
Audi connect 
ключ 

Изисквания: 

1) Активен верифициран от дилър* myAudi акаунт (договор за основен 

потребител)

2) Смартфон, съвместим с технология Near-Field Communication (NFC)**

3) Приложение myAudi 

* Вижте „Първи стъпки“ в Бърз наръчник на потребителя

** NFC само за избрани телефони с Android. Списък със съвместимите телефони 

може да бъде открит на www.audi.com/bluetooth



След като веднъж настроите Audi connect ключ, вашият смартфон притежава същите възможности като конвенционалния ключ, така че можете 

да отваряте и затваряте вашия автомобил и да стартирате двигателя. Можете също удобно да „давате“ ключа на други хора*, без физически да 

им го предоставяте

Вашият Audi connect ключ ви е прехвърлен успешно. Сега можете да 

го ползвате във вашето Audi. За да използвате вашия Audi connect 

ключ, моля имайте предвид следното: 

Настройка Как да използвате 

Отворете приложението myAudi 

във вашия смартфон и изберете 

автомобил, който има опционално 

оборудване Audi connect ключ

Audi connect ключ ще бъде инсталиран 

на смартфона на получателя

Потвърдете с въвеждане  

на 4-цифрен PIN 

Уверете се че NFC е активиран на 

вашия смартфон за трансфер на 

безконтактни данни. Проверете 

настройките на телефона си за повече 

информация

За да отворите и затворите автомобила 

си, задръжте смартфона в центъра и 

близо до дръжката на вратата  

на водача

За да стартирате автомобила си, 

поставете вашия смартфон в 

универсалната стойка за мобилен 

телефон в централната конзола

Натиснете бутона start/stop  

на автомобила

Скролнете надолу към секцията „Audi 

connect ключ“ и след това изберете 

„Дайте разрешение“   

За да стартирате процеса на 

оторизация, изберете „Мен“  

или „Друг човек“

След това стартирайте проверка за 

съвместимост с вашия смартфон. 

Ако сте оторизирали някого другиго, 

въведете имейл адреса на получателя 

вместо това

* Можете да оторизирате до пет дигитални ключа 

Мен 

Проверка за съвместимост

Друг човек

PIN

NFC

Код за сигурност    Въведете 6-цифрен код за сигурност 

във вашето приложение myAudi.

Можете да видите кода в MMI на 

вашето Audi в: 

 • Настройки и сервиз 

  • Audi connect ключ 

   • Получете код за защита 

Бележка: кодът за сигурност е валиден само за 120 минути!  

Ако кодът изтече, трябва да рестартирате процеса на 

оторизация

Трансфер на данни



Оттегляне  
на разрешение  

Деактивиране на Audi connect 
ключ в автомобила 

Audi connect  
ключ карта 

Като основен потребител на ключа, можете да използвате 

приложението на myAudi, за да оттеглите дигиталния ключ от всеки 

упълномощен човек по всяко време и след това да го запишете 

отново

Деактивирането на Audi connect ключ изключва NFC на вашето 

Audi. Временно не е възможно да се използват каквито и да било 

оторизирани ключове.** Можете да деактивирате вашия Audi  

connect ключ в MMI както следва:

Audi connect ключ карта е част от опционалното оборудване Audi 

connect ключ. Тя е деактивирана по презумпция и може да бъде 

активирана за ситуации като посещение на сервиз. В такъв случай не 

e необходимо да давате вашия смартфон (в ролята му на дигитален 

ключ) на друг човек. Лесно можете да активирате своята ключ карта 

във вашето Audi

Отворете приложението myAudi 

на вашия смартфон и изберете 

автомобил, който притежава Audi 

connect ключ като опционално 

оборудване

Включете запалването 

на вашето Audi с 

конвенционалния ключ

Поставете вашия смартфон в 

универсалната стойка за мобилен 

телефон в централната конзола. 

Използвайте Audi connect ключ,  

за да включите запалването

Извадете вашия смартфон  

от стойката за телефон  

в централната конзола

Поставете ключ картата в 

универсалната стойка за телефон 

на централната конзола и следвайте 

инструкциите на MMI

Ключ картата сега е активирана.  

MMI показва статуса

Бележка: Ключ картата се деактивира автоматично,  

когато включите запалването с вашия Audi connect ключ  

или конвенционален автомобилен ключ  

Всички потребители на дигитални 

ключове ще бъдат уведомени,  

че ключът е деактивиран

Скролнете надолу към секцията  

„Audi connect ключове“. Изберете 

„Покажи всички разрешения“  

и след това „Редактиране“

В MMI на вашето Audi, изберете

 • Автомобил

  • Настройки и сервиз

   • Audi connect ключ  

Използвайте плъзгача, за да 

деактивирате функцията 

Изберете желания/ите потребители. 

Сега изберете „Изтрий“  

и потвърдете с натискане  

на „Оттегляне на разрешение“* 

Дигиталният ключ на потребителя 

вече е деактивиран и той ще бъде 

информиран

Потребител 1

Потребител 2

Потребител 3

*За да елиминирате получено разрешение,  
изберете „Върнете упълномощаването“ 

** При повторно активиране на ключа Audi connect в автомобила не е необходимо да 
преназначавате съществуващите пълномощия. 



Резюме: От какво  
имам нужда и къде?

Автомобил/MMI Смартфон/myAudi приложение 

• Вече сте основният потребител

 регистриран в автомобила 

 (за повече информация относно

 процеса за влизане в MMI, 

 моля вижте Бързия наръчник

 „Първи стъпки“)

• Съвместим телефон с NFC технология

• myAudi акаунт

• Вие сте основен потребител на ключа,

 верифициран от партньор на Audi 

• 4-цифрен PIN (споразумение на потребителя

 на ключа)

• 6-цифрен код за сигурност 
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