
myAudi и 
Audi Connect 

Благодарим ви за избора на  
автомобил Audi с Audi connect.  
За да използвате услугите по  
най-добрия начин е необходимо да 
следвате описаните по-долу стъпки. 

Тези кратки инструкции се отнасят за модели без touch дисплей.  

Моля, имайте предвид че наличността на услугите Audi connect е специфична за всеки модел. В зависимост от избрания модел  

те могат да бъдат част от стандартното или от допълнителното оборудване. Общ преглед на всички услуги, включително описанието  

на функциите и достъпните за всеки модел услуги, можете да откриeте на www.audi.de/connect



Оборудване: Audi connect Emergency call  

& Service, Audi connect Remote & Control

Оборудване: Audi connect  

Navigation & Infotainment

Регистрация

1) Верификация 2) Регистрация като основен потребител 

или 

Определете имейл и парола

Добавете автомобил  

Създаване на 
myAudi акаунт 

Настройка  
на услугите 

Можете да се регистрирате чрез 

приложението myAudi  

или на www.my.audi.com 

Вашият имейл е и вашето 

потребителско име

Сега посетете www.my.audi.com, за да 
добавите своя автомобил. Кликнете 
на „Добави автомобил“. За целта се 
нуждаете от идентификационния 
номер (VIN) на вашето Audi, който 
ще откриете в регистрационния 
талон (Част 1, Секция E). За да 
добавите вашето Audi можете също 
да използвате приложението myAudi. 
Идете в „Моите автомобили“, за да 
създадете автомобил. 

* Каналите за верификация могат да се различават съобразно пазара. В зависимост от избрания канал  
след това можете да изпратите mTAN, имейл, или да посетите своя партньор на Audi, ако е необходимо. 

Регистрирайте 
се сега

Имейл/Потреб. име Лични 
данни        

Опреде-
ляне на 

PIN

Вери-
фика-

ция
Парола

Вашият личен достъп:

Верификацията и регистрацията като основен потребител ви гарантират, че можете да използвате управлението на превозното 

средство (например заключване и отключване чрез приложение). За целта трябва да сключите договор (1) за основен потребител 

на my.audi.com или чрез приложението myAudi и след това да влезете (логване) в превозното средство като основен потребител. 

Можете да добавите и още потребители като допълнителни потребители. За спешни повиквания и онлайн повиквания при 

повреда не се изисква регистрация – те функционират директно.

Ако имате одобрен акаунт myAudi, са необходими само стъпките в автомобила (2).

За да можете да използвате изцяло 

услугите на Audi connect Navigation & 

Infotainment, вашият myAudi акаунт 

трябва да бъде свързан с вашето Audi. 

За връзката са налични следните 

възможности:

В myAudi 

• Изберете „Акаунт“ в менюто

 • Сега верифицирайте 

• Въведете личните си данни

• Създайте 4-цифрен PIN код  

• Изберете канал за верификация*

 • Мобилен телефон 

 • Имейл 

 • Партньор на Audi 

• Потвърдете правилата и условията 

В приложението myAudi 

• Отидете в „Профил“ 

 • Управление на потребители 

  • Споразумение на основен

   потребител 

    • Сега верифицирайте 

• Въведете личните си данни 

• Създайте 4-цифрен PIN код 

• Изберете канал за проверка*

 •  Мобилен телефон

 •  Имейл

 •  Партньор на Audi 

• Потвърдете правилата и условията 

В автомобила 

• Изтрийте 10-цифрения код на

 автомобила на връзката на ключа

• Въведете myAudi потребителско име 

 и код на автомобила в MMI:

 •  Audi connect

  • Audi connect 

   Управление на потребители

   • Основен потребител

    • Определяне на основен

     потребител  

a) myAudi данни на потребителя 

За да свържете автомобила си с 

myAudi, въведете вашите myAudi 

потребителски данни в MMI:

• Audi connect 

 • Меню с опции 

  • Регистрирайте се

   • Въведете потребителско име

    и парола

б) myAudi PIN

Алтернативно можете също да 

въведете myAudi PIN в MMI. Той се 

показва в съответния профил  

на автомобила в myAudi.  

