
Audi connect 
& myAudi

Welkom in de digitale wereld van uw Audi

Beknopte handleiding



Introductie

Innovatieve functies en toepassingen, gekoppeld aan
uw Audi, die u met de rest van de wereld verbinden
- dat is waar Audi connect voor staat. Bovendien helpen
myAudi en Audi connect om ontspannen en nog veiliger
auto te rijden. 

Op audi.nl/connect vindt u alle informatie over Audi  
connect en myAudi. Daar vindt u ook antwoord op  
veelgestelde vragen en uitgebreide video’s die helpen 
specifieke diensten in te stellen.



Dataverbinding 

Een actieve dataverbinding is nodig om van de Audi connect  
diensten gebruik te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden, 
afhankelijk van het model Audi, modeljaar en uw mobiele telefoon. 
Uw verkoopadviseur helpt u hier graag mee.

1.  Audi connect SIM: de meeste nieuwe Audi’s worden met ingebouwde simkaart  
geleverd. Op audi.nl/connect ziet u welke modellen dit zijn. 

2.  Datasim: via een losse, pre-paid of dual simkaart in de module van het dashboard 
brengt u de verbinding tot stand. 

3.  Verbinding via RSAP (Remote Sim Access Profile): de auto maakt een digitale 
kopie van de data- en belverbinding van de telefoon.

myAudi registratie

Om alle mogelijkheden van Audi connect volledig te kunnen benutten, dient u een
myAudi account te hebben en uw auto daarmee te koppelen. Uw Audi dealer kan 
eenvoudig een account voor u aanmaken en uw Audi koppelen.

Liever zelf aan de slag? Dat kan heel eenvoudig door de myAudi app te downloaden en 
de stappen voor registratie daar te volgen. U kunt zich ook registeren op audi.nl/myaudi.

Download de myAudi app in de App Store 
of in Google Play.

myAudi



Uw Audi verbinden met uw myAudi account

Als u gepersonaliseerde Audi connect diensten wilt gebruiken in uw Audi, dient u 
deze te verbinden met uw myAudi account. 

>  In het MMI van uw Audi gaat u naar het Audi connect menu.
>  Ga vervolgens naar opties -> log-in. Hier voert u uw myAudi gebruikersnaam  

en wachtwoord in.
>  In sommige modellen kunt u ook de 8-cijferige myAudi PIN ingeven als  

alternatief voor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoofdgebruiker worden van uw Audi

Indien uw Audi is uitgerust met het optionele pakket Noodoproep & Service, kunt 
u zich aanmelden als hoofdgebruiker om gebruik te maken van een aantal extra 
connect-diensten.

Uw myAudi account dient hiervoor eerst geverifieerd te worden. Dit doet u door in 
myAudi naar Audi connect Gebruikersbeheer te gaan. Vervolgens kiest u Nu verifiëren. 
Volg de stappen die u hierna te zien krijgt.

Na succesvolle verificatie in myAudi, meldt u zich aan in uw Audi:
>  Ga in het MMI naar Audi connect en vervolgens Gebruikersbeheer.
>  Selecteer Hoofdgebruiker.
>  Voer uw myAudi gebruikersnaam in en de sleutelcode. De sleutelcode heeft u 

bij de aflevering bij uw sleutelbos ontvangen. Bij het eerste gebruik moet u de 
sleutelcode tevoorschijn krassen.

Meer hulp nodig bij het instellen van Audi connect?  
Op audi.nl/connect staan uitgebreide handleidingen  
en how-to video’s.



Dienstenoverzicht

Navigatie

Google Earth™ kaartweergave

Online verkeersinformatie

Bestemmingsinvoer via  
myAudi of Google Maps™

POI’s zoeken met  
spraakherkenning

Communicatie

E-mail met voorleesfunctie  
en dicteren

SMS berichten voorlezen 
en dicteren

Audi music stream

Wifi-hotspot

Kaartupdate online

Smartphone interface

Gebruik van smartphone- 
spraakbediening

Android Auto

Apple Car Play

Noodoproep & Service

Noodoproep, automatisch bij  
een ongeluk of handmatig

Online pechhulpverzoek,  
direct vanