
Howto:
Autoradio

Udskiftning af autoradio på en Yaris
Hybrid 2016

Forud
Da vi købte Hybridbilen, sad der en skærm der viste, hvornår den kørte på el, benzin,
ladede ned ad bakke, ved bremsning osv. Jeg sad og kiggede mere på den skærm end på
vejen. Derfor ville jeg hellere have en almindelig radio i. Og hvem har brug for at bakke
på Bornholm, her er plads nok.

Toyota satte en Toyota radio i med CD, AM og FM, til kun 3.500 kroner.... Fra Indonesien.

AM og CD har ikke været relevant i 10 år., men pyt, jeg hører bare radioavis på FM.

Projektet
En dag så jeg en fin radio med touch screen til 191 kr. Firmaet ligger i USA, men radioen
er kinesisk og bliver sendt fra Hong Kong. Porto 2,59 kr, 25 kr på i moms. Momsen skulle
PostMord have 160 kr for at ekspedere...Tanken var at få vist billedet fra bakkameraet på
radioens 7 tommer HD skærm.

Jan Fac Relster
Knarregårdsvej 5, Rutsker
3790 Hasle
fac.relster@gmail.com
www.facrelster.dk

Køb af autoradio
Nøjagtig samme radio "7018B" sælges under utallige navne og til meget forskellige priser!
Ikke alle har bakkameraudstyr med i pakken, men hvis du har det i forvejen, er det OK.

Se en video med radioen:

https://noadsyoutube.com/player?v=DMSnE6jB7Ks

Jeg købte min hos: www.ebay.com/usr/directimports1899

7" 2Din Touch Screen Car MP5 Player Bluetooth Stereo FM Radio USB/TF AUX In, 4 x 45 W



Bilens instrumentbræt

For at få den gamle radio ud, skal man flå
instrumentbrættet og en maske af. Det
gøres med fingerne uden værktøj.

Forretnings fidusen er, at de fleste er nødt
til at købe hos Toyota, fordi de ikke kan
overskue, hvad der skal til.

Da Toyota radioerne er lidt bredere end
DIN stanarden foreskriver, skal der to
stykker plastik til at fylde siderne ud (side
trim). Du kan selv lave et par sore strimler,
men prisen er 12 kr fra Kina inkl. fragt!

Da Toyotas stikforbindelser ikke er ISO
standard, skal man enten selv bøvle med
et kryde ledninger eller købe mellemled
(Harness på amerikansk) til 18 kr. Det gør
det nemt, at sætte Toyota radioen tilbage
igen.

Om så det er antennestikket, så skal der
også købes et mellemled til det, da Toyota
sine egne systemer.

Den ny radios mål er i overensstemmelse
med Deutche Industri Norm og kaldes for
"2DIN" blandt lægfolk. Ledningerne har
bestemte farver efter en ISO standard,
helt nemt! Men køb hellere et seletøj som
vist nedenfor:

Installationen

Model No. er 7018B

Nu kan du se 4 store krydskærv skruer,
som radioen er monteret med.

Flå instrumentbrættet af

Flå masken rundt om radioen af



Resume
Hvis det skal være nemt og muligt
at skifte tilbage til den orignale
radio, skal du bruge:

1. Mellemled Toyota til internationel
standard (ISO10487)

2. Mellemled Toyota antennestik til
standard antennestik

3. Plastik sidestykker  Toyotas
radioer er lidt større end standard

Desuden, hvis du ikke køber en
radio med det inkluderet:

4. Et bak kamera sæt, trådløst

Man bestiller antenneadapteren
ved at søge følgende på nettet:
"DC 12V Car Female DVD Radio
Wire Harness Adapter Cable
Connector for Toyota"

Et Toyota antennestik

Et alm. antennestik
som det har set ud
fra tidernes morgen

Operation Manualen indeholder
tegninger over stikforbindelser, men
det får du ikke brug for, hvis du har
købt seletøjet Toyota til ISO.

Jeg satte radioen til den røde 12 volts ledning, som
slukker med tændingsnøglen. Det er det normale.
Den gule 12 volts ledning har fast spænding.



Bakkameraet

Bakkameraet sidder på et plastikdæksel
ind til et stoplys. Kassen indeholder sender
og en 12 til 5 volt omsætter. Den lille røde
er en 5 til 3.3 volt omsætter til kameraet.
Den sad i en kasse for sig. Det pillede jeg
fra hinanden, så slap jeg af med en masse
mellemledninger og stik!

Ledningen på højre side er sat sammen
med baklyset, så sender den jo, når man
bakker!

Strømforsyningerne og 2.4 GHz senderen
skal selvfølgelig sættes skjult på den
anden side af dækslet! "Beslaget", lavet af
Tekno, skal males sort. Men jeg gider ikke
lige nu. Men midlertidige installationer har
det med at blive permanente....

Køb af bak kamera
Jeg købte et trådløst bak kamera til at
sidde ved nummerpladen, som det normalt
gør på Toyota Yaris. Men jeg købte også et
som kunne sidde øverst indenfor
bagruden. Her bliver det ikke beskidt!

Vær opmærksom på opløsningen, der er
forskellige kvaliteter!

Trådløst bak kamera sæt til brug
ved nummepladen. Bemærk de
mange stik som jeg klipper af og
lodder direkte på. Kan gøres af
begavede mennesker

Radioen færdiginstalleret
Radioen er enorm effektiv. Det væltede ind
med FM stationer. Heldigvis kender jeg
Bornholms frekvenser, her stiller jeg ind på
99.3 MHz P4 Bornholm.

Føres ned til baklys, så
sender den når du bakker!

Det var 4 sider og du
er nået til vejs ende




