Pop.  

Kies voor Gebruiker als u zelf een EQ wilt . 

 

Raak [ ] om het Balans /Subwoofer menu 

te openen.  

Raak  [  ] of [   ] om de Balans 

(links/rechts)  in te stellen. Raak [  ] of [   ] 

om de Fader (voor/achter) in te stellen. 

 

Raak [  ] of [   ] om het Subwoofer niveau 

in te stellen (een Subwoofer is optioneel). 
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Systeem Instellingen 

Instellingen Menu 

1. Raak eventueel de linker bovenhoek aan om het hoofdmenu te openen.   

2. Druk op [ Instellingen ] om de instellingen weer te geven Dit kan op 2 manieren; icoon in de 

onderste balk of middels een icon uit het APP menu (zie pag. 6).   

3. Raak de linker bovenhoek aan om terug te keren.  

 

Algemene Instellingen 

1. Druk op  [ Algemeen ]. 

2. Druk op de gewenste functie. 

3. Maak een keuze uit de onderstaande opties. 

Algemeen Opties Beschrijving 

Verlichting Hiermee kunt u de kleur van de toetsverlichting aanpassen. 

Radio region Selecteer de gewenste regio die past bij uw locatie. 

Microfoon 

Intern Interne microfoon is ingeschakeld voor telefoongesprek 

Extern Externe microfoon ingeschakeld voor telefoongesprek. 

RDS Stel de gewenste opties in voor de RDS radio 

Pieptoon 

Aan Als u een toets aanraakt, klint een pieptoon. 

Uit  De pieptoon is uitgeschakeld. 

Navi pad:                Laat de inhoud van de MAP sd kaart zien. 

Logo:                      Biedt de optie om uw eigen opstartscherm te gebruiken. 

 

Video Instellingen  

Omdat tijdens de installatie de 'PRK SW' draad is aangesloten op de handrem-schakelaar, zullen 

bepaalde functies en video afspeelbronnen alleen worden getoond wanneer de auto stil (handrem 

aan) staat.  Dit is conform de wettelijk eisen binnen de EU. 

Als er tijdens het rijden een video bron wordt geselecteerd, zal er een zwart scherm met een 

waarschuwing verschijnen.    
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Tijd instellingen 

1. Druk op [ Klok  ]. 

2. Stel de datum / tijd in en de juiste tijszone 

3. Stel de klok in op 12u of 24u formaat 

4. Stel de datum in op het gewenste formaat  

Attentie: U kunt ook kiezen voor de optie “Automatisch via GPS”, wanneer u deze inschakelt dan 

zal de klok worden overgenomen van de navigatie klok. Het toestel moet wel in staat zijn om 

voldoende GPS signaal te ontvangen.  

 

Volume Instellingen 

Stel het gewenste volume niveau in voor elke bron.  

1. Druk op [Volume]. Het instellingen menu met alle beschikbare bronnen wordt getoond. 

2. Selecteer een bron om de waarde aan te passen tussen 0-40.  

  

 

Netwerk 

Hier vind u de instellingen voor draadloze verbindingen zoals Wi-Fi of een Persoonlijke Hotspot. 

Voor de Wi-Fi instellingen, raadpleeg het hoofdstuk “Internet” op pag. 16. 

 

Persoonlijk 

Hier kunt u de complete configuratie vinden en deze op uw wensen afstemmen zoals locatie, 

beveiliging, taal, etc. Hier kunt u desgewenst alle aangepaste instellingen ongedaan maken en 

het gehele systeem terugzetten naar de Fabrieksinstellingen. 

 

Toestel 

Instellingen voor het toestel zoals helderheid van het beeldscherm van het systeem. Ook kunt u 

hier uw opslaggegevens en apps beheren.  

 

Systeem  

Toegankelijkheid  

Hiermee kunt u extra diensten (tegen vergoeding) installeren. 

Software versie 

Alle software versies worden hier getoond. 

UUID (QR) code 

Hier kan uw dealer middels QR code alle systeeminformatie en instellingen uitlezen. 
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Verbindingen 
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Problemen oplossen 

Wat op het eerste gezicht een probleem lijkt te zijn, is niet altijd ernstig. Controleer daarom de 

volgende punten voordat u contact zoekt met uw Suzuki dealer. 

