
Update software R-link2  

https://renault-connect.renault.nl/software-upgrade/r-link 

 

Installatie USB-module 

Verwijder de bestaande USB-module en vervang deze door de nieuwe USB-module. 

 

Activeren Carplay 

Om Carplay te kunnen activeren dient de software van de R-link 2 hoger te zijn dan 3.3.16.64x 

(software met versienummer 2.X is niet te upgraden). 

Download de DDT4all-software en installeer deze op je laptop. De DDT4all software kun je 

bijvoorbeeld hier downloaden: https://github.com/cedricp/ddt4all/releases 

Na installatie krijg je deze foutmelding: 

 

 

Zoek op internet naar een recente DTT2000-database. Dit is het moeilijkste onderdeel, want de 

databases zijn vaak beveiligd met een wachtwoord of je moet je eerst registreren op een website en 

een kleine donatie verrichten.  

Kopieer de DDT2000-database naar de map C: \ Program Files (x86) \ ddt4all. 

http://garageforum.org/Thread-Renault-DDT2000-Base-12-2019 

https://renault-connect.renault.nl/software-upgrade/r-link
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
http://garageforum.org/Thread-Renault-DDT2000-Base-12-2019


Verbind de ODB-dongle met de laptop. Start DDT4all en controleer of de interface wordt 

gedetecteerd (de naam van de module verschijnt in het venster). 

  

Als het er goed uitziet sluit dan de ODB-module aan op de auto (klik hier voor de locatie van de ODB-

poort). 

Selecteer de interface en kies “connected MODE”. Activeer de Expert-modus (Einstein-pictogram 

bovenaan) en selecteer vervolgens de aftersales-modus in het vervolgkeuzemenu. 

LET OP: Ondoordachte wijzigingen in de Expert-modus kunnen tot onherstelbare schade aan de 

auto leiden. De beschreven handelingen zijn geheel op eigen risico! 

Tip: Maak foto’s van de oorspronkelijke waarden in het uiterste geval je terug zou moeten naar de 

oorspronkelijke instellingen. 

 

 

  

https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php
https://www.gps-rlink.com/wp-content/uploads/2017/12/lancement.jpg
https://www.gps-rlink.com/wp-content/uploads/2017/12/expert.png


Selecteer vanaf linksboven: 

• XFA  

• RadNav 2.2 (in audio [$ 13] 

• RadNav-configuratie 2.0 - Deel I 

• Kies bovenaan het tabblad Scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gps-rlink.com/wp-content/uploads/2018/01/config-ddt4all-Rlink-2-suite2.png


Selecteer de knop Alles lezen rechtsboven 

 

Laat vervolgens de linker- en rechterparameters dezelfde waarden weergeven voor het 

bovenstaande blok. 

Vervolgens kun je de volgende instellingen wijzigen: 

• SPVR: aanwezig 

• Carplay: geautoriseerd 

• AAP: geautoriseerd 

Bevestig met de grote gele knop: Schrijf RadNav 2.0 config 

In het onderste gedeelte zie je de kaders scrollen. Als het is uitgescrolld kun je de Renault R-Link 2 

herstarten door lang op de aan / uit-knop van de R-Link 2 te drukken. 

Carplay is nu geactiveerd. 

https://www.gps-rlink.com/wp-content/uploads/2018/01/config-ddt4all-Rlink-2.png

