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Različica 1.0 navodil za vgradnjo za radijski navi-
gacijski sistem Porsche Classic (PCRN). 

Vsi programi in oznake, navedeni v tem dokumen-
tu, so registrirane blagovne znamke ali zaščitni 
znaki proizvajalcev in jih ni dovoljeno uporabljati 
v komercialne ali druge namene. Brez izrecnega 
pisnega dovoljenja družbe Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft ni dovoljeno razmnoževati ali 
posredovati nobenega dela tega dokumenta za 
kakršen koli namen, in sicer neodvisno od tega, 
kako in pomočjo katerih sredstev – elektronsko ali 
mehansko. Vse pravice pridržane. 

Natis
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 
Porscheplatz 1 
D - 70435 Stuttgart 
Internet: www.porsche.com/classic 

Oprema
Zaradi nenehnega nadaljnjega razvoja sistemov in 
različnih zakonskih določil v posameznih državah 
si pridržujemo pravico do odstopanja opreme in 
tehnike od prikazov in opisov. Različice opreme 
ne predstavljajo vselej obsega dostave na ravni 
serijske proizvodnje. 

Podpora
V primeru vprašanj se obrnite na pristojni Por-
schejev center.

Varnostna opozorila in navodila za 
uporabo
Ta navodila za uporabo vsebujejo različna varno-
stna opozorila. 

Pride lahko do težkih poškodb ali smrti. Ob 
neupoštevanju varnostnih opozoril iz kategorije 
"Opozorilo" lahko pride do težkih poškodb ali smrti.

Nastane lahko materialna škoda.
Ob neupoštevanju varnostnih opozoril iz kategorije 
"Napotek" lahko nastane materialna škoda na 
vozilu.

 Upoštevajte dodatne podatke in nasvete.
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Pomembni napotki
Pomembni napotki za varnost 
v prometu
PCRN (radijski navigacijski sistem Porsche 
Classic) j e osrednja krmilna enota za radio, 
uporabo medijev, iPod, zunanje avdio vire, zvočne 
nastavitve, navigacijo in telefonijo s tehnologijo 
bluetooth. Da pri uporabi vašega PCRN ne bi 
ogrozili ali poškodovali sebe in drugih, morate 
upoštevati naslednje:

Nevarnost nesreče. Če se zamotite, lahko 
izgubite nadzor nad vozilom.
   PCRN upravljajte samo, ko ste sposobni upra-

vljati svoje vozilo in ko situacija v prometu 
to dopušča. Če o tem dvomite, se ustavite 
upravljanje PCRN opravite, ko vozilo miruje.

Nevarnost nesreče. Navigacijski sistem je 
namenjen le podpori vozniku in daje predlo-
ge za potek poti. To ne pomeni, da kot ude-
leženec v prometu ne prevzemate popolne 
odgovornosti za pravilno vedenje v cestnem 
prometu in upoštevanje pravil o cestnem 
prometu ter drugih zadevnih določil. 

Kot voznik morate oceniti vsakršno dogaja-
nje v prometu. Sami nosite vso odgovornost 
za pravilno upravljanje vašega vozila.
   Ves čas spremljajte dogajanje v prometu.

Pomembni napotki za vgradnjo
Ta naprava je zasnovana za uporabo v vozilih z 
12-voltnim akumulatorjem. Preden radijsko napra-
vo vgradite v vozilo, se prepričajte, da napetost 
akumulatorja ustreza radijski napravi. Če ugotovi-
te nasprotno, uporabite napetostni pretvornik za 
spremembo napajalne napetosti na 12 V.

   Med delom na električnih sistemih vozila ob-
staja nevarnost kratkega stika in požara. Med 
delom na električnih sistemih vozila odklopite 
akumulator.

   Da bi se izognili kratkim stikom v kabelski 
napeljavi in poškodbam naprave, vse kable 
zavarujte s kabelskimi sponkami ali izolirnim 
trakom. Kablov ne nameščajte na mesta, ki se 
segrevajo. Nadalje se izogibajte tudi premika-
jočim se delom, kot so npr. prestavna ročica, 
ročna zavora ali vodila za pomik sedežev, in 
tako zagotovite obstojnost izolacije na kablih.

