คูมือติดตั้ง Steering Remote Control Interface for CAN BUS
กอนเริม
่ ติดตั้ง

A. ใหตรวจสอบสินคาวา สามารถติดตั้งกับรถยนต ของทานไดหรือไม ?
. โดยใหตรวจสอบกับ ขอมูลการติดตั้ง ( จากรูปดานลาง )
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การตอสายไฟ ของ Steering Remote Control interface for CAN BUS
ขั้นตอนที่ 1. 1.1 ตอสายสีสม ของ Remote Steering Interface เขากับ ACC 12V

1.2 ตอสายสีดําและน้ําเงิน ของ Remote Steering Interface เขากับ GND * [1]

ขั้นตอนที่ 2.
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ใหมองปลั๊กทางดานสายไฟ
และถอดกุญแจรถยนตออก
กอนการติดตั้งทุกครั้ง

2.1 .ใหตอ สาย สีแดง CAN + และ สาย สีน้ําตาล CAN - ของ Remote Steering Interface เขากับปลัก
๊ ตามรูปดานลาง
BMW E60 Series 5

BMW E90 Series 3

ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีเหลือง (CAN-) ขา 9
ตอสายสีแดงเขากับสายสีดํ (CAN+)
า
ขา 11

WDB203 C-CLASS,WDB211 E-CLASS

BMW-E65 Series 7

ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีเขียว (CAN-) ขา 9
ตอสายสีแดงเขากับสายสีสม (CAN+) ขา 11

Mercedes-Benz CAN (WDB210 & Other

ตอสายสีแดงเขากับ ขาที่ 3 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับขาที่ 9 (CAN-)

Peugeot RCZ , 408

AUDI , Volkswagen

WDD204 C-CLASS,WDD212 E-CLASS

ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีน้ําตาล (CAN-) ขา9
ตอสายสีแดงเขากับสายสีน้ําตาลแถบแดง (CAN+) ขา11

VOLVO S60 S80 V70

ตอสายสีแดงเขากับ ขาที่ 1 (CAN+)
สายสีน้ําตาลแถบแดง
( CLK W208 สายสีดําแถบขาว )
ตอสายสีน้ําตาลเขากับขาที่ 2 (CAN-)
สายสีน้ําตาล
( CLK W208 สายสีดํา )

VOLVO XC70 XC90

ตอสายสีแดงเขากับสายสีมวง (CAN+) ขา10
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีน้ําตาล (CAN-) ขา13

CHYSLER 300C

ตอสายสีแดงเขากับสายสีสมแถบมวง (CAN+ ) ขา9
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีสมแถบน้ําตาล (CAN-) ขา10

DODGE JOURNEY
JEEP WRANGLER Y2011
JEEP GRAND CHEROKEE Y2011

ตอสายสีแดงเขากับสายสีขาวขา5 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีเขียวขา6 (CAN-)

ตอสายสีแดงเขากับสายสีขาวขา5 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีเขียวขา7 (CAN-)
และ จัมพ สาย สีขาวเขากับสีขาว ขา 5,6
สายสีเขียวเขากับสีเขียว ขา 7,8

ตอสายสีแดงเขากับสายสีขาวแถบสมขา7 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีขาวขา6 (CAN-)

CHEVROLET CRUZE ,
รุนทีไ่ มมีจอ DVD 2 Din

ปลัก
๊ อยูด
 านหลัง วิทยุ

ตอสายสีแดงเขากับสายสีขาวแถบเทาขา 13 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีขาวแถบสมขา 2 (CAN- )

FIAT 500

รุนทีม
่ ีจอ DVD 2 Din

ปลัก
๊ อยูด
 านหลัง จอ MID

ตอสายสีแดงเขากับสายสีชมพูขา18 (CAN+)
สําหรับ CR-V สีแดง
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีน้ําเงินขา 8 (CAN-)
สําหรับ CR-V สีขาว

ตอสายสีแดงเขากับสายสีชมพูขา18 (CAN+)
สําหรับ CR-V สีแดง
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีน้ําเงินขา 2 (CAN-)
สําหรับ CR-V สีขาว

ตอสายสีแดงเขากับสายสีเขียวขา 31 (CAN+)

ตอสายสีแดงเขากับสายสีนําเงินขา 8 (CAN+)
ตอสายสีน้ําตาลเขากับสายสีขาวขา 7 (CAN-)

หมายเหตุ ในรถ Mercedes Benz บางรุน สายสี น้ําตาลและ น้ําตาลแถบแดง แบบพันเกลียว อาจจะไมอยูที่ดา นหลังของวิทยุ สามาถตอเข ากับจุดแทนอืน
่ ได ที่มล
ี ักษณะเดียวกัน เชนจากชุดควบคุม แอรเปนตน
และสําหรับรถ S-CLASS บางรุน สายอาจจะเปลื่ยนเปนสายสี เขียวออน CAN + สายสีขาว CAN - ในแบบ สายชิลด
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คอนเน็คเตอร
Blue Tooth
รุนที่ไมมีจอ DVD

ตอสายสีน้ําเงินเขากับ ขา 1 **[2]
ตอสายสีเขียวเขากับ ขา 2
ตําแหนง Connector Blue tooth
CRV อยูด
 านหลังเกียร CIVIC จะอยูดานหลังชองเก็บของ

* [1] ในกรณี ทีต
่ อ
 งการ ใช Function BlueTooth
ของ ALL NEW CIVIC , CRV สายสีเขียวและ
สายสีน้ําเงิน ใหตอ
 ตามคูมือ

คอนเน็คเตอร
Blue Tooth
รุนที่มีจอ DVD

ตอสายสีน้ําเงินเขากับ ขา 4 **[2]
ตอสายสีเขียวเขากับ ขา 3
ตําแหนง Connector Blue tooth
CRV , CIVIC อยูด
 านหลังวิทยุ ในรุนทีม
่ ีจอ DVD

* * [2] Function BlueTooth จะใชได เฉพาะ เครื่อง 4 ชนิดเทานัน
้
JVC ตองใชสาย INFRARED
PIONEER , ALPINE , KAMAZ สามารถใช ปลั๊ก หรือ สาย สีฟา , KENWOOD ใชสายสีฟา ตอเขา สายสีฟาแถบเหลืองได

