ONTDEK UCONNECT ™ LIVE
VOLG DEZE 4 EENVOUDIGE STAPPEN OM U
UCONNECT LIVE ERVARING THE BEGINNEN:

1

2

3

Download
de app

Maak uw
Uconnect LIVE account

Paar uw
mobieltje met uw
Uconnect LIVE radio

ACTIVEER DE UCONNECT
LIVE SERVICES NU!

1
DOWNLOAD EN LAUNCHEN
DE UCONNECT LIVE APP
OP UW SMARTPHONE
Zoek «Uconnect LIVE» op Play Store
of App Store en download de app.
Launch de app op uw smartphone.

2
ERSTELLEN SIE IHREN UCONNECT
LIVE-ACCOUNT UND MELDEN SIE SICH AN.
Maak uw Uconnect LIVE account en log in. Als u al een account hebt,
meld u aan!
Wenn Als u nog niet geregistreerd bent. Indien nog niet geregistreerd,
registreer u met uw sociale account of uw e-mail: vul het
inschrijﬀormulier in en dient u in.

4
Activeer de
Uconnect LIVE services

3
KOPPEL UW SMARTPHONE MET UW AUTORADIO!
DE BLUETOOTH KOPPELING PROCEDURE ZAL DE
VERBINDING TUSSEN DE AUTORADIO EN UW SMARTPHONE ACTIVEREN:

Voer eerst uw auto en druk op de «Telefoon» knop op de Uconnect LIVE radio.
Druk op de «Instellingen» - «Apparaat toevoegen».
Ga vervolgens naar de telefoon's «Instellingen» of «Opties», zet uw Bluetooth
aan en zoek naar Bluetooth draadloze netwerken.
Op uw telefoon, selecteer «Uconnect + serienummer», om het apparaat te koppelen.
Op uw radio, bevestig dat de getoonde PIN overeenkomt met die op de smartphone.
De koppeling procedure is nu compleet!

4
ACTIVEER UW VERBONDEN DIENSTEN!
Terwijl in de auto, houd uw telefoon aangesloten
op de radio via Bluetooth.
Tik op «laten we beginnen» op de mobiele app en dan
op «Activeer uw diensten» - een bevestiging wordt gevraagd
op de mobiele app.
In een paar minuten zal uw diensten actief zijn!
Druk gewoon op de «Apps» knop op de radio,
tik op de «Uconnect LIVE» icoon en voer de diensten hoofdmenu.
Een pop-up mag u nu vragen om een systeem update
te downloaden - druk op «Installeren» en u bent klaar om te gaan!

ENJOY YOUR

EXPERIENCE!

