
Audi connect 
key

Voorwaarden:

Neem hiervoor contact op met uw Audi dealer.*

NFC wordt alleen ondersteund door bepaalde smartphones. Controleer of uw smartphone 
compitabel is in de database voor mobiele apparaten: www.audi.nl/bluetooth

**

1) Actief dealergeverifieerd* myAudi-account (hoofdgebruikercontract)

2) Compatibele smartphone met Nearfield-communicatietechnologie**

3) myAudi app



Om de wagen te starten, kunt u 

de smartphone in het universele 

opbergvak voor mobiele telefoons 

in de middenconsole neerleggen.

Zorg ervoor dat op uw smartphone 

de functie NFC voor de contactloze 

overdracht van gegevens is geactiveerd. 

Deze informatie staat in de systeem-

instellingen van uw smartphone.

Voor het ontgrendelen en vergrendelen 

houdt u uw smartphone gecentreerd 

en dichtbij de portiergreep van het 

bestuurdersportier.

Druk op de start-stopknop 

om de motor te starten.

Instellen

Met het instellen van de Audi connect key neemt uw smartphone de functies van de gebruikelijke wagensleutel over: ontgrendelen, 

vergrendelen en starten van de motor. Deze digitale sleutel kan bovendien gemakkelijk aan derden* worden gegeven zonder een fysieke 

sleutel te moeten overhandigen.

Uw Audi connect key is succesvol toegewezen. U kunt deze 

meteen voor uw Audi gebruiken. Om het succesvol te gebruiken, 

let u alstublieft op de volgende aanwijzingen:

Open de myAudi app op uw smartphone 

en kies uw Audi die uitgerust is met de 

optionele 'Audi connect key'.

Scrol naar het gedeelte 

'Audi connect key' en kies dan 

voor 'Autorisatie toewijzen'.

Om de toewijzing te starten, kies voor 

'Mijzelf' of 'Een ander persoon'.

Nu kunt u met de compatibiliteitscontrole 

van uw smartphone beginnen.

Bij het toewijzen van een ander persoon, 

kunt u het e-mailadres van de ontvanger 

invullen.

Gebruik

Dataoverdracht

NFC

De Audi connect key wordt nu op 

de smartphone van de ontvanger 

geïnstalleerd.

De procedure kunt u bevestigen door 

het ingeven van uw 4-cijferige pincode.

Vul de 6-cijferige beveiligingscode 

in de myAudi app in.

Let op: De beveiligingscode verliest na 120 minuten zijn 

geldigheid! Na afloop van deze periode moet het toewijzings-

proces opnieuw worden gestart.

Beveiligingscode

PIN

Deze wordt in de MMI van uw Audi 

getoond onder:

•

* U kunt maximaal vijf digitale sleutels toewijzen

Instellingen & service

• Audi connect key

• Beveiligingscode opvragen
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Een ander persoon

Compatibiliteitscontrole



Einstellungen
löschen

Als hoofdgebruiker kunt u te allen tijde een via de myAudi app aan 

een ander persoon toegewezen sleutel weer intrekken, en indien 

gewenst weer opnieuw toewijzen. Let op de hieronder beschreven 

stappen a.u.b.

Bij het deactiveren van de Audi connect key wordt de NFC-functie 

van uw Audi uitgeschakeld. Alle toegewezen digitale sleutels 

kunnen tijdelijk niet meer worden gebruikt**. U kunt de Audi 

connect key als volgt in de MMI van uw wagen deactiveren:

Öffnen Sie die myAudi App auf Ihrem 

Smartphone und wählen Sie im Menü 

„mein Fahrzeug“

Schakel het contact van uw Audi in 

met een gebruikelijke wagensleutel. 

Alle gebruikers van de digitale sleutel 

worden over de deactivering 

geïnformeerd.

In de MMI van uw Audi kiest u voor:

De Audi connect sleutelkaart is een onderdeel van de speciale 

uitvoering 'Audi connect key'. Deze is standaard gedeactiveerd en 

kan voor situaties zoals een werkplaatsbezoek worden geactiveerd.

De sleutelkaart kan gemakkelijk in uw Audi worden geactiveerd.

De sleutelkaart is nu geactiveerd.

De status wordt in de MMI weergegeven.

Let op: De sleutelkaart wordt automatisch gedeactiveerd als 

u het contact met uw Audi connect key of een gebruikelijke 

wagensleutel inschakelt.

Open de myAudi app op uw smartphone 

en kies uw Audi die uitgerust is met de 

optionele 'Audi connect key'.

Scrol naar het gedeelte 'Audi connect 

key' en kies voor 'Alle toewijzingen 

weergeven' en dan 'Bewerken'.

Kies de gewenste gebruiker(s).

Kies nu 'Wissen' en bevestig uw 

keuze met 'Toewijzing intrekken'.*

De digitale sleutel van deze gebruiker 

is nu gedeactiveerd en de gebruiker 

wordt over de wijziging geïnformeerd.

**

User 1

User 2

User 3

Leg de sleutelkaart in het universele 

opbergvak voor mobiele telefoons 

in de middenconsole en volg de 

aanwijzingen op de MMI op.

Plaats uw smartphone in het universele 

opbergvak voor mobiele telefoons in 

de middenconsole. Schakel het contact 

met een Audi connect key in.

Verwijder nu uw smartphone uit het 

opbergvak voor mobiele telefoons 

in de middenconsole. 

Toewijzing 
intrekken

Audi connect key
in de wagen deactiveren

Audi connect 
sleutelkaart

•

Met de schuifknop deactiveert u de 

'Audi connect key'.

Bij het opnieuw activeren van de Audi connect key in uw wagen hoeven 
de bestaande toewijzingen niet opnieuw te worden toegewezen.

* Om een ontvangen toewijzing te wissen, kies 'Toewijzing teruggeven'

Wagen

• Instellingen & service

• Audi connect key
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•
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U bent al als hoofdgebruiker in de 

wagen aangemeld (nadere infor-

matie over het aanmeldproces in 

de MMI staat in de Audi connect 

beknopte handleiding).

Compatibele smartphone 

met NFC-technologie

myAudi-account

U bent een door een Audi-partner 

geverifieerde hoofdgebruiker

4-cijferige pincode 

(hoofdgebruikercontract)

6-cijferige beveiligingscode

 (uit de MMI van uw Audi)


