
2-DIN  12.331328-10 Azabache- black
  12.331328-11 Nit-Black
  12.331328-12 Dublin-Grau
  12.331328-13 Conemara-Grau

Installation kit includes the following items:

* 1X 2-ISO 100 mm. metal bracket 
* 1X Fxing trim
* 1X Replacement Panel
* 2X Mounting plates 
* 2X Mounting spacers 
* 2X Radio removal keys
* 4X Screws  
* 2X Cushion

Installation manual for:
Seat Ibiza 2008 -->



Connect all of the needed wiring harnesses and check the connections carefully.

2-DIN  12.331328-10 Azabache- black
  12.331328-11 Nit-Black
  12.331328-12 Dublin-Grau
  12.331328-13  Conemara-Grau

Remove the original dashboard panel 
using a plastic wedge.

Remove the four Torx T25 screws. 
Remove the original headunit.
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Place the fixing trim.

4

Place the metal bracket.

5

Place the headunit.

6

Place the replacement panel.

7



                      

  
 

Inbouw handleiding 2-DIN SEAT IBIZA 

 
1. Demonteer de multischakelaar bij de versnellingspook. Doe dit o.a. door de rode stekker aan de onderkant 

los te maken van de multischakelaar. 

 
 

2. Demonteer de OEM headunit. 

 

  
 

 

3. Haal nu het overbodige stuk plastic weg zodat de inbouwslede en 2-DIN radio/ navigatie van Pioneer past.  

 
 

 

 



4. Zorg dat de twee stekkers in dit voorbeeld van de waarschuwingslicht en de bijrijdersairbag door een 

simpele handeling terug getrokken worden en bij de versnellingspook terug komen. U hebt op deze plek nu 

drie stekkers liggen. (twee afkomstig van OEM radio paneel, één van multischakelaar) 

 

 
 

5. Bestel in ETKA de juiste multischakelaar van Seat Ibiza vanaf 2008 b.v. MY 2010 om alle functies te 

kunnen gebruiken. Dit kunnen 6 verschillende multischakelaars zijn: 

 

• 6J0 927 137 T  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht voor wagens met mogelijkheid tot buiten werking 

stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AD  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met stoelverwarmingselement voor wagens met 

mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AG  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP voor wagens met mogelijkheid tot 

buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 R  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en bandenspanningsmeter voor wagens 

met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AL  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en stoelverwarmingselement voor 

wagens met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag  

• 6J0 927 137 AD  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en stoelverwarmingselement en 

bandenspanningsmeter voor wagens met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 
 

6. De twee stekkers die in het originele OEM paneel zaten bevestigd dient u nu toe te voegen aan de 

multischakelaar stekker (T20c). Dit doet u door de pennen van de stekkers te verwijderen en deze te 

plaatsen in de rode multischakelaar stekker. Zie onderstaande overzicht voor de posities van 1 t/m 20. 

    Altijd Elsa stroomloop schema raadplegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. U bent nu zover om de 2-DIN radio/ navigatie verder te monteren. 

POS CODE OMSCHRIJVING POSTITIE T20c STEKKER DRAADKLEUR 

1 K10 controlle lampje achterruit verwarming wit/lila 

2 K145 controlle lampje airbag buiten werking brijn 

3 E229 knop alarm lichten wit/blauw 

4 K145 controlle lampje airbag buiten werking zwart 

5 E229 knop alarm lichten wit/groen 

6 L76/L71 toetsen verlichting groen/blauw 

7 E226 knop bandenspaaning blauw/lila 

8 L97 lampje verwarmbare stoel L zwart/groen 

9 L97 lampje verwarmbare stoel L rood/geel 

10 L98 lampje verwarmbare stoel r zwart/geel 

11 E230 knop verwarmbare achterruit wit/geel 

12 K174 controlle lampje binnen vergrendeling groen blauw 

13 E308 knop binnen vergrendeling groen/rood 

14 L76/L71 toetsen verlichting bruin 

15 E256 knop ASR/ESP blauw/gee 

16 E256 knop ASR/ESP zwart/groen 

17 E226 knop banden spanning zwart/groen 

17 E192  schakelaar verwarmbare stoel L zwart/wit 

18 E192  schakelaar verwarmbare stoel L groen 

19 E193 schakelaar verwarmbare stoel R blauw 

20 L98 lampje verwarmbare stoel R rood/groen 



Use this hole

Use this hole

Alpine IVA-W205R

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 3 marked with a cross.
Use position 16 & 18 marked with an arrow.
Measured from left to right.

