
Porsche Classic 
System radiowy i nawigacyjny

Instrukcja montażu | Quickstart Guide



2  

Stan 2014 
© Copyright 2014 Dr. Ing. h.c. F. Porsche  
Aktiengesellschaft 

Instrukcja montażu wersja 1.0. systemu radiowe-
go i nawigacyjnego Porsche Classic (PCRN). 

Wszystkie programy oraz określenia zamieszczo-
ne w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi producentów i nie mogą być 
sprzedawane ani wykorzystywane w żaden inny 
sposób. Bez wyraźnej pisemnej zgody Dr. Ing. 
h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft żadna część tej 
dokumentacji nie może być kopiowana ani rozpo-
wszechniana drogą elektroniczną ani w żaden inny 
sposób. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Stopka redakcyjna
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Internet: www.porsche.com/classic 

Wyposażenie
Przedstawione rysunki i opisy mogą się różnić od 
rzeczywistego wyposażenia ze względu na sys-
tematyczne udoskonalanie systemów oraz różne 
postanowienia prawne typowe dla danego kraju. 
Te warianty wyposażenia nie zawsze są zawarte 
w standardowym zakresie dostawy. 

Support
W razie pytań skontaktować się z najbliższym 
Porsche Centrum.

Wskazówki bezpieczeństwa zawarte 
w niniejszej instrukcji obsługi
Wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej 
instrukcji obsługi można podzielić na różne 
kategorie. 

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażenia 
ze śmiercią włącznie. Ignorowanie wskazówek 
bezpieczeństwa kategorii „Ostrzeżenie” może 
spowodować odniesienie ciężkich obrażeń oraz 
śmierć.

Niebezpieczeństwo szkód materialnych.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
kategorii „Wskazówka” może prowadzić do szkód 
materialnych.

 Informacje dodatkowe, wskazówki.
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Ważne wskazówki
Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa podczas 
prowadzenia pojazdu
Urządzenie PCRN (System radiowy i nawiga-
cyjny Porsche Classic) to centralna jednostka 
sterująca do radia, funkcji multimedialnych, iPoda, 
zewnętrznych źródeł dźwięku, ustawień dźwięku, 
nawigacji oraz telefonii Bluetooth. Aby podczas 
użytkowania urządzenia PCRN nie stworzyć 
zagrożenia dla siebie i innych, należy uwzględnić 
następujące punkty:

Niebezpieczeństwo wypadku. W wyniku roz-
proszenia uwagi istnieje niebezpieczeństwo 
utraty kontroli nad pojazdem.
   Z urządzenia PCRN korzystać tylko, gdy nie 

utrudnia to wykonywania manewrów pojaz-
dem i pozwala na to sytuacja na drodze. Gdy 
sytuacja tego wymaga, z urządzenia należy 
korzystać po uprzednim zatrzymaniu pojazdu.

Niebezpieczeństwo wypadku. System nawi-
gacyjny stanowi jedynie środek pomocniczy 
dla kierowcy i podaje propozycję trasy. Nie 
zwalnia to kierowcy z obowiązku przestrze-
gania przepisów ustawy o ruchu drogowym, 
jak również innych obowiązujących postano-
wień dotyczących prawidłowego zachowania 
na drodze. 

Kierowca jest zobowiązany do oceny sytuacji 
na drodze. Kierowca sam ponosi odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo prowadzenia 
pojazdu.
   Należy nieustannie obserwować sytuację na 

drodze.

Ważne wskazówki dotyczżce montażu
To urządzenie jest przeznaczone do zastosowania 
w pojazdach z akumulatorem o mocy 12 V. Przed 
zamontowaniem radia w pojeździe należy upewnić 
się, że napięcie akumulatora odpowiada napięciu 
radia. Jeśli napięcie radia jest inne, konieczna 
jest transformacja napięcia do 12 V za pomocą 
przekładnika napięciowego.

   Niebezpieczeństwo wystąpienia zwarcia oraz 
pożaru podczas wykonywania prac przy elek-
tronice pojazdu. Na czas wykonywania prac 
przy elektronice pojazdu odłączyć akumulator.

   W celu uniknięcia zwarcia w przewodach oraz 
uszkodzenia urządzenia należy zabezpieczyć 
wszystkie przewody za pomocą zacisków lub 
taśmy izolacyjnej. Nie prowadzić przewodów 
w miejscach, gdzie mogłyby one ulec nagrza-
niu. Należy unikać także miejsc, w których 
znajdują się ruchome elementy, np. dźwignia 
zmiany biegów, drążek hamulca postojowego 
czy szyny siedziska, aby nie uszkodzić izolacji 
przewodów.

   Nie należy prowadzić przewodów przyłą-
czeniowych do akumulatora przez komorę 
silnika; dzięki temu można uniknąć zwarć 
i uszkodzeń.

