Forudsætninger:
1) Aktiv forhandlerverificeret* myAudi-konto (primær brugeraftale)
2) Kompatibel smartphone med Nearﬁeld Communication-teknologi**
3) myAudi-app

*

Se i den forbindelse QuickStart-guiden ”de første trin”

**

NFC kun til udvalgte Android-smartphones. Du kan finde en liste over kompatible smartphones i
databasen for mobile apparater: www.audi.com/bluetooth

Audi connect
Nøgle

Opsætning

Anvendelse

Efter opsætningen af Audi connect Nøgle overtager din smartphone den almindelige bilnøgles funktioner: oplåsning, låsning og start af motoren. Denne digitale

Din Audi connect Nøgle er blevet tildelt korrekt. Du kan nu med det

nøgle kan desuden på en komfortabel måde gives videre til andre personer*, uden at det er nødvendigt at mødes med dem rent fysisk.

samme anvende den til din Audi. For at anvendelsen fungerer
korrekt, skal du være opmærksom på følgende:

Åbn myAudi-appen på din smartphone, og

PIN

vælg en bil med ekstraudstyret Audi connect

Bekræft processen ved at indtaste din 4cifrede PIN-kode

Nøgle


Scroll ned til området
”Audi connect Nøgle, og vælg derefter
”Tildel berettigelse“


For at starte tildelingen skal du vælge

Mig

”Mig” eller ”En anden person”

En anden person


Kompatibilitetstest

Start nu med kompatibilitetstesten af din
smartphone.

myAudi-appen

direkte

*

Du kan tildele op til fem digitale nøgler

kontaktløst. Disse informationer findes i

For at låse op og låse skal du holde din
smartphone ved midten af og tæt på
dørhåndtaget på førerdøren

Den vises i MMI i din Audi under:
Indstillinger & service
•

•

Audi connect Nøgle
Fremkaldelse af sikkerhedskode

Bemærk: Efter 120 min. mister sikkerhedskoden sin
gyldighed! Efter udløb af dette tidsrum skal
tildelingsprocessen startes på ny




For at starte bilen skal du lægge din
smartphone i den universelle
mobiltelefonholder i midterkonsollen


Tryk på start-/stopknappen for at starte
bilen

Ved tildeling til en anden person skal
modtagerens e-mailadresse indtastes

smartphone for at kunne overføre data



Indtast den 6-cifrede sikkerhedskode i

•
Mig

NFC

Sørg for, at NFC er aktiveret på din

systemindstillingerne i din smartphone


Sikkerhedskode

Dataoverførsel

Audi connect Nøgle installeres nu på
modtagerens smartphone

Tilbagetrækning
af berettigelse

Deaktivering af Audi connect
Nøgle i bilen

Audi connect Nøglekort

Som primær bruger kan du til enhver tid trække en berettiget persons

Ved deaktivering af Audi connect Nøgle bliver

Audi connect Nøglekortet er en del af ekstraudstyret Audi connect Nøgle.

digitale nøgle tilbage via myAudi-appen og, hvis du ønsker det, tildele den

NFC-funktionen i din Audi deaktiveret. Alle tildelte digitale nøgler kan

Det er som standard deaktiveret og kan aktiveres til situationer som fx et

igen på ny. Vær i den forbindelse opmærksom på de trin, der er beskrevet

midlertidigt ikke længere anvendes**. Du kan deaktivere Audi connect

værkstedsbesøg. Så behøver du ikke at give din smartphone videre til

i det følgende.

Nøgle i din bils MMI på følgende måde:

tredjepart som digital nøgle. Nøglekortet kan aktiveres på komfortabel vis i
din Audi.

Åbn myAudi-appen på din smartphone, og
vælg en bil med ekstraudstyret Audi

Tilslut tændingen i din Audi med en

Læg din smartphone i den universelle

almindelig bilnøgle

mobiltelefonholder i midterkonsollen.



•

”Audi connect Nøgle”. Vælg

Tag din smartphone ud af den universelle



mobiltelefonholder i midterkonsollen

Indstilling & service
•

”Rediger”

User 3



Bil
•

”Vis alle berettigelser” og derefter

User 2

connect Nøgle

I MMI i din Audi skal du vælge

Scroll ned til området

User 1

Tilslut tændingen ved hjælp af en Audi



connect Nøgle

Audi connect Nøgle



Deaktiver funktionen via skydeknappen



Marker den/de ønskede bruger(e). Vælg
derefter ”Slet”, og bekræft angivelsen

Læg nøglekortet i den universelle
mobiltelefonholder i midterkonsollen, og

Alle brugere af den digitale nøgle bliver

via ”Tilbagetrækning af berettigelse“*

følg anvisningerne i MMI

informeret om deaktiveringen





Denne brugers digitale nøgle er nu

Nøglekortet er nu aktiveret. Statussen

deaktiveret, og brugeren får besked om

vises i MMI

processen
Bemærk: Nøglekortet bliver automatisk deaktiveret, hvis du
*

For at slette en modtaget berettigelse skal du vælge ”Giv berettigelse
tilbage”

**

Ved en ny aktivering af Audi connect Nøgle i din bil skal eksisterende berettigelser
ikke tildeles på ny.

tilslutter tændingen med din Audi connect Nøgle eller en
almindelig bilnøgle

Sammenfatning:
Hvad skal jeg bruge hvor?
Bil/MMI

Smartphone/myAudi-app

•

Du er allerede tilmeldt som primær

•

Kompatibel smartphone med NFCteknologi

bruger i bilen (du kan læse flere
informationer om tilmeldingsprocessen

•

myAudi-konto

i MMI i QuickStart-guiden ”De første

•

Du er primær bruger verificeret af

•

4-cifret PIN-kode (primær brugeraftale)

•

6-cifret sikkerhedskode

en Audi partner

trin”)
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