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Montagehandleiding aansluiten GROM interface op BMW-

radio 

1. Let op! Bij een 16:9 of 4:3 beeldscherm zit de radio links achterin de auto, ga direct naar 11. 

2. Koppel een eventueel bestaande CD-wisselaar af! 

3. Maak de sierlijst boven het dashboardkastje en de sierlijst boven de radio voorzichtig los 

door een plat voorwerp eronder te steken. De sierlijsten zitten geklikt vast. 

4. Schroef de radio los, trek deze naar voren en ontkoppel  het aansluitblok. 

5. Maak het dashboardkastje open en schroef de vier zichtbare schroeven los. 

6. Druk links en rechts het kunststof palletje uit de ophangbeugels (onderaan). 

7. Trek voorzichtig het dashboardkastje een eindje naar beneden. 

8. Er komt zichtbaar een opening vrij voor doorvoer van de kabel. 

9. Bind de 3 draden en het zwarte stekkerblokje tijdelijk bij elkaar zodat de kabel als 1 geheel is 

door te voeren. 

10. Voer de aansluitkabel vanuit het dashboardkastje naar het radiogedeelte en controleer dat 

deze niet klem komt te zitten bij terugschroeven dashboardkastje. 

11. Maak ca. 8 mm van de zwarte losse draad vrij en draai het kleinste dopje D van de blauwe 

Posi-Tap los. Steek de zwarte losse draad door het kleine dopje D en draai dit terug op de 

blauwe Posi-Tap zodat de draad inwendig contact maakt. 

12. Draai het grootste dopje D van de blauwe Posi-Tap los en schuif deze om de losse draad op 

de zwart gemarkeerde positie van het stekkerblok op de radio. Draai de blauwe Posi-Tap 

terug op het grootste dopje D. Waak ervoor dat het pinnetje zich precies in het midden van 

de draad boort. 

13. Herhaal deze procedure voor de gele draad met blauwe Posi-Tap (op geel gemarkeerde 

positie). 

14. Herhaal deze procedure  voor de groene draad met rode Posi-Tap (op groen gemarkeerde 

positie).  
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15. Verbind de zwarte draad aan de bestaande dikke (meestal) bruine draad op de aangegeven 

positie bij radio type A (ronde pin) of B (platte pin) met gebruikmaking van de Posi-Tap. 

16. Verbind de gele draad aan de bestaande dikke (meestal) rode draad op de aangegeven 

positie bij radio type A (ronde pin) of B (platte pin) met gebruikmaking van de Posi-Taps. 

17. Verbind de groene draad aan de bestaande (meestal) wit-gele draad op de aangegeven 

positie bij radio type A (ronde pin) of B (platte pin) met gebruikmaking van de Posi-Tap. 

 

 

 

18. Steek de zwarte 10-pins stekker in de radio overeenkomstig de aangegeven positie (pijltje 

aan de bovenzijde). Let op, bij radio type B (alle MINI-radio’s en sommige BMW-radio’s) de 

eerste twee posities (1 en 7) vrijlaten!  

19. Let erop dat bij het terugschuiven van de radio geen kabels klem komen te zitten en geen 

kabels worden losgetrokken. 

20. Test eerst de radio/interface en monteer alle onderdelen weer op hun plaats als alles naar 

wens is. 
 

Montagehandleiding aansluiten MoTrade interface op BMW-radio 

De MoTrade-interface heeft een stekkerblok waarop de bestaande stekker van de BMW-radio direct 

kan worden overgesloten. Plug en play na doorvoer stekker! 

 

De wit-gele draad is de communicatiedraad en vrij dun. Als deze slecht contact maakt is er grote kans op diverse storingen!  

Gebruik daarom de rode Posi-Tap met kleinere sparing voor de groene draad en waak ervoor dat het pinnetje in de POSI-

TAP zich niet naast de draad boort maar exact middenin. 

 