   W przypadku uszkodzenia bezpiecznika 
należy wymienić go na nowy bezpiecznik 
o mocy 15 amperów. W żadnym wypadku nie 
stosować innych bezpieczników, gdyż może 
prowadzić to do przepalenia się przewodów 
lub zwarć.

   Nie podłączać do akumulatora żadnych urzą-
dzeń, gdyż w przeciwnym razie może dojść 
do przegrzania akumulatora.

   W celu zapobieżenia zwarciom upewnić się, 
czy wszystkie połączenia kablowe głośników 
są odpowiednio zaizolowane.

   Unikać połączenia przewodu masy z wyjściem 
głośnikowym, gdyż wewnętrzny wzmacniacz 
może zostać uszkodzony.

   Maksymalne obciążenie głośników wynosi 
4 x 45 W.

   Zwracać uwagę na prawidłowe podłączenie 
głośników, ponieważ komunikaty nawigacyjne 
podawane są wyłącznie przez przednie głośniki.

   Z reguły do prawidłowego działania urządze-
nia nie jest potrzeby sygnał tachometryczny.

   Zasadniczo zalecamy zlecenie montażu 
urządzenia w specjalistycznym warsztacie.

  Jeżeli instalacja posiada wzmacniacz anteny, 
należy go podłączyć do wtyczki ISO (czarna) 
do PINU5 (niebieski). W razie pytań skontakto-
wać się z najbliższym Porsche Centrum.
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Montaż i demontaż 
urządzenia PCRN
Montaż
1.   Przed rozpoczęciem montażu koniecznie 

należy całkowicie odłączyć akumulator od 
zasilania.

2.  Radio wyjąć z ramki montażowej. Jeżeli jest 
ono zablokowane w ramce, do odblokowania 
go należy użyć dołączonego klucza.

3.  Usunąć stare urządzenie wraz z ramką mon-
tażową.

4.   Upewnić się, czy nowa ramka montażowa 
może zostać prawidłowo zamontowana w kie-
szeni DIN. Ramka montażowa jest przezna-
czona do kieszeni o wymiarach 183 x 52 mm 
(szerokość x wysokość). Ramki montażowej 
nie należy wkładać na siłę. 

5.  Odgiąć zaczepy zabezpieczające ramki mon-
tażowej do góry i bezpiecznie zamocować 
radio.

6.  Przed wprowadzeniem do kieszeni montażo-
wej odpowiednio ustawić radio. Przez ramkę 
montażową przeprowadzić przewody i pod-
łączyć je do urządzenia. Ściśle trzymać się 
przy tym schematu podłączenia i upewnić się, 
że wszystkie przewody zostały odpowiednio 
zaizolowane.

7.  Zalecamy zamontowanie dostarczonego 
uchwytu dystansowego z tyłu urządzenia. 
Uchwyt dystansowy służy ochronie przyłączy 
radia i jest wkręcany w gwint. Następnie 
nałożyć dołączoną gumową zatyczkę.

8.  Wsunąć radio do kieszeni, aż ramka montażo-
wa „zaskoczy”.

9.  Po poprowadzeniu kabli do radia ponownie 
podłączyć akumulator. Przy włączonym za-
płonie włączyć radio i sprawdzić, czy działa. 
Jeśli nie, ponownie sprawdzić przewody. Jeśli 
pomimo to urządzenie nie będzie działać, 
skontaktować się z najbliższym Porsche 
Centrum. 

      

  Porsche 911 (do roku produkcji 1973):  
W przypadku tego modelu pojazdu należy 
dopasować kieszeń na radio, ponieważ bez 
dokonania modyfikacji deski rozdzielczej nie 
ma możliwości zainstalowania dostarczonej 
ramki montażowej 1-DIN w kieszeni na radio. 
W razie pytań skontaktować się z najbliższym 
Porsche Centrum.

Uszkodzenia radia: Nieprawidłowy sposób 
podłączenia może prowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń radia lub elektroniki pojazdu.

Regulacja precyzyjna i gżżbokożż 
montażowa
W celu dopasowania głębokości montażowej do 
danego modelu pojazdu poluzować śruby urzą-
dzenia regulacyjnego po obu stronach urządzenia. 
Odpowiednio ustawić, a następnie ponownie 
dokręcić śruby.

Demontaż
1.   Oba dołączone klucze wsunąć w przewidziane 

otwory po lewej i prawej stronie urządzenia, 
aż zaskoczą. 

