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                     Automotive Navigation System 

                 DK Brugermanual for Android 5.1.1  

              Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel 

  Musik fra din mobiltelefon –  SKAL afspilles via   

                                        

Hvis din bil har bakkamera  – så brug det med omhu – orienter dig  

Vi påtager os intet ansvar, hvis du laver skader på din bil ved brug at bakkamera   

 

Bilens originale USB kan bruges til musik og billeder - eks via usb nøgle 

Bilens originale USB stik, kan på visse modeller  IKKE bruges som oplader.  

Brug en alm. oplader, til opladning af din mobiltelefon  

      

 Der medfølger altid et gratis DEMO Europakort med ubegrænset levetid   

        Demokort kan ikke opdateres online  

Har du brug for hjælp til dit anlæg, eller skal du købe nyt kort ?   

Så kik under punkterne” Hjælp” eller ”Nyt gps-kort købes her” på bachnavigation.dk  

 

 



 

Navigation – Sådan indtaster du en rute: 

    
Tryk på:  Destination                                   Tryk på: Find adresse  

    
         Vælg: Land / By / gade og husnummer                        Tryk: Start  

 

Tryk start og navigationen vil nu føre dig til din valgte adresse   

 

 



   

 Sådan opsætter du lyd, rute og kortmuligheder: 

          

         

         

         
      Komplet manuel findes på:    www.bachnavigation.dk – ”Vejledning Pdf ”   

http://www.bachnavigation.dk/


 
 

Der er installeret en Gratis, 2017 demo version af Igo Primo  ”Android”  

 

Når kortet en dag skal opdateres, henviser vi til vores hjemmeside, hvor vi linker til 
hjemmesider hvor du kan købe nyt kort  

 

Dette er den billigste måde og et nyt kort koster typisk et sted mellem 2og 300,- 

 

Det nye kort kopieres fra et SD kort eller fra en USB nøgle over på harddisken på 
dit navigationsanlæg og installeres med  .APK filen  

 

Du kan også downloade nyt kort via ”Google Play Store” direkte til dit anlæg hvis 
du har tilsluttet navigationsanlægget til internettet    
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    BEMÆRK :  

Den valgte DAB software understøtter ikke ÆØÅ  

Sådan kan det se ud:     

Dette er ikke en fejl , men det danske markede er endnu ikke stort nok,  

til at der bliver lavet dansk software til vores anlæg    

 

Tryk på dit DAB+  logo for 
at starte din DAB radio  


