
 

Tillykke med dit nye 

Navigationssystem 
BEMÆRK : 

Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel 

Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon –  SKAL afspilles via blue-tooth 

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 – AUX ER IKKE TILKOBLET  

Brug en alm. oplader, til opladning af din mobiltelefon  

Denne vejledning kan printes ud i farver på www.bachnavigation.dk  

 

       Gratis komplet DEMO – Europakort med ubegrænset levetid   

        Demokort kan ikke opdateres online 

       Brugsvejledning findes på Bachnavigation.dk                                   

Hjælp til montering – se den sidste side i dette hæfte  

Vejledning og nyeste tips og trick, finder du på:  

   

http://www.bachnavigation.dk/


Navigations systemet  

Der kan forekomme flere ikoner end vist her / placeringen af ikoner kan ændres efter eget ønske, ved at trække det rundt  

 

 

 

 



                                             

                       2: Radio                                                              3: Telefon 

      

                    4: CD-afspiller                                                   5 : Opsætning 

        

                                                                                                   5 : Opsætning 

                                                                                                                        

 

 



 

                              6: Micro Sd                                       7: Til musik via mobil telefon  

   

                  9: Ændring af uret                         10: GPS info og opsætning af tidszonen 

  

              11: Vælg din egen baggrund                               12: Justering af lyden 

  

 

 



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   

 

 



Montering: 

Elnet er til Nissan Qashqai og X-Trail 2014/2015: 

          

       

 

Lyserød ledning -monteres til 

stel eller via håndbremsen                    

”BRAKE IN” 

Bruges ikke 

Ratbetjening  



Teknisk opsætning /Factory Sett  / kode 3368 :  

         

Opsætning af ratbetjening på alle Nissan biler –  

Undtagen Qashqai og X-Trail 2014 / 2015 da de er 

forprogrammeret via den SORTE  Can-Bus boks  

         

    



Monteringsvejledning –Bakkamera  

Qashqai 2014 / 2015 

 
                        Der bores et hul ved siden af nummerpladelygten 

                         med det medfølgende hulbor  

        

     

       
                  Qashqai 2014/15 med Win 8 menusystem –                                                  Qashqai 2014/15 med Win 8 menusystem : 

                  Her bruges den GRØNNE ledning med gult stik                                             Her skal du lode dig på den BRUNE ledning – mrk.reverse-in 

 