   Kratkim stikom in poškodbam se izognite 
tako, da priključnih vodov za priklop na aku-
mulator ne speljete skozi prostor z motorjem.

   Če je varovalka v okvari, jo zamenjajte 
izključno z novo 15-ampersko varovalko. 
Nikoli ne uporabljajte drugačne varovalke kot 
navedeno, saj se lahko sicer kabli vžgejo ali 
pa pride do kratkih stikov.

   Na akumulator ne priklapljajte nobenih 
naprav, saj lahko sicer pride do pregrevanja 
akumulatorja.

   Prepričajte se, da so vse kabelske povezave 
z zvočniki pravilno izolirane in se tako izognite 
pojavu kratkih stikov.

   Ozemljitvenega kabla ne povezujte z izhodom 
za zvočnik, saj lahko zaradi tega pride do 
poškodb notranje končne faze.

   Največja obremenitev uporabljenih zvočnikov 
znaša 4 × 45 W.

   Pri priklopu zvočnikov bodite pozorni na 
pravi priključek, saj so navodila za navigacijo 
usmerjena samo na sprednje zvočnike.

   Za delovanje naprave načeloma ni potreben 
signal hitrosti.

   Načeloma priporočamo, da napravo vgradi 
osebje v specializirani delavnici.

  Pri vozilih z antenskim ojačevalnikom mora 
biti priključek na ISO vtič (črn) povezan s 
PIN 5 (moder). V primeru vprašanj se obrnite 
na pristojni Porschejev center.
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Vgradnja in demontaža 
PCRN
Vgradnja
1.   Pred začetkom nujno popolnoma prekinite po-

vezavo akumulatorja z električnim omrežjem 
vozila.

2.  Z radijske naprave odstranite ogrodje za name-
stitev. Če je ta zaskočen, uporabite priloženi 
ključ za odpenjanje in sprostite ogrodje.

3.  Odstranite staro napravo, vključno z ogrod-
jem za namestitev.

4.   Preverite, ali lahko novo ohišje za namestitev 
pravilno vstavite v odprtino po standardu DIN. 
Ohišje za namestitev je izdelano za vgradne 
odprtine velikosti 183 × 52 mm (širina × viši-
na). Ohišja za vgradnjo ne vstavljajte na silo. 

5.  Varovalni spoj ogrodja za namestitev upognite 
navzgor in tako zagotovite dobro in trdno 
ugnezdenje radijske naprave v vozilu.

6.  Radijsko napravo namestite pred vgradno od-
prtino. Priključne vode povlecite skozi ogrodje 
za namestitev in nato napravo povežite s 
kabli. Pri tem pozorno in natančno sledite 
priključni shemi in se prepričajte, da so vsi 
kabli pravilno izolirani.

7.  Priporočamo namestitev priloženega dis-
tančnika na zadnjo stran radijske naprave. 
Distančnik je namenjen zaščiti radijskih 
priključkov, priviti pa ga je treba v za to pred-
videne navoje. Na koncu nataknite še priložen 
gumijasti pokrov.

8.  Radijsko napravo potisnite v vgradno odprti-
no, dokler se ogrodje ne zaskoči.

9.  Ko je radijska naprava ožičena, ponovno pri-
klopite akumulator. Po vžigu vključite radijsko 
napravo in preverite, ali se vključi. Če se to 
ne zgodi, ponovno preverite ožičenje. Če na-
prave še vedno ni mogoče vključiti, se obrnite 
na pooblaščeni Porschejev center. 

      

  Porsche 911 (do leta izdelave 1973):  
Pri omenjenem modelu vozila je treba 
prilagoditi odprtino za radio, saj priloženega 
okvira za namestitev 1-DIN brez sprememb 
na armaturni plošči ni mogoče namestiti v od-
prtino za radio. V primeru vprašanj se obrnite 
na pristojni Porschejev center.

Poškodbe na radijski napravi: Nestrokovna priklju-
čitev lahko povzroči nepopravljivo škodo radijske 
naprave ali elektronike vozila.