Това въвеждане става в MMI:  

• Audi connect

 • Меню с опции

  • Регистриране

   • Към алтернативно

    въвеждане в myAudi PIN 

Бележка: данните за договора могат 
да бъдат преглеждани и редактирани 
по всяко време в  myAudi Portal 
в секция „Акаунт“. Възможно е и 
в приложението: за целта влезте 
в „Профил“ на „Управление на 
потребител“ и след това изберете 
„Споразумение за основен 
потребител“. 



Използване  
на услугите 

Изчистване  
на настройките

Къде и какви кодове  
са ми нужни? 

Поздравления, вече сте готови  

за ползване на услугите: 

При продажба на автомобила се уверете, че сте изтрили настройките. Необходимо 

е да премахнете основното потребителско име и да напуснете (log out) акаунта си 

myAudi в MMI. Едва тогава вашите данни ще са изцяло изтрити.

Можете да използвате Audi connect: 

• В автомобила (MMI)

• В приложението myAudi, 

 например за контрол на функциите

 на автомобила

• В интернет на

 www.my.audi.com  

В myAudi 

• Изтрийте автомобила в myAudi 

 или в приложението myAudi

• Отидете на Audi connect в MMI

 • Меню Опции 

  • Отпишете се  

В MMI  

• Отидете в Audi connect

 • Audi connect Управление 

  на потребители

  • Основен потребител 

   • Изтриване на основен потребител

Моля, обърнете внимание че някои 

от услугите на www.my.audi.com 

трябва да бъдат конфигурирани

Моля, при продажба на автомобила се уверете, 

че сте предали на купувача както ключа,  

така и кода на автомобила. 

За повече информация относно  

Audi connect отидете на

www.audi.de/connect 

1) Изтриване на основен потребител 

Код

4-цифрен PIN

mTAN

Код на автомобила         

myAudi PIN

Описание

2) Отпишете се от акаунта myAudi в автомобила

или 

Персонален 4-цифрен PIN-код, 
който се определя в процеса на 
верификация. Необходим е при 
използване на дистанционни Remote 
услуги* в приложението myAudi 
(напр. закл./откл. на автомобила, 
дистанционно управление на 
стационарното отопление)

За да използвате пълноценно услугите 
connect е необходима еднократна 
верификация на вашия myAudi 
акаунт. Ако изберете като канал 
за потвърждение вашия мобилен 
телефон на него ще бъде изпратен 
6-цифрен mTAN. След въвеждане 
на mTAN във вашия myAudi акаунт 
проверката ще бъде завършена. 

10-цифреният код на вашия 
автомобил може да бъде намерен 
на вашия ключодържател под 
непрозрачен защитен филм.  
Изтрийте го напълно. Изисква се 
настройка за главен потребител  
в MMI на автомобила.*

8-цифреният PIN за myAudi може да 
види в приложението и в портала. 
Алтернативно на въвеждането на 
имейл адрес и парола за регистрация 
на автомобил в MMI може да се 
използва myAudi PIN-кода.   

* Изисквано оборудване: Audi connect Emergency call & Service, Audi connect Remote & Control



Тези кратки инструкции се отнасят  

за модели без touch дисплей. 

Моля, имайте предвид: наличността 

на услугите Audi connect е специфична 

за всеки модел. В зависимост от 

избрания модел те могат да бъдат част 

от стандартното или от допълнителното 

оборудване. Общ преглед на всички услуги, 

включително описанието на функциите и 

достъпните за всеки модел  услуги можете 

да откриeте на www.audi.de/connect 

Изтеглете приложението myAudi: 

за iOS

за Android 
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