Požiadavky:
1) Predajcom overený účet myAudi* (Zmluva hlavného používateľa)
2) Kompatibilný smartfón s technológiou Near Field
Communication**

3) myAudi App
* Pozrite si Stručný návod na obsluhu „prvý krok“
**

NFC iba pre vybrané smartfóny s Androidom. Zoznam kompatibilných smartfónov nájdete v
databáze mobilných zariadení: www.audi.com/bluetooth

Audi connect
kľúč

Nastavenie

Použitie

Nastavením Audi connect kľúča, Váš smartfón prevezme funkciu konvenčného kľúča vozidla: Odomykanie, zamykanie a štartovanie motora.

Váš Audi connect kľúč bol úspešne priradený. Teraz ho

Tento digitálny kľúč je možné pohodlne preniesť na tretie osoby* bez toho, aby ste sa s nimi museli osobne stretnúť.

môžete použiť pre Vaše Audi. Pre úspešné používanie
prosím dbajte na:



Na smartfóne otvorte aplikáciu
myAudi a vyberte vozidlo s voliteľnou

miestneho PIN kódu (zvolený

výbavou Audi connect kľúč.

pri procese overenia ny myAudi)





Bezpečnostný kód

Zadajte 6-miestny bezpečnostný kód
do aplikácie myAudi

Prejdite na oblasť „Audi connect kľúč“ a
potom vyberte „Priradiť autorizáciu“

(

Tento kód je automaticky zaslaný z

(môže iba hlavný užívateľ)



Audi serveru a je zobrazený v MMI
vášho Audi.
Kód môže byť vyvolaný aj manuálne:
•

Nastavenia & Služby
• Audi connect kľúč

Ja
Iná osoba

Ak chcete začať úlohu vyberte „Ja“
alebo „Iná osoba“


Kontrola kompatibility

Začnite s kontrolou kompatibility
Vášho smartfónu.
Pri predeľovaní inej osobe sa priamo
zadáva myAudi e-mailová adresa
príjemcu. Príjemca následne dostane
e-mail a požiadavku v myAudi App,
ktorú musí potvrdiť. Až následne sa
spustí kontrola kompatibility.

* Môžete priradiť až 5 digitálnych kľúčov

Prenos údajov

Potvrďte postup zadaním 4-

PIN

• Získať bezpečnostný
kód

NFC

Uistite sa, že je na Vašom smartfóne
aktivovaný protokol NFC na
bezkontaktný prenos údajov. Tieto
informácie môžete nájsť v
systémových nastaveniach Vášho
smartfónu.



Pre odomykania a zamykanie Vášho
vozidla držte smartfón v strede a
blízko kľučky dverí vodiča.


Ak chcete naštartovať vozidlo,
umiestnite smartfón do univerzálneho

Poznámka: bezpečnostný kód stráca platnosť po 120 minútach!
Po uplynutí času sa musí proces prideľovania začať odznova.


Audi connect kľúč je teraz
nainštalovaný na smartfóne príjemcu

držiaka mobilného telefónu (Audi
phone box) v stredovej konzole.


Pre naštartovanie stlačte tlačítko
Štart / Stop.

Odobrať
oprávnenie

Deaktivácia Audi connect
kľúča vo vozidle

Karta Audi
connect kľúč

Ako hlavný užívateľ môžete prostredníctvom aplikácie alebo

Keď je Audi connect kľúč deaktivovaný, NFC funkcia Vášho Audi je

Karta Audi connect kľúč je súčasťou voliteľnej výbavy Audi connect

portálu myAudi kedykoľvek odobrať oprávnenej osobe digitálny

vypnutá. Všetky priradené digitálne kľúče už nie je možné dočasne

kľúč. V predvolenom nastavení je deaktivovaná, ale môže byť

kľúč a, ak je to potrebné, opätovne priradiť. Postupujte podľa

používať**. Audi connect kľúč môžete deaktivovať v MMI vozidla

aktivovaná pre prípady ako napr. návšteva servisu. Tým odpadá

pokynov uvedených nižšie.

takto:

nutnosť odovzdať Váš smartfón ako digitálny kľúč tretím osobám.
Karta sa dá pohodlne aktivovať vo Vašom Audi.



Na Vašom smartfóne otvorte myAudi

Zapnite zapaľovanie Vášho
Audi pomocou bežného
kľúča od vozidla

App a vyberte vozidlo s voliteľnou
výbavou Audi connect kľúč.





• Nastavenia & Služby

oprávnenia“ a potom „Upraviť“

Označte želaného užívateľa/ľov. ie

Užívateľ 2

gewünschten Nutzer. Zvoľte

Užívateľ 3

„Vymazať“ a potvrďte cez „Odobrať

Deaktivujte funkciu pomocou
posuvného tlačítka.




oprávnenie“.






Vyberte svoj smartfón z Audi phone
boxu.

• Audi connect kľúč


Užívateľ 1

telefónu (Audi phone box) v stredovej
pomocou Audi connect kľúča.

• Vozidlo

a potom vyberte „Zobraziť všetky

univerzálneho držiaka mobilného
konzole. Zapnite zapaľovanie

Vyberte v MMI vozidla

Prejdite na oblasť „Audi connect kľúč“

Umiestnite smartfón do


Vložte kartu kľúča do držiaka Audi
phone box v stredovej konzole a
postupujte podľa pokynov v MMI.

Všetci užívatelia Audi connect kľúčov
budú o deaktivovaní informovaní.


Karta Audi connect kľúč je teraz

Digitálny kľúč užívateľa je teraz

aktivovaná. Stav bude zobrazený v

deaktivovaný a je informovaný o

MMI.

procese.

Poznámka: Karta Audi connect kľúč bude automaticky
**

Ak vo svojom vozidle znova aktivujete Audi connect kľúč nemusíte
prideliť existujúce oprávnenia.

deaktivovaná keď zapnete zapaľovanie s Audi connect kľúčom
alebo bežným kľúčom od vozidla.

Zhrnutie:
Čo, kde potrebujem?
Vozidlo/MMI

Smartfón/myAudi App

•

Ste prihlásený ako hlavný užívateľ
vo vozidle (Bližšie informácie k

• Kompatibilný smartfón s technológiou
NFC

procesu prihlásenia v MMI nájdete

• myAudi účet

v Stručnom návode na obsluhu

• Ste Audi partnerom overený hlavný

„Prvý krok“)

užívateľ
• 4-miestny PIN kód (Zmluva hlavného
používateľa)
• 6-miestny bezpečnostný kód
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