Natančna prilagoditev globine 
vgradnje
Za prilagoditev globine vgradnje za posamezni 
model vozila sprostite vijaka elementa za prilago-
ditev na obeh straneh naprave. Nastavite ustrezno 
prilagoditev in nato vijaka ponovno tesno privijte.

Demontaža
1.   Oba priložena ključa za odpenjanje potisnite v 

za to predvideni odprtini na levem in desnem 
robu sprednjega dela naprave, dokler se ne 
zaskočita. 

2.  S pomočjo obeh ključev za odpenjanje napravo 
previdno povlecite iz odprtine za radio.

 
3.  Odstranite vse vtiče z zadnje strani naprave.
4.  Iz odprtine za radio odstranite ogrodje za 

namestitev.
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NOKIA DSP

BLAUPUNKT DSP (dodatno)

SIRIUS Bus (USA/Kanada)

Priključna shema

Položaj Priključek A Priključek B

1 - Zvočnik D (zadaj) (+)/vijoličen

2 - Zvočnik D (zadaj) (–)/vijoličen/črn – črtast vzorec

3 - Zvočnik D (spredaj) (+)/siv

4 Akumulator 12 V (+)/rumen Zvočnik D (spredaj) (–)/siv/črn – črtast vzorec

5 Upravljanje ojačevalnika/antena Zvočnik L (spredaj) (+)/bel

6 - Zvočnik D (spredaj) (–)/siv/črn – črtast vzorec

7 ACC+/rdeč Zvočnik L (zadaj) (+)/zelen

8 Ozemljitev/črn Zvočnik L (zadaj) (–)/zelen/črn – črtast vzorec
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Priključitev opreme

Namestitev medijske enote
Medijska enota, ki je vključena v obseg dostave, 
omogoča uporabo naslednjih priključkov:
   Ključki USB (do najv. 32 GB) za predvajanje 

glasbenih datotek.
   Aux-In: 3,5-mm vtič za zunanje nosilce medijev.
  USB priključek za iPod/iPhone. 
Priporočamo vgradnjo medijske enote v armaturni 
predal ali sredinsko konzolo (gl. slike zgoraj). 
Nadaljnje podatke glede priključitve lahko najdete 
na sliki s priključno shemo.

  Prikazani položaji za vgradnjo so zgolj predlo-
gi. Ker se lahko razporeditve znotraj posame-
znih vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo 
obrnite na pooblaščeni Porschejev center. 

Namestitev mikrofona za 
prostoročno uporabo
PCRN je opremljen z mikrofonom, vgrajenim v 
sprednji senčnik, ki omogoča uporabo sistema 
za prostoročno govorjenje. Poleg tega je v obseg 
dostave vključen še ločen mikrofon, ki lahko še 
izboljša kakovost govora. Za optimalno uporabo 
mikrofona priporočamo vgradnjo v območju 
senčnika. Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki s 
priključno shemo.

  Prikazani položaji za vgradnjo so zgolj predlogi. 
Ker se lahko razporeditve znotraj posameznih 
vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo 
obrnite na pooblaščeni Porschejev center.
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Priključitev zvočnih sistemov
PCRN je pripravljen za priključitev zvočnih siste-
mov znamk Nokia in Blaupunkt. Zvočne sisteme 
znamke Nokia se lahko priključi neposredno 
preko tovarniško vgrajenih priključnih kablov. 
Za priključitev zvočnih sistemov znamke Blau-
punkt je potreben priključni kabel s številko dela 
91164220900, ki ni vključen v obseg dostave. 
Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki s priključ-
no shemo.

  Za nakup dodatnih delov se obrnite na poobla-
ščeni Porschejev center.

Namestitev anten  
(GPS in SiriusXM)
Načeloma priporočamo vgradnjo anten (antena GPS 
in SiriusXM (samo za ZDA/Kanado)) v notranjosti 
vozila. Če je le mogoče se izogibajte položajem 
vgradnje, pri katerih so sprejemni deli prekriti, zara-
di česar je lahko sprejem slabši. Za vgradnjo anten 
priporočamo položaje, predstavljene v naslednji 
preglednici. Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki 
s priključno shemo.

