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How to: 

Online kaartupdates via myAudi
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How to: 
Online kaartupdates via myAudi
Audi biedt bij MMI navigatie plus drie jaar gratis kaartupdates aan. Via myAudi kunt u de actuele 

kaartupdates gratis downloaden en via een SD-kaart of USB in de auto installeren. 

In deze handleiding leggen we stapsgewijs uit hoe u deze kunt downloaden en installeren.
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Belangrijke informatie vooraf

› Kaartupdates via myAudi zijn alleen beschikbaar voor auto’s voorzien 

van MMI Plus.

› Afhankelijk van uw model kunt u:

› de eerste drie jaar de kaartupdates downloaden. Na deze periode 

zijn kaartupdates uitsluitend via uw Audi dealer aan te schaffen.

› tot 5 jaar na uit productie gaan van uw model de kaartupdates 

downloaden.

› Houdt een lege SD-kaart of USB stick bij de hand en zorg ervoor dat 

deze geformatteerd is.
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Kaartupdates downloaden

› Open uw webbrowser en ga naar 

audi.nl/myAudi

› Klik op: “U kunt aan de slag”

› Log in met uw myAudi accountgegevens 

› Selecteer onder “Mijn voertuigen” het 

voertuig waar u de kaarten voor wil 

updaten.

1.

2.
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Kaartupdates downloaden

› Ga naar “Functies” en scroll naar 

beneden tot u de sectie “Kaartupdate” 

ziet.

› Klik op “Kaarten downloaden”.

› De download zal nu beginnen en 

opgelagen worden in de “Downloads” 

map van uw browser.

3.

4. 5.
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Kaartupdates downloaden

› Als de download klaar is, pakt u dit ZIP 

bestand uit op de SD-kaart danwel USB-

stick.

› Nu alles is uitgepakt, kunt u de 

kaartupdate gaan uitvoeren in de auto.

6.

7. 8.
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Installatie in de auto:

Audi’s met een MMI 
draaiknop



8

INTERNAL

Installatie in de auto

› Steek de SD-kaart in de SD-kaart lezer 

van uw Audi en navigeer vervolgens in 

de MMI naar “Instellingen” 

› Via de knop links van de MMI draaiknop 

“Systeemonderhoud” 

› “Systeemupdate”

› Selecteer de gewenste SD-kaart en 

wacht tot het systeem de 

updategegevens heeft gevonden.

1.

2.

3.

5.

2.

2.

4.
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Installatie in de auto

› Selecteer “Update starten”.

› De update zal op de achtergrond worden 

uitgevoerd. Dit betekent dat u alle 

functies van uw Audi kunt blijven 

gebruiken.

› U hoeft de auto niet aan te laten staan 

echter moet u de SD-kaart in de lezer 

laten zitten totdat u de melding krijgt 

dat de navigatieupdate geslaagd is.

6.

2.

8.

7.

2.

9.



10

INTERNAL

Installatie in de auto:

Audi’s met een MMI Touch
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Installatie in de auto

› Plaats de USB-stick in de USB-poort

› Klik óf op:

› de melding “Update: updatemedium 

herkend” die boven in beeld verschijnt

› Óf ga naar “Intellingen” en klik op 

“Syst.-onderh.” En klik vervolgens op 

“Software-update”.

1.

2. 3.
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Installatie in de auto

› Selecteer de navigatie update-software 

en klik op “Verder”

› De installatie wordt voorbereid en zal 

spoedig beginnen.

› Als de update klaar is, verschijnt de 

melding in beeld dat de gegevens 

actueel zijn.

4.

6. 7.

5.
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Audi Service
Your journey continues


