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Installatie instructies voor de INE-W987D / X800D-U / X800D-ML:

Let op:

Zorg ervoor dat de TRUCK-G800 SD kaart in het Alpine Navigatie Systeem is geplaatst voordat u 
https://alpine.naviextras.com bezoekt voor het downloaden van kaart en software updates. Pas nadat de 
TRUCK-G800 SD kaart in het Alpine toestel is geplaatst, zullen specifieke TRUCK kaarten en 
software updates beschikbaar zijn op https://alpine.naviextras.com.

 

De software op de TRUCK-G800 SD kaart breidt uw Alpine INE-W987D, X800D-U, X800D-ML, 
X800D-V, X800D-S906 of X-800D-V447 uit met vrachtvervoer functionaliteit. Deze software kan ook
worden gebruikt voor campers en caravans.

Uw Alpine Navigatie Systeem geschikt maken voor specifieke TRUCK kaarten en updates. 

 

1) Zet het Alpine Navigatie Systeem aan.

2) Druk op de knop  en druk daarna op de schermtoets "SD".

3) Verwijder het afdekplaatje voor de SD kaartlezer en verwijder de SD kaart.

4) Plaats de TRUCK-G800 SD kaart en plaats het afdekplaatje terug.

5) Druk op de schermtoets "Close".

6) Zet het contact uit en wacht een minuut. Hierna kan het contact weer ingeschakeld worden 
en het navigatiesysteem is klaar voor gebruik van de specifieke TRUCK functies. Op dit 
moment is het toestel nog niet voorzien van de specifieke TRUCK kaarten en updates! 

 

Na het afronden van bovenstaande stappen is het mogelijk om de kaarten te updaten via Naviextras 
waarna ook de specifieke TRUCK functies beschikbaar zullen zijn. 
Gebruik voor het updaten van kaarten en inhoudsupdates uitsluitend de TRUCK-G800 SD kaart! 
De handleiding voor het downloaden en installeren van de kaarten vindt u hier: 
http://www.alpine-electronics.nl/ondersteuning/firmware-kaart-update/kaartupdate-ine-w987d-x800d-
u-x800d-ml.html

 

TRUCK-specifieke instellingen aanpassen in de navigatie software:

 

1) Druk op de  toets, ga naar het navigatie menu en raak het "Settings”  symbool aan. 

2) Kies "Route-instellingen" en dan "Voertuig". 

3) Voor campers en caravans: selecteer "Standaard Auto". Voor vrachtwagens: selecteer 
"Standaard Vrachtwagen". 

4) Toets het "Settings"  symbool binnen "Standaard Auto" / "Standaard Vrachtwagen" op 
de selectie bar om toegang te krijgen tot de instellingen menu’s voor de vrachtvervoer 
functie, hier kunt u de waarden ingeven die van toepassing zijn op uw voertuig.
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