   Prikazani položaji vgradnje so zgolj predlogi. 
Ker se lahko razporeditve znotraj posameznih 
vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo 
obrnite na pooblaščeni Porschejev center.

   Satelitski radio ponudnikaSiriusXM Radio 
Inc. je plačljiva storitev, ki v ZDA in Kanadi 
omogoča poslušanje satelitskega radia. 
Za sklenitev naročnine si oglejte pogoje 
ponudnika v vaši državi.

   Sprejemni del za SiriusXM (le za USA/
Kanado) je dodatna oprema. Natančnejše 
podatke glede priključitve SiriusXM si lahko 
ogledate v priročniku za dodatno opremo.

    Za nakup dodatnih delov se obrnite na 
pooblaščeni Porschejev center.
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Položaj Model Položaj vgradnje

1 ali 2 911 (do leta izdelave 1973) Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico

1 ali 2 911: leto izdelave od 1974 do 1989 Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico

1 914 Pod sprednjim steklom

1 ali 2 959 Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico

1 ali 2 964 Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico

1 ali 2 993 Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico

1 ali 3 928 Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom

1 ali 3 924 Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom

1 ali 3 944 Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom

1 ali 3 968 Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom

1

2

3
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iPod/iPhone/USB stick/SD card/AUX in/BT media/SiriusXM (US/CAN)

MAPSD

TUNER

MAP

BACK

MEDIA

PHONE

NAVI

On/Off/Volume/Mute/Cancel TA

Microphone

Touchscreen

Tuner menu
Tuner options

Band/Channel/

Traffic announcement 

indicator

Light sensor
Select/OK/Change frequency/Search/Store

Navigation menu
Map view

Back button
Unlocking

FM/AM

Unlocking

BT menu

SD slot media Reset

Previous stored 
station/Search

Sound settings

Available stations

General settings

Clock SD slot navigation

Next stored station/Search

RDS text

Station name

Program storage
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 Mobiele telefoon aanmelden

Om te zorgen dat uw Bluetooth®-apparaat door PCRN kan 
worden gevonden, moet u waarborgen, dat de Bluetooth®-
functie op de mobiele telefoon is ingeschakeld en is inge-
steld op “zichtbaar”. Zie voor meer informatie de handleiding 
van uw mobiele telefoon.
1. Druk op de toets PHONE.
2.  Kies het menupunt Add new device. Het zoeken wordt 

gestart en een lijst met gevonden apparaten wordt 
getoond.

3. Kies het gewenste apparaat in de lijst. 
4.  De pairing-code (standaard 1234) op de mobiele tele-

foon invoeren, indien gevraagd of de aanvraag op de 
mobiele telefoon bevestigen. De succesvolle verbinding 
van de mobiele telefoon wordt aangegeven doordat het 
telefoonhoofdmenu verschijnt.

	 Přihlášení	mobilního	telefonu

Aby systém PCRN mohl najít vaše zařízení s Bluetooth®, 
ujistěte se, že funkce Bluetooth® na mobilním telefonu je 
zapnutá a nastavená na „viditelný“. Podrobnosti najdete 
v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.
1. Stiskněte tlačítko PHONE.
2.  Zvolte bod nabídky Add new device. Spustí se hledání 

a zobrazí se seznam nalezených zařízení.
3. Vyberte ze seznamu požadované zařízení. 
4.  Zadejte na mobilním telefonu spojovací kód (standardně 

1234), pokud je požadován, nebo potvrďte dotaz na 
mobilním telefonu. Úspěšné připojení mobilního telefonu 
bude indikováno zobrazením hlavního menu telefonu. 

	 Rejestracja	telefonu	komórkowego

Aby urządzenie PCRN mogło znaleźć Twoje urządzenie 
Bluetooth®, upewnij się, że funkcja Bluetooth® na Twoim 
telefonie komórkowym jest włączona i ustawiona na tryb 
„widoczny”. Szczegółowe wskazówki podane są w instrukcji 
obsługi Twojego telefonu komórkowego.
1. Wciśnij przycisk PHONE.
2.  Wybierz punkt menu Add new device. Zostanie uru-

chomione wyszukiwanie i wyświetli się lista znalezionych 
urządzeń.