Alpine IVA-W200Ri

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 2 marked with a cross.
Use position 14 & 16 marked with an arrow
Measured from left to right.

Use this hole

Use this hole

Clarion MAX668RVD

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 2 marked with a cross.
Use position 12 & 14 marked with an arrow.
Measured from left to right.

Clarion WXZ468RMP

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 2 marked with a cross.
Use position 10 & 12 marked with an arrow
Measured from left to right.

4. Zorg dat de twee stekkers in dit voorbeeld van de waarschuwingslicht en de bijrijdersairbag door een 

simpele handeling terug getrokken worden en bij de versnellingspook terug komen. U hebt op deze plek nu 

drie stekkers liggen. (twee afkomstig van OEM radio paneel, één van multischakelaar) 

 

 
 

5. Bestel in ETKA de juiste multischakelaar van Seat Ibiza vanaf 2008 b.v. MY 2010 om alle functies te 

kunnen gebruiken. Dit kunnen 6 verschillende multischakelaars zijn: 

 

• 6J0 927 137 T  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht voor wagens met mogelijkheid tot buiten werking 

stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AD  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met stoelverwarmingselement voor wagens met 

mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AG  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP voor wagens met mogelijkheid tot 

buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 R  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en bandenspanningsmeter voor wagens 

met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 

• 6J0 927 137 AL  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en stoelverwarmingselement voor 

wagens met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag  

• 6J0 927 137 AD  AT7 Multischakelaar voor waarschuwingslicht met ESP en stoelverwarmingselement en 

bandenspanningsmeter voor wagens met mogelijkheid tot buiten werking stellen van bijrijdersairbag 
 

6. De twee stekkers die in het originele OEM paneel zaten bevestigd dient u nu toe te voegen aan de 

multischakelaar stekker (T20c). Dit doet u door de pennen van de stekkers te verwijderen en deze te 

plaatsen in de rode multischakelaar stekker. Zie onderstaande overzicht voor de posities van 1 t/m 20. 

    Altijd Elsa stroomloop schema raadplegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. U bent nu zover om de 2-DIN radio/ navigatie verder te monteren. 

POS CODE OMSCHRIJVING POSTITIE T20c STEKKER DRAADKLEUR 

1 K10 controlle lampje achterruit verwarming wit/lila 

2 K145 controlle lampje airbag buiten werking brijn 

3 E229 knop alarm lichten wit/blauw 

4 K145 controlle lampje airbag buiten werking zwart 

5 E229 knop alarm lichten wit/groen 

6 L76/L71 toetsen verlichting groen/blauw 

7 E226 knop bandenspaaning blauw/lila 

8 L97 lampje verwarmbare stoel L zwart/groen 

9 L97 lampje verwarmbare stoel L rood/geel 

10 L98 lampje verwarmbare stoel r zwart/geel 

11 E230 knop verwarmbare achterruit wit/geel 

12 K174 controlle lampje binnen vergrendeling groen blauw 

13 E308 knop binnen vergrendeling groen/rood 

14 L76/L71 toetsen verlichting bruin 

15 E256 knop ASR/ESP blauw/gee 

16 E256 knop ASR/ESP zwart/groen 

17 E226 knop banden spanning zwart/groen 

17 E192  schakelaar verwarmbare stoel L zwart/wit 

18 E192  schakelaar verwarmbare stoel L groen 

19 E193 schakelaar verwarmbare stoel R blauw 

20 L98 lampje verwarmbare stoel R rood/groen 



Use this hole

Use this hole

Kenwood DDX6029

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 1 marked with a cross.
Use position 5 & 7 marked with an arrow.
Measured from left to right.

Kenwood DDX 7200

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 2 marked with a cross.
Use position 12 & 14 marked with an arrow
Measured from left to right.

Use this hole

Use this hole

Pioneer HD1BT

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 1 marked with a cross.
Use position 14 & 16 marked with an arrow.
Measured from left to right.

Pioneer Avic D3

We advice to use the following positions.
Other positions are also possible.

Use position 2 marked with a cross.
Use position 16 & 18 marked with an arrow
Measured from left to right.


