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Installatiehandleiding montage div 
wireless Carplay en Android auto BMW 
modellen met 8.8 en 10inch scherm  
 

Voor montage van de autoradio kunt u onderstaande stappen doorlopen. Eerst wordt algemene 

informatie verschaft, vervolgens over de stroomtoevoer/bestekkering en de instellingen. 

Algemene informatie 

Zorg dat uw auto spanningsloos is bij montage. Voor demontage van uw (originele) autoradio raad ik 

aan om te kijken op bijvoorbeeld de term (BMW e90 radio removal) 

Indien er een niet originele radio in uw auto zit ga dan altijd terug naar de originele stekkers en let 

op er geen losse draad met spanning in uw auto aanwezig is die kortsluiting kan maken. 

 

Stroomtoevoer en bestekkering 
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1. Deze connectie wordt niet gebrukt. 

2. Audio output welke via AUX verbonden kan worden. Enkel nodig indien u geen gelijk verkrijgt na 

aansluiten 

3. Reverse camera power kabel voor 360 graden camera 

4. DVR power kabel  

5.DVR communicatie kabel 

6. Reverse camera power kabel 

7. Reverse camera video input 

8. Front camera video input 

9. Canbus connector welke met poort 13 gekoppeld dient te worden 

10. USB poort voor het koppelen van de telefoon of een usb stick 

11. LVDS poort welke je koppelt met de originele LVDS kabel. Dit zorgt ervoor dat je het originele 

systeem/menu nog kunt bekijken. Bij een origineel CCC  systeem gebruik poort D 

12. USB kabel 

13. wordt met nummer 9 verbonden 

Wat te doen indien u geen geluid hoort 

1. Controleer of u de originele radio heeft staan op de bron AUX. (zie onderstaande afbeeldingen) 

Indien u deze niet actief heeft staan dan kunt u deze laten activeren. Let er wel op dat u stap 2 ook 

heeft doorlopen omdat de aux soms wel zichtbaar kan zijn maar niet te stellen indien de fiber kabels 

niet zijn overgezet. 

2. Zorg ervoor dat de originele fiber optic kabels (groene draden) zijn verbonden met de door ons 

geleverde connector     Aux instellen CCC 

  

AuX instellen CIC/NBT → 

3. indien u na stap 1 en 2 geen geluid heeft      

dan kunt u de extra losse aux kabel tussen  

de audio output en uw auto aux verbinden. 
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Instellingen – veel voorkomende vragen 

U kunt via het systeem inloggen bij de factory settings met code 1368. 

 

Indien uw Idrive niet goed werkt dan kunt u de CCC Idrive type zetten op Idrive A of Idrive B 

 

Indien het geluid van aux automatisch terug springt naar de originele FM radio 

De aux mode zet u om van automatisch naar handmatig 

 

verlichtingsinstellingen Deze kunt u van automatisch switchen naar handmatig. Mocht uw scherm 

automatisch omspringen naar een te donkere mode. 

 

Mijn scherm koppelt niet goed met bluetooth / carplay 

Zorg dat de bluetooth instelling van het origineel wordt omgezet naar de bluetooth instelling van het 

scherm dit gaat ook via de factory settings.  

 

Gebruik carplay en Android auto wordt uitgelegd op de volgende 2 pagina’s 
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Gebruik Android auto via USB 

 

1. Indien Android auto niet op uw telefoon staat download deze van via de manier bij stap 5. Bij 

problemen raadpleeg stap 6 

2. Klik uw telefoon in de USB 

3. Klik op het Android auto icoon 

4. Klik op op reconnect waarna Android auto zal verbinden 

5.  Downloaden van Android auto kunt u doen via de volgende link: 

www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/ 

 

Scroll op deze pagina naar beneden naar de laatste release en bekijk de (4) varianten 

 
Meestal heeft u de ARM 64 processor nodig. Indien deze niet werkt of bij twijfel over welke 

processor uw telefoon beschikt, kunt u dit nakijken via de applicatie: Droid Info 

6. Let op dat u de cache leegt van de Android auto app. met name bij de S20/S21+ en 

nieuwe modellen soms nodig. Via settings – mijn apps – Android auto: 

 https://www.google.com/amp/s/www.androidplanet.nl/tips/android-auto-werkt-niet/%3famp 
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Het gebruik van Apple carplay (wired of wireless) 

 

 

1. Zorg dat u bij Siri en zoeken alle vinkjes op groen heeft staan 

2. Klik op het wifi carplay symbool 

3. Zet wifi aan op de telefoon en connect met de carplay wifi 

4. Zet bluetooth aan op de Iphone en zoek naar het bluetooth signaal van de carplay navigatie 

5. Na stap 4 dan kunt u op uw telefoon op gebruik carplay klikken 

6. De radio gaat automatisch naar carplay.  

Bedraad carplay kan via de USB stekker 
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Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze gepubliceerde gegevens mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Audiovolt, Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V.  

Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van 

ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij 

overtreding altijd juridische stappen nemen 
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