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Installatie instructie voor Carplay Android Auto interface  

 

Toyota AURIS 2014-2019  

De interface wordt aangesloten via drie aansluitstekkers op de 

radio. Het is naar schatting 15-30 minuten werk om de interface aan te sluiten. 

Programmeren is niet nodig. 

 

Stap 1.  Klik het paneel rondom het beeldscherm los 

Trek voorzichtig het frontpaneel los en ontkoppel de stekkers. 
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(Klik eerst het linker zijpaneeltje los) 

 

Stap 2. Verwijder het beeldscherm (los schroeven) 

Schroef het scherm los.  In totaal zijn er 2 of 4 bouten van 10 mm. Leg een deken op 

de middenconsole om krassen te voorkomen. Trek het scherm naar je toe. 

 

Stap 3. Bereid de kabel voor 

Leid de hoofdkabel van het dashboardkastje naar het scherm (als je deze in het 

dashboardkastje wilt plaatsen) of zoek een andere plaats voor de interface. 
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Stap 4. Sluit de drie connectoren aan 

Koppel de drie stekkers los van het scherm/de radio.  Sluit deze opnieuw aan op de 

contra-connectoren van de kabel. Sluit de drie connectoren van de interfacekabel aan 

op het scherm/de radio. 

 

 
 

Stap 5. Installeer het scherm/de radio 

Druk het scherm/de radio terug en bevestig de 4 bouten. 

 

Stap 6. Test het systeem 

Sluit de interface en de USB-kabel aan.  Lees de handleiding om de juiste positie van 

de dipswitches te kiezen.  Kies AUX als bron voor geluid in het oorspronkelijke 

systeem.  Schakel over naar de interface door lang op de Siri-knop, MODE-knop of 

AUX te drukken. 

 

Verwijder en vergeet de bestaande bluetooth-verbinding met de auto. 

Verbind de telefoon met het bluetooth-signaal van de interface en zet WIFI aan. 

De bluetooth-verbinding creëert een WIFI-netwerk en verbreekt zichzelf daarna. 

 

Test het systeem met betrekking tot graphics, geluid, schakelen tussen radio en 

interface en achteruit.  
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Stap 7. Sluit alle onderdelen opnieuw aan 

Sluit alle onderdelen opnieuw aan in omgekeerde volgorde. Vergeet niet de stekkers 

van het frontpaneel terug aan te sluiten. 

 

Stap 8.  Veel plezier! 
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Deze handleiding is samengesteld op basis van ervaring en met de nodige 

zorgvuldigheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verbetertips/tricks zijn 

natuurlijk altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl) 
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