
Tik om het betrouwbare 
telefoonnummer vast te leggen 
nogmaals op de gele knop.

Selecteer uw land, voer uw 
telefoonnummer in via het 
toetsenblok en bevestig met de 
gele knop.
U ontvangt een sms met een 
verificatiecode.

Controleer of de myOpel-app op uw smart apparaat is geïnstalleerd en of u bent aangemeld. De 
activeringsprocedure bestaat uit drie stappen waarvoor een stabiele internetverbinding vereist is. 

Selecteer in de myOpel-app 
de service e-Remote Control en 
accepteer de 
gebruiksvoorwaarden.

Tik om naar de eerste stap te 
gaan op de gele knop.

Voer wanneer u de sms met 
de verificatiecode ontvangt de 
code in en tik op VALIDEREN.

Uw betrouwbare nummer is 
vastgelegd en gecertificeerd.
Uw telefoonnummer is nu aan uw 
account gekoppeld.

Tik voor stap twee op VERDER.

I.  EEN BETROUWBAAR TELEFOONNUMMER VASTLEGGEN 

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
ACTIVEREN VAN SERVICE VOLTOOIEN
Activeer de service e-Remote Control in de OpelConnect Store en profiteer van het beheren van het opladen van de 
auto en het voorverwarmen van het interieur via de myOpel-app op uw smartphone. Ga na het ontvangen van de 
e-mail met de bevestiging van het activeren van de services als volgt te werk om de service volledig te activeren en 
deze aan uw auto te koppelen.



... een 4-cijferige pincode aan 
te maken. Bevestig de code door 
deze opnieuw in te voeren en tik 
op VOLGENDE STAP.

De registratie van uw 
betrouwbare nummer is voltooid.

Uw telefoonnummer en uw smart 
apparaat zijn nu gekoppeld aan uw 
account.

Tik voor stap drie op VERDER.

Controleer of de myOpel-app op uw smart apparaat is geïnstalleerd en of u bent aangemeld.  
Voor de activeringsprocedure is een stabiele internetverbinding vereist. 

Tik op de gele knop om een 
smartphone te registreren.
U ontvangt een sms met een 
verificatiecode.

Voer wanneer u de sms met 
de verificatiecode ontvangt de 
code binnen 30 minuten in. 
Blader vervolgens omlaag om ...
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
II.  HET SMART APPARAAT REGISTREREN



U hebt de autosleutel 
geïdentificeerd. 
Uw smart apparaat is nu 
verbonden met de auto.
Tik op Verder om de 
gegevensdownload die nodig is 
voor een goede werking van de 
service te starten.

De gegevensdownload en de 
installatie starten automatisch.
De auto moet wellicht enkele keren 
opnieuw worden gestart - volg de 
instructies in de app op.
Zorg voor een stabiele 
internetverbinding tijdens de 
gegevensdownload.

Start de auto en laat deze  
gedurende ongeveer tien minuten 
werken om de gegevens te 
downloaden.
Schakel de auto gedurende 
ongeveer twee minuten uit.

Start de auto en laat deze  
gedurende ongeveer tien minuten 
werken om de installatie uit te 
voeren. 
Schakel de auto gedurende 
ongeveer twee minuten uit.
Herhaal deze procedure voor  
eventuele updates.
De app meldt u wanneer het 
installeren van de service is 
voltooid.

Betreed de auto met de 
autosleutel en tik op de gele knop 
op het smart apparaat om de 
sleutel te identificeren.
Volg daarna de instructies op uw 
smart apparaat op, schakel naar 
het volgende met > rechtsonder 
op het display.

Ga na of de eerdere stappen met succes zijn doorlopen en houd de fysieke autosleutel bij de hand. Voor 
het activeren moet er een stabiele internetverbinding voor zowel het smart apparaat als het 
infotainmentsysteem van de auto zijn.
De instellingen voor gegevensprivacy moeten zijn ingesteld op PRIVACY UIT.

De service e-Remote Control is nu gereed voor gebruik in de myOpel-app die met de auto is verbonden. 
Nieuwe gebruikers - volg de instructies op de volgende pagina op.

Schermafdruk?
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
III.  DE AUTOSLEUTEL REGISTEREN



Ga naar het scherm 
e-Remote Control in de 
myOpel-app en tik op > naast 
CLIM.

Kiezen tussen onmiddellijk 
voorverwarmen of programmeren 
van een tijdschema.

... u kunt een starttijd voor het 
opladen van de 
hoogspanningsaccu 
programmeren.

Ga naar het scherm 
e-Remote Control in de 
myOpel-app en tik op > naast 
OPLADEN.

U kunt nu kiezen voor 
onmiddellijk opladen door de knop 
naar links te zetten of ...

U kunt nu het opladen van de accu en het voorverwarmen beheren via de myOpel-app. Voorts kunt u de 
accustatus en de geschatte actieradius extern controleren.

Ga na of het activeren is voltooid. Er moet voldoende netwerkdekking voor zowel het smart apparaat als het 
infotainmentsysteem van de auto zijn.

OPLADEN VAN DE AUTO BEHEREN 

xxxxxxxxxxxxxx
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III.  DE AUTOSLEUTEL REGISTEREN
GEBRUIK
Beheer het opladen van de auto of het voorverwarmen van het interieur van de auto via de myOpel-app  
op uw smartphone. 

VOORVERWARMEN PROGRAMMEREN 


