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GROM Vline2 

Met de GROM Vline integreer je de nieuwste mobiele technologie met je 
navigatiesysteem. Het geeft je toegang tot o.a. Google en Waze navigatie, Spotify, 
web radio en andere (muziek)apps. Bediening via het touch-screen, radio- en 
stuurknoppen. Je hoeft het navigatiesysteem niet te vervangen, zodat je kunt blijven 
genieten van je heldere beeldscherm en goede geluidskwaliteit.  

VLine is een slimme computer die verbinding maakt met de achterkant van je 
navigatiesysteem. Een perfect alternatief en een eenvoudige upgrade voor je 
systeem. Met GROM Vline blijf je bij de tijd! 
 

 
 

VLine integreert volledig met je bestaande navigatiesysteem. Het is een zelfstandige 
unit die geen telefoonverbinding vereist (behalve voor mobiele hotspots en Bluetooth 
streaming). Integratie met je bestaande systeem is naadloos. Je behoudt alle 
fabrieksinstellingen en fabrieksaf-functies. 
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Kenmerken en functies 

 

 
Vline2 

• 3GB RAM voor optimale snelheid en controle 

• Volledige integratie met bestaande navigatie en bediening 

• Geschikt voor Wifi 4G LTE en Hot Spot (via telefoon)  

• Streamen van muziek 

• werkt optimaal met Android Nougat 7.1 met automotive gebruikersinterface 
(verschijningsdatum september 2018) 

• Firmware-upgrades via internet en via USB 

 
 

 
Geschikt voor Android en Apple 

• Apps zoals Webradio, Spotify en Google Music 

• Directe toegang tot Google Play 

• Up to date navigatie en real-time verkeersupdates met o.a. Google Maps en 
Waze Navigatie 

• Andere mobiliteit-apps beschikbaar op Google Play 

• Gebruik je iPhone-apps via het beeldscherm 

• Potentieel voor toekomstige upgrades zijn: OBDII-informatie direct vanaf je 
beeldscherm; parkeercamera's aan de achterzijde en camera's aan de 
voorzijde. 

 
 

 
Voice control 

• Gebruik spraakbesturing voor navigatie en muziek. Je hoeft het adres niet in 
te voeren, vertel eenvoudig je auto waar je naartoe wilt 

• Starten navigatie (Google, Waze) 

• Zoeken naar muziek (Spotify, internetradio 

• Hoge geluidskwaliteit via bestaand geluidssysteem 
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Specificaties 

• De Vline2 wordt geleverd met Android 5.1.1 

• Firmware-upgrades via internet en via USB 

• 3GB RAM, 16GB Flash geheugen 

• WiFi 2.4GHz, Bluetooth 2.1/4.0 

• MicroSD, HDMI/AV1/AV2 in voor video en achteruitrijcamera 

• USB2.0 x 2 poorten 

• Afmetingen: B / H / D - 120* 160 * 33 mm 

• Gewicht: 400 gram 

• Behuizing: zilver metal 
 

 

Video’s 

Demonstratie Vline Toyota/Lexus 

Demonstratie Vline Nissan Infinity 

Het is bij bepaalde radio’s mogelijk om zonder uitbouw van het totale beeldscherm de VLine 

aan te sluiten door de stekkers op de tast achter in de unit te pluggen. Zie onderstaande 

video’s voor gehele uit-en inbouw. Bij de meeste Toyota/Lexus kan de Vline eenvoudig in het 

dashboardkastje worden gelegd en de kabels via de ruimte aan de zijkant worden 

doorgevoerd.  

 

Inbouwen Vline Lexus 2006-2009 

Inbouwen Vline Toyota Prius 2006-2009 

Inbouwen Vline Lexus LS460 2007-2009 

Inbouwen Vline Lexus RX350 2007-2009 

Inbouwen Vline Infinity FX35 

Inbouwen Vline Infinity G37 

Installeren Vline 

Settings Vline 

 

Levering 

Het standaard pakket bevat alle benodigde onderdelen voor installatie: 

• VLine infotainment system inclusief beugels 

• Radio-specifieke aansluitkabel 

https://youtu.be/LJC9Uh9dJOs
https://gromaudio.com/installs/infiniti_fx35__grom_vline_video_interface_demo.html
https://youtu.be/LCnfrmzYLmQ
https://youtu.be/8Zlhzbv9gvg
https://gromaudio.com/installs/lexus_ls460_2007-2009___stereo_removal_guide_and_installation_of_grom_vline_infotainment_system.html
https://gromaudio.com/installs/lexus_rx350_2007-2009___stereo_removal_guide_and_installation_of_grom_vline_infotainment_system.html
https://gromaudio.com/installs/infiniti_fx35__grom_vline_video_interface_installation.html
https://gromaudio.com/installs/infiniti_g37_vline_maps_connected_apps_interface_install.html
https://youtu.be/y-2NXz9Pkqo
https://youtu.be/C7i1NIHvfp0
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• GPS ontvanger 

• Microfoon 

• USB verlengkabel 

• Gebruikershandleiding 
 
Aangezien Vline een systeemspecifiek product is en onze voorraad beperkt moeten 
we in voorkomende gevallen de Vline bestellen in Amerika. Dit heeft consequenties 
voor de levertijd.  
 

Handleiding (engelse versie) 

LEX6VL2 VLine Connected Dashboard Manual for Lexus stereos 6-Gen 

VLine infotainment system upgrade manual for select Lexus 2010-2013 nav stereos (6th Generation 

Nav Stereo) 

LEX5VL2 VLine Connected Dashboard Manual for Lexus stereos 5-Gen 

VLine infotainment system upgrade manual for select Lexus 2006-2009 and Toyota Prius 06-09 nav 

stereos (5th Generation Nav Stereo) 

LEX4VL2 VLine Connected Dashboard Manual for Lexus and Toyota stereos 4-Gen 

VLine infotainment system upgrade manual for select Lexus and Toyota 2004-2006 nav stereos (4th 

Generation Nav Stereo) 

LEX3VL2 VLine Manual for Lexus and Toyota stereos 3-Gen 

VLine infotainment system upgrade manual for select Lexus and Toyota 2001-2005 nav stereos (3rd 

Generation Nav Stereo) 

LEXGXVL2 VLine Manual for select Lexus GX 470 2003-2004 LX 2003 stereos 

VLine infotainment system upgrade manual for select Lexus GX 470 2003-2004, LX 2003 stereos, and 

Toyota Landcruiser 2003 stereos 

NIS8VL2 VLine Manual for select Nissan Infiniti 2008-2012 stereos 

VLine infotainment system upgrade manual for select Nissan Infiniti 2008-2012 stereos (8-th 

Generation Nav Stereo) 

http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_gen6_install_web.pdf
http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_gen5_manual_web.pdf
http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_gen4_manual_web.pdf
http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_gen3_manual_web.pdf
http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_gen4gx_manual_web.pdf
http://gromaudio.com/docs/vline_manuals/vline_nis8_manual_web.pdf

