
Stap-voor-stap gids om uw Nissan te koppelen aan uw Google Assistant-apparaat

Nissan – Google Action is verkrijgbaar afhankelijk van het model en/of de uitvoering. Voor meer informatie neemt u contact op met uw Nissan-dealer of via {0800 0231513}. 
*Google en Google Nest Hub zijn handelsmerken van Google LLC

NISSAN – GOOGLE ACTION



Installeer de gratis Google Assistant-
app op uw mobiele telefoon vanuit de 
Google Play Store of de App Store.

Ga naar het gedeelte ‘Ontdekken’  
en zoek de Nissan Action. Voltooi de verbinding met uw voertuig 

door Google Assistant te koppelen aan 
uw NissanConnect Services-account.

DOWNLOAD/OPEN 
GOOGLE ASSISTANT-APP

ZOEK NISSAN – 
GOOGLE ACTION

KOPPEL DE ACTION AAN  
UW NISSANCONNECT  
SERVICES-ACCOUNT

#1 #2 #3
STAP STAP STAP

Voordat u begint met dit activeringsproces in drie stappen, dient u eerst uw Google Assistant-apparaat 
(Google Home, Google Home Mini, etc.) in te schakelen en met uw WiFi-netwerk te verbinden.

ACTIVEREN IN DRIE STAPPEN



Installeer de gratis Google Assistant-
app op uw mobiele telefoon vanuit de 
Google Play Store of de App Store.

1. Ga naar de Google Play Store of de App Store

2. Zoek naar de Google Assistant-app

3. Download de Google Assistant-app

DOWNLOAD/OPEN 
GOOGLE ASSISTANT-APP

#1
STAP

NISSAN | GOOGLE ACTION – ACTIVERINGSSTAPPEN

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0800 0231513.



2. Tik op het pictogram van een « microfoon » en zeg: 
« Praat met Nissan ».

Ga naar het gedeelte ‘Ontdekken’ 
en zoek de Nissan Action.

ZOEK NISSAN –  
GOOGLE ACTION

#2
STAP

NISSAN | GOOGLE ACTION – ACTIVERINGSSTAPPEN

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0800 0231513.

1. Open de Google Assistant-app

U kunt ook op het pictogram van het toetsenbord (aan de 
rechterkant van de microfoon) tikken en vervolgens « Praat 
met Nissan » typen. Ziet u het toetsenbord niet? Tik dan op 
het pictogram van de microfoon, rechts ernaast verschijnt 
dan het toetsenbord.



2. Uw account is nu gekoppeld. 
U kunt beginnen de Nissan Action te gebruiken  
door te zeggen: « Oké Google, vraag Nissan om mij 
instructies te geven »

Heeft u nog geen NissanConnect Services-account? 
Maak dan eerst een account aan. Volg hiervoor de 
zes stappen van het activeringsproces.

NCS HUB activeringsproces in vijf stappen

1. Log in met uw gegevens voor  
NissanConnect Services

 

Voeg uw auto toe door Google 
Assistant te koppelen aan uw 
NissanConnect Services-account. 

KOPPEL DE ACTION AAN  
UW NISSANCONNECT  
SERVICES-ACCOUNT

#3
STAP

NISSAN | GOOGLE ACTION – ACTIVERINGSSTAPPEN

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0800 0231513.


