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Algemene instructies Cartizan 3-1 interface  

 

Met Apple CarPlay, Android Auto en Mirroring kun je veel 
functies van je telefoon veilig gebruiken terwijl je aan het 
stuur zit. Het basisidee achter deze drie tools is om het scherm 
van je smartphone weer te geven op het infotainmentscherm van de auto.   
 
Na activering van Apple Carplay of Android Auto verschijnen de vertrouwde 
pictogrammen voor functies zoals oproepen, tekstberichten, muziek, podcasts 
en kaartmateriaal op je beeldscherm. Telefoneren, sms-berichten verzenden 
en ontvangen, muziek selecteren, navigeren kan allemaal met je handen en 
ogen op de weg gericht. Je kunt de apps bedienen via spraakbesturing, maar 
ook met het touchscreen, stuurwielknoppen en bijvoorbeeld iDrive-control. 
 
Afhankelijk van het model auto wissel je tussen origineel systeem en interface 
door bijvoorbeeld de MENU-, MODE-, LIST- of BACK-knop in te drukken of 
drie seconden het scherm linksboven aan te raken (zie modelspecifieke 
handleiding). Via instellingen kun je draadloos verbinden uitschakelen, dan 
werkt het alleen bekabeld. 
 
  
Apple CarPlay (werkt zowel bekabeld als draadloos) 
Apple Carplay is geschikt voor iPhone 5 of hoger. Via de instellingen op je 
iPhone kun je personaliseren hoe de apps in CarPlay verschijnen en ordenen. 
Ga hiervoor naar Instellingen → Algemeen → Carplay → Mijn auto → Pas aan 
(zet ook CarPlay aan). Hier kun je de apps die geschikt zijn voor CarPlay 
ordenen. De ordening op je telefoon is ook de ordening op je beeldscherm. 
Gedownloade apps worden automatisch aan de lijst toegevoegd mist deze 
geschikt zijn voor CarPlay. Mogelijk moet je eerst je telefoon helemaal uit en 
weer aanzetten voordat nieuw gedownloade apps zichtbaar worden. 
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Per app moet je instellen of je telefoon toegang geeft tot bijvoorbeeld Siri, 
berichtgeving etc. 
 
 
Verbreek of verwijder eerst de bestaande bluetooth verbinding met je 
auto om CarPlay te kunnen starten! (anders krijg je een foutmelding). Zet 
vervolgens wifi aan en verbindt via bluetooth met CarPlay-BT_nr. De 
bluetoothverbinding wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen en CarPlay op 
te starten. Daarna wordt de bluetooth-verbinding automatisch verbroken. Stel 
het geluid van je originele systeem in op AUX om geluid te kunnen afspelen 
via CarPlay. 
 
  
Android Auto (werkt bekabeld) 
Android Auto is geschikt voor Android met besturingssysteem 5.0 (Lollipop) of 
hoger. De Android Auto-app moet je op je telefoon downloaden. Na 
activering verschijnen de belangrijkste apps van je telefoon op 
het beeldscherm, net als bij CarPlay. Naast toegang tot de apps zoals 
in Carplay wordt een toenemend aantal apps beschikbaar gesteld, waaronder 
Skype, WhatsApp en verschillende podcast-apps. Bij sommige apps 
zoals Spotify wordt de hoeveelheid zichtbare informatie vanuit 
veiligheidsoverwegingen beperkt. P 
  
Screen mirroring (werkt bekabeld) 
Screen mirroring werkt met de meeste gangbare telefoons. Hiermee kun je het 
beeld op je telefoon of tablet projecteren op het beeldscherm van je 
auto. Bediening van de apps verloopt via de telefoon of tablet. Schakel voor 
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het gebruik van Mirroring wifi en bluetooth uit en sluit de telefoon aan op de 
USB-poort. 
 