3. Wybierz żądane urządzenie z listy. 
4.  Na telefonie komórkowym w razie potrzeby wprowadź 

kod parowania (standardowo 1234) lub potwierdź żąda-
nie. Gdy połączenie z telefonem komórkowym zostanie 
pomyślnie nawiązane, pojawi się menu główne telefonu.

	 Prihláste	mobilný	telefón

Aby zariadenie PCRN mohlo rozpoznať Váš prístroj Blueto-
oth®, zabezpečte prosím, aby bola na mobilnom telefóne 
zapnutá funkcia Bluetooth® a nastavená na „viditeľný“. 
Podrobné informácie si prosím prečítajte v návode na obslu-
hu Vášho mobilného telefónu.
1. Stlačte tlačidlo PHONE.
2.  Zvoľte bod menu Add new device. Spustí sa vyhľadá-

vanie a zobrazí sa zoznam nájdených prístrojov.
3. Vyberte želaný prístroj zo zoznamu. 
4ne 1234), ak sa požaduje, alebo potvrďte otázku v mo-
bilnom telefóne. Mobilný telefón sa úspešne pripojil, ak sa 
zobrazí jeho hlavné menu. 

 

	 Prijavite	se	z	mobilnim	telefonom

Da bo PCRN zaznal vašo napravo Bluetooth®, se prepričajte, 
da je funkcija za Bluetooth® na vašem mobilnem telefonu 
omogočena in da je izbrana možnost »naprava je vidna«. 
Za podrobnosti si poglejte navodila za uporabo svojega 
mobilnega telefona.
1. Pritisnite tipko PHONE.
2.  Izberite možnost Add new device. Zagnalo se bo 

iskanje in prikazal se bo seznam z najdenimi napravami.
3. S seznama izberite želeno napravo. 
4.  V mobilni telefon po potrebi vnesite kodo za vzposta-

vitev povezave (t. i. pairing code; standardna koda 
je 1234) ali potrdite obvestilo na zaslonu telefona. Ob 
uspešni povezavi mobilnega telefona se prikaže glavni 
meni.

 Tilmelding af mobiltelefonen

For at Bluetooth®-apparatet kan findes af PCRN skal du kon-
trollere, at Bluetooth®-funktionen på mobiltelefonen er tændt 
og indstillet på ”synlig”. Du kan få flere informationer ved at 
læse betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.
1. Tryk på knappen PHONE.
2.  Vælg menupunktet Add new device. Der startes en 

søgning, og listen over de fundne apparater vises.
3. Vælg det ønskede apparat i listen. 
4.  Indtast pairing-koden (standard 1234) på mobiltele-

fonen, hvis det er nødvendigt, eller bekræft spørgsmå-
let på mobiltelefonen. Når mobiltelefonen er tilsluttet 
korrekt, vises telefonhovedmenuen.
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 Adres invoeren

1. Druk op de toets NAVI.
2. Kies het menupunt Find.
3. Kies het menupunt Find Address.
4. Country invoeren.
5. Town of Postcode invoeren.
6. Street en House Number invoeren.
7.  Menupunt New Route kiezen om deze plaats als uw 

bestemming te selecteren. De route wordt berekend. 

 Zadání adresy

1. Stiskněte tlačítko NAVI.
2. Zvolte bod nabídky Find.
3. Zvolte bod nabídky Find Address.
4. Zadejte Country.
5. Zadejte Town nebo Postcode.
6. Zadejte Street a House Number.
7.  Zvolte bod nabídky New Route, abyste toto místo 

zvolili za svůj cíl. Spočítá se trasa. 

	 Wprowadzanie	adresu

1.  Wciśnij przycisk NAVI.
2. W menu wybierz Find.
3. W menu wybierz Find Address.
4. Wprowadź Country.
5. Wprowadź Town lub Postcode.
6. Wprowadź Street i House Number.
7.  Wybierz New Route, aby wybrać tę lokalizację jako 

miejsce docelowe. Zostanie obliczona trasa. 

