Mange tak for, at du har besluttet dig
for en Audi med Audi connect.

For at

du kan anvende alle tjenesterne bedst
muligt, skal du gennemgå de trin, der er
beskrevet i det følgende.

Denne vejledning gælder for følgende modeller: Audi A3, A4 (til og med modelår 2019), A5, Q2, Q5, Q7, TT og R8 Vær
opmærksom på, at tilgængeligheden af Audi connect-tjenesterne afhænger af den pågældende model. Afhængigt af
den valgte model er der desuden enten tale om ekstraudstyr mod merpris eller standardudstyr. Du kan finde en oversigt
over alle tjenester inklusive funktionsbeskrivelse og de tjenester, der fås til hver model, på www.audi.de/connect

.

Oprettelse af
myAudi-konto

Opsætning
af tjenester

Audi connect Nødopkald & Service

Udstyr: Audi connect Navigation &

med Audi connect Remote & Control

Infotainment

Fås p.t. til følgende biler: Audi A4 (til og med modelår 2019), A5, Q5 og Q7

Fås til alle modeller med Audi connect

Din personlige adgang:

For at du kan anvende Audi connect

Verificeringen samt login som primær bruger sikrer, at du kan anvende bilstyringen (eksempelvis låsning og oplåsning via appen). I den

Navigation & Infotainment-tjenesterne i

forbindelse skal du indgå en primær brugeraftale (1) på my.audi.com eller i myAudi-appen og efterfølgende logge dig på som primær bruger i

fuldt omfang, skal din myAudi-konto

Registreringen er mulig via myAudi-

bilen. Hvis du ønsker det, kan der oprettes yderligere brugere som sekundære brugere. For nødopkald og vejhjælpsopkald online kræves der

være koblet op med din Audi. Der er to

appen eller på www.my.audi.com

ingen registrering; de kan anvendes uden.

muligheder for at udføre

Hvis du allerede har en verificeret myAudi-konto, er det kun nødvendigt med trinene i bilen (2).

sammenkoblingen:

Registrering

Opret dig som bruger
nu

Valg af e-mail og password

1) Veriﬁcering

E-mail/brugernavn

2) Login som primær bruger

Max@Mustermann.de

Primær brugeraftale

Password

Pers.
data valg

PIN-

Veriﬁcering

eller
a) myAudi-brugerdata

Din e-mailadresse er dit brugernavn.

Tilføj bil

For at sammenkoble din bil med myAudi
På myAudi
• Vælg ”Konto” i menuen
• Start verificering

Tilføj nu din bil på www.my.audi.com. Klik
på ”Opret bil”. I den forbindelse skal du
bruge stelnummeret på din Audi. Dette kan
du finde i registreringsattestens del 1 under
bogstavet E. Alternativt kan du også tilføje
din Audi via myAudi-appen. Du skal gå ind
på "Mine biler” for at oprette en bil.

•

Angiv personlige data

•
•

Vælg 4-cifret PIN-kode
En verifikationskanal
skal vælges*
• Mobiltelefon
• E-mail
•

•

I myAudi-appen

I bilen

• Gå ind på ”Proﬁl”
• Brugeradministration

• Den 10-cifrede bilkode skal

• Start verificering
• Angiv personlige data
• Vælg 4-cifret PIN-kode
• En verifikationskanal
skal vælges*
• E-mail
•
•

Audi partner

bilkode skal angives i MMI:
• Audi connect
• Audi connect-brugeradministration
• Primær bruger
• Vælg primær bruger
Bemærk: Abonnementsdataene kan
du til enhver tid få vist og redigere på myAudiportalen under ”Konto”.

Bekræft de generelle forretningsbetingelser

Alternativt også i appen: Gå i den forbindelse
ind på ”Profil” under

* Verifikationskanalerne kan være forskellige afhængigt af markedet. Afhængigt af den valgte kanal modtager
du efterfølgende et mTAN eller en e-mail. Det kan også være, at det er nødvendigt at køre til Audi partneren.

