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Inbouwinstructie voor Cartizan interface  

 

DS3-systeem 

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met 

contrastekkerblok. Naar schatting is het ongeveer 15-30 

minuten werk om de interface aan te sluiten. 

 

Stap 1. Maak de accu los (optioneel) 

Het kan voorkomen dat tijdens de inbouw kortsluiting ontstaat en een zekering 

springt. Koppel de accu daarom eventueel eerst los. Let er in dat geval op dat 

de sloten ook niet meer werken!   

 

Stap 2. Verwijder panelen (eenvoudig losklikken) 

Klik voor de inbouw van de interface eerst de zijkant van het rechter paneel 

rondom de klokken zodanig los dat er ruimte ontstaat om het paneel met 

luchtroosters los te maken. Klik vervolgens het paneel met de luchtroosters 

los. Verwijder daarna de frontplaat van de radio en de pook. Wees voorzichtig 

dat de klemmen of smalle delen niet afbreken.  

 

Stap 3. Verwijder radio en beeldscherm (eenvoudig losschroeven) 

Druk aan weerszijden van de radio de palletjes in en trek deze naar voren. 

Schroef vervolgens het beeldscherm los. De radio moet van de bedrading 

worden afgehaald (alleen grote stekkerblok). Ontkoppel tevens de videokabel 

van het beeldscherm (lipje indrukken en trekken). 

 

Stap 4. Bereid de plaatsing van de interface voor (voorbereiden) 

MoTrade draagt zorg voor de juiste instellingen van het systeem. Sluit alvast 

de USB-kabel en de antenne aan op de interface. Klik het paneel bovenin het 

dashboardkastje eruit en verwijder de luchtinlaat die het dashboardkastje 

koelt. Indien dit niet wenselijk is, plaats dan de interface in de dashboardruimte 

zelf (boor doorvoergat voor de kabels). 

 

Stap 5. Plaats de antenne (plakken) 

Plak de Wifi-antenne in een vrije ruimte tegen de wand of op de interface zelf. 

 

Stap 6. Positioneer de interface (klemmen/tie-ribs/plakstrips) 

Geleid de aansluitkabel voor de radio en de videokabel vanuit de holle ruimte  

naar radio en beeldscherm en sluit deze aan op de interface. Positioneer de 

interface zodanig dat het paneel nog dicht kan. 
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Stap 7. Sluit de videokabels aan (stekkeren) 

Sluit de van het beeldscherm losgekoppelde videokabel aan op de videokabel 

die is aangesloten op LVDS2. Sluit ook de vrijgekomen videokabel van de 

radio aan op de videokabel die is aangesloten op LVDS2. Zowel de originele 

radio als de interface maken nu gebruik van het beeldscherm.  

 

Stap 8. Sluit de aansluitkabel van de interface aan op de radio 

(stekkeren) 

Koppel het grote zwarte stekkerblok achter op de radio los. Zet deze stekker 

over in het geleverde stekkerblok (erin drukken) en steek het andere 

stekkerblok van de interface in de radio.  

 

Stap 9. Positioneer de USB-kabel (geleiden) 

Bepaal de meest gewenste positie van de USB-stekker. Geleid de USB-kabel 

naar die positie.  

 

Stap 10. Test het systeem (bedienen) 

Test het systeem mbt grafische weergave, geluid, schakelen tussen radio en 

interface en achteruit schakelen. 

 

 
 

Stap 11. Bouw het systeem weer dicht (klikken, schroeven) 

Schroef het beeldscherm en de radio weer terug vast en klik de panelen weer 

terug in positie. 

 

Stap 12. Enjoy! 

 

Uitzonderingen 

In het geval er geen originele carkit aanwezig is kan een optionele microfoon 

op de interface worden aangesloten. 
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Verbindingsschema 
 

 