 Zadanie adresy

1.  Stlačte tlačidlo NAVI.
2. Zvoľte položku menu Find.
3. Zvoľte položku menu Find Address.
4. Zadajte Country.
5. Zadajte Town alebo Postcode.
6. Zadajte Street a House Number.
7.  Zvoľte položku menu New Route, čím toto miesto 

zvolíte ako Váš cieľ. Vypočíta sa nová trasa.

	 Vnašanje	naslova

1.  Pritisnite tipko NAVI.
2. Izberite menijski ukaz Find.
3. Izberite menijski ukaz Find Address.
4. Vnesite državo (Country).
5. Vnesite mesto (Town) ali poštno številko (Postcode).
6.  Vnesite ulico (Street) in hišno številko  

(House Number).
7.  Izberite menijski ukaz New Route in tako vneseni  

kraj določite kot cilj potovanja. Zagnalo se bo  
izračunavanje. 

 Indtastning af adresse

1.  Tryk på knappen NAVI.
2. Vælg Find i menuen.
3. Vælg Find Address i menuen.
4. Indtast Country.
5. Indtast Town eller Postcode.
6. Indtast Street og House Number.
7.  Vælg New Route i menuen for at vælge dette sted 

som mål. Ruten beregnes.
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 Zenders instellen en opslaan

1. Druk op de toets TUNER.
2.   Druk kort op de rechter draaiknop , om de  

volgende beschikbare zender in te stellen.
3.  Druk lang op de rechter draaiknop .  

De lijst met opgeslagen zenders verschijnt. 
4.  Kies de programmageheugenpositie  

met de rechter draaiknop  en sla deze  
op door de rechter draaiknop  lang in te drukken.

	 Nastavení	a	uložení	stanic

1. Stiskněte tlačítko TUNER.
2.   Stiskněte krátce pravý otočný knoflík ,  

abyste nastavili další dostupnou stanici.
3.  Stiskněte dlouze pravý otočný knoflík .  

Zobrazí se seznam uložených stanic. 
4.  Vyberte pravým otočným knoflíkem  místo  

v paměti programů a uložte je dlouhým stisknutím 
pravého otočného knoflíku . 

	 Ustawianie	i	zapisywanie	stacji	radiowych

1. Wciśnij przycisk TUNER.
2.   Naciśnij krótko prawe pokrętło ,  

aby ustawić następną dostępną stację radiową.
3.  Naciśnij i przytrzymaj dłużej prawe pokrętło . 

Pojawi się lista zapisanych stacji radiowych. 
4.  Za pomocą prawego pokrętła  wybierz miejsce 

w pamięci i zapisz stację, naciskając i przytrzymując 
dłużej prawe pokrętło .

	 Nastavenie	a	uloženie	vysielača

1. Stlačte tlačidlo TUNER.
2.   Krátko stlačte pravý otočný volič , čím nastavíte 

ďalší disponibilný vysielač.
3.  Podržte dlhšie stlačený pravý otočný volič .  

Zobrazí sa zoznam uložených vysielačov. 
4.  Pomocou pravého otočného voliča  zvoľte  

miesto programovej pamäte a uložte ho tým,  
že podržíte dlhšie stlačený pravý otočný volič .

 

	 Nastavitev	in	shranjevanje	postaj

1. Pritisnite tipko TUNER.
2.   Desni vrtljivi gumb  na kratko pritisnite in tako 

nastavite naslednjo razpoložljivo postajo.
3.  Desni vrtljivi gumb  pridržite dalj časa. Prikazal  

se bo seznam shranjenih postaj. 
4.  Položaj shranjenega programa izberite z desnim  

vrtljivim gumbom  in ga shranite z dolgim  
pritiskom na ta gumb .

 Indstilling og lagring af sendere

1. Tryk på knappen TUNER.
2.   Tryk kort på den højre drejeknap  for at indstille 

den nærmeste disponible sender.
3.  Tryk længe på den højre drejeknap .  

Listen over gemte sendere vises. 
4.  Vælg programpladsen med den højre drejeknap , 

og gem den med et langt tryk på den højre  
drejeknap .