•

Audi connect
•

”Brugeradministration”, og vælg
derefter ”Primær brugeraftale”.

Optionsmenu
•

• myAudi-brugernavn og

• Mobiltelefon

Bekræft de generelle forretningsbetingelser

MMI:

gnides fri på nøglevedhænget

• Primær brugeraftale

Audi partner

skal du angive dine myAudi-brugerdata i

Login
•

Angiv brugernavn og
password

b) myAudi-pinkode
Alternativt kan du indtaste myAudipinkoden i MMI. Den får du vist i myAudi
i den pågældende bilprofil. Indtastningen
skal foretages i MMI:
•

Audi connect
•

Optionsmenu
•

Login
•

Til alternativ indtastning
af myAudi-pinkode

Tillykke, du kan nu bruge dine tjenester

Hvor skal jeg bruge hvilke koder?

Sletning af
indstillinger

Anvendelse
af tjenester

Vær i forbindelse med salg af bilen opmærksom på at få slettet dine indstillinger.
For at kunne det skal du fjerne den primære bruger, og din myAudi-konto skal
Kode

slettes i MMI. Først derefter slettes dine data komplet.

4-cifret PIN-kode

1) Fjernelse af primær bruger

•

I bilen (MMI)

•

I myAudi-appen

På myAudi
•

Slet bilen på myAudi eller i myAudiappen

fx til styring af bilens funktioner
•

Gå ind på Audi connect
•

Audi connect-brugeradministration
•

Primær bruger
•

På internettet på
www.my.audi.com

mTAN

I MMI
•

Personlig 4-cifret PIN-kode, som
vælges i forbindelse med
verificeringen
Den skal bruges for at kunne anvende
remote-tjenester* i myAudi-appen (fx
låsning og oplåsning af bilen, fjernstyring
af parkeringsvarmen).

eller

Du kan bruge Audi connect:

Detaljer

Nulstilling af primær bruger

Med angivelse af mTAN på din
myAudi-konto afsluttes verificeringen.

2) Slet myAudi-kontoen i bilen

Bilkode

Du kan få yderligere informationer

For at kunne anvende connecttjenesterne komplet er det nødvendigt
med en enkeltstående verificering af
din myAudi-konto. Hvis du vælger din
mobiltelefon som verifikationskanal, får
du efterfølgende tilsendt et 6-cifret
mTAN til din telefon.

om Audi connect-tjenesterne på

Den 10-cifrede bilkode er placeret på
dit nøglevedhæng under en
uigennemsigtig sikkerhedsfolie. Gnid,
så koden bliver helt synlig.
Den skal bruges til at oprette den
primære bruger i bilens MMI.*

•

Gå ind på Audi connect i MMI
•

Optionsmenu
• Log ud

myAudi-pinkode

Som alternativ til indtastning af emailadresse og password kan du
anvende myAudi-pinkoden til at logge
ind på myAudi i MMI i din bil.

wwww.audi.de/connect

Vær opmærksom på, at nogle
tjenester skal konfigureres på
www.my.audi.com.

Den 8-cifrede myAudi-pinkode kan
ses i appen og på portalen.

Vær i forbindelse med salg af bilen opmærksom på, at du ud over nøglen til bilen også får givet
bilkoden til køberen.

* Nødvendigt udstyr: Audi connect Nødopkald & Service med Audi connect
Remote & Control

Denne vejledning gælder for følgende modeller: Audi A3,
A4 (til og med modelår 2019), A5, Q2, Q5, Q7, TT og R8
Vær opmærksom på, at tilgængeligheden af
Audi connect-tjenesterne afhænger af den
pågældende model. Afhængigt af den valgte
model er der desuden enten tale om ekstraudstyr
mod merpris eller standardudstyr.
Du kan finde en oversigt over alle tjenester inklusive
funktionsbeskrivelse og de tjenester, der fås til hver
model, på www.audi.de/connect

Download myAudi-appen:
til iOS

til Android
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