Probleem Oorzaak Oplossing  

Algemeen 

Het toestel schakelt niet 

aan 

Contact van de auto staat uit. 

Kabel is niet correct 

aangesloten.  

De zekering is doorgebrand. 

Zet contact van de auto aan. 

Neem contact op met uw dealer.             

Geen geluid 
Volume staat heel lag of de 

mute functie is ingeschakeld. 

Check het volume of schakel de mute 

functie uit. 

Het toestel en/of 

beeldscherm reageert niet 

meer. 

 Het system is onstabiel. Druk op de Reset toets. 

Radio 

Ontvangt geen FM/DAB 

zenders. 

De FM/DAB antenne is niet 

correct aangesloten. 
Neem contact op met uw dealer. 

Navigatie 

De navigatie start niet op. 
Controleer of de SD kaart zich 

in het MAP slot bevindt. 
Vervang de SD kaart. 

De navigatie geeft niet de 

route of locatie aan 

1 Kaartfout  

2 GPS ontvangst valt weg 

1 vervang of update de SD kaart 

2 Zorg dat de auto buiten staat 

USB 

De telefoon laad niet op 

of gaat steeds aan en uit 
De voeding kabel is te lang 

Gebruik de originele oplaadkabel 

zoals met de telefoon meegeleverd 

Het USB apparaat wordt 

niet herkend. 

De inhoud bevat het NTFS 

bestandsformaat. 

Controleer of het volledige USB 

bestandsformaat voldoet aan het FAT 

of FAT32 formaat.  
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Specificaties 

General 

   Referentie Voeding .............................................................................. 12V(DC) 

   Bedrijfs Voltage  ...................................................................... 10.5 - 15.8V(DC) 

   Max operationeel vermogen  ....................................................................... 15A 

   Geaard systeem ......................................................... Auto accu negatieve pool 

   Afmetingen (WxHxD) ................................................ 257.5 x 148.0 x 170.0 mm 

   Gewicht (toestel) ....................................................................................... 1.6kg 

FM 

     Signaal / ruisverhouding ........................................................................ ≥55dB 

     Resterende storingsgevoeligheid (S/N=30dB) ................................... ≤15dBµV 

     Frequentiebereik (-3dB) ............................................................... 20Hz~7KHz 

     Station zoekniveau ........................................................................ 20~28dBµV 

     Vervorming ............................................................................................ ≤1.0% 

     Stereoscheiding (1KHz) ........................................................................ ≥25dB 

     Impedantie van de antenne ....................................................................... 75Ω 

AM 

     Resterende storingsgevoeligheid (S/N=20dB) ................................... ≤30dBµV 

     Frequentiebereik (-3dB) ............................................................... 50Hz~2KHz 

LCD 

     Schermgrootte .......................................................................... 7 inches(16:9) 

     Beeldscherm resolutie ................................................................. 800X480dots 

     Contrastverhouding ................................................................................... 400 

AUX IN 

     Vervorming ............................................................................................ ≤0.8% 

     Frequentiebereik (±3dB) ............................................................. 20Hz~20KHz 

     Audio Ingang Niveau ............................................................................ 500mV 

Audio 

     Audio Output Impedantie ........................................................................ 10KΩ 

     Audio Uitgang Niveau................................................................... 2Vrms(Max) 

Video 

     Normaal Video Ingang Niveau(CVBS) ............................................... 1.0±0.2V 

     Video Ingang Impedantie .......................................................................... 75Ω 
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     Video Uitgang Impedantie ......................................................................... 75Ω 

     Video Uitgang Niveau  ....................................................................... 1.0±0.2V 

Omgeving 

     Bedrijfs Temperatuur ................................................................ -10°C ~ +60°C 

     Storing Temperatuur ................................................................ -20°C ~ +70°C 

     Luchtvochtigheid bij gebruik ....................................................... 45%~80%RH 

     Storing Luchtvochtigheid ............................................................ 30%~90%RH 

 

Opmerking: Wanneer het toestel wordt gebruikt tot het uiterste, zoals met 
maximumvermogen uitvoer voor een lange tijd, met een  temperatuur van meer dan 
70° C, zal het in protectie modus gaan, en het volume zal automatisch teruggebracht 
worden. Dit is normaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