2.  Za pomocą obu kluczy ostrożnie wyjąć urzą-
dzenie z kieszeni montażowej.

 
3.  Odłączyć wszystkie wtyczki znajdujące się 

z tyłu urządzenia.
4.  Wyjąć ramkę montażową z kieszeni.
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Schemat podżżczenia

Pozycja Przyłącze A Przyłącze B

1 - Głośnik P (tylny) (+)/fioletowy

2 - Głośnik P (tylny) (-)/fioletowy/czarny – w paski

3 - Głośnik P (przedni) (+)/szary

4 Akumulator 12V (+)/Żółty Głośnik P (przedni) (-)/szary/czarny – w paski

5 Sterownik wzmacniacza/antena Głośnik L (przedni) (+)/biały

6 - Głośnik P (przedni) (-)/szary/czarny – w paski

7 ACC+/czerwony Głośnik L (tylny) (+)/zielony

8 Uziemienie/czarny Głośnik L (tylny) (-)/zielony/czarny – w paski
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Podłączenie osprzętu

Instalacja Mediabox
Mediabox zawarte w zakresie dostawy pozwala na 
zastosowanie następujących złączy:
   Pamięć USB (do 32 GB) do odtwarzania plików 

muzycznych.
   Aux-In: Złącze Jack 3,5 mm dla zewnętrznych 

źródła dźwięków.
  Złącze USB dla iPoda/iPhona. 
Zalecamy montaż Mediabox w schowku lub konsoli 
środkowej (rysunki powyżej). Dalsze informacje 
dotyczące podłączenia zamieszczone są na sche-
macie podłączenia.

  Podane pozycje montażowe to tylko propozy-
cje. Ponieważ pojazdy mogą się różnić pod 
różnymi względami, w kwestii optymalnego 
montażu należy zwrócić się do swojego 
Porsche Centrum. 

Instalacja zestawu 
głośnomówiącego
Urządzenie PCRN posiada mikrofon należący 
do zintegrowanego zestawu głośnomówiącego 
zamontowany w osłonie przeciwsłonecznej. 
W zakresie dostawy dodatkowo zawarty jest 
oddzielny mikrofon poprawiający jakość dźwię-
ku. Dla optymalnego zastosowania mikrofonu 
zalecamy montaż przy osłonie przeciwsłonecznej. 
Dalsze informacje zamieszczone są na schemacie 
podłączenia.

  Podana pozycja montażowa to tylko propozycja. 
Ponieważ pojazdy mogą się różnić pod różnymi 
względami, w kwestii optymalnego montażu na-
leży zwrócić się do swojego Porsche Centrum.
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Podłączenie systemów audio
Urządzenie jest dostosowane do podłączenia 
systemów audio marek Nokia oraz Blaupunkt. 
Systemy audio marki Nokia można podłączyć bez-
pośrednio przez zamontowany fabrycznie prze-
wód przyłączeniowy systemu audio. Do podłącze-
nia systemu audio marki Blaupunkt konieczne jest 
zastosowanie dostępnego opcjonalnie przewodu 
przyłączeniowego o numerze 91164220900. 
Dalsze informacje zamieszczone są na schemacie 
podłączenia.

  W celu nabycia elementów osprzętu skontak-
tować się z najbliższym Porsche Centrum.

Instalacja anten (GPS i SiriusXM)
Zalecamy montaż anten (antena GPS i SiriusXM 
(tylko dla USA/Kanady)) wewnątrz pojazdu. Należy 
uważać, aby podczas montażu nie zakryć części 
odpowiedzialnych za odbiór; może to negatywnie 
wpłynąć na jakość odbioru. Zalecane pozycje 
montażowe zawarte są w poniższej tabeli. Dalsze 
informacje zamieszczone są na schemacie 
podłączenia.

   Podane pozycje montażowe to tylko 
propozycje. Ponieważ pojazdy mogą się 
różnić pod różnymi względami, w kwestii 
optymalnego montażu należy zwrócić się 
do swojego Porsche Centrum.

   Radio satelitarne firmy SiriusXM Radio Inc. 
to płatna usługa umożliwiająca słuchanie 
radia przez satelitę w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie. Przy wykupowaniu licencji 
należy uwzględnić warunki producenta dla 
danego kraju.

   Odbiornik SiriusXM (tylko dla USA/Kanady) 
to osprzęt opcjonalny. Szczegółowe infor-
macje dotyczące podłączenia SiriusXM po-
dane są w podręczniku elementu osprzętu.

    W celu nabycia elementów osprzętu 
skontaktować się z najbliższym Porsche 
Centrum.
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Pozycja Model Pozycja montażowa

1 lub 2 911 do roku produkcji 1973 Pod przednią szybą/pod tylną półką

1 lub 2 911 rok produkcji 1974 do 1989 Pod przednią szybą/pod tylną półką

1 914 Pod przednią szybą

1 lub 2 959 Pod przednią szybą/pod tylną półką

1 lub 2 964 Pod przednią szybą/pod tylną półką

1 lub 2 993 Pod przednią szybą/pod tylną półką

1 lub 3 928 Pod przednią szybą/w bagażniku, na nadkolu tylnym lewym

1 lub 3 924 Pod przednią szybą/w bagażniku, na nadkolu tylnym lewym

1 lub 3 944 Pod przednią szybą/w bagażniku, na nadkolu tylnym lewym

1 lub 3 968 Pod przednią szybą/w bagażniku, na nadkolu tylnym lewym

1

2

3
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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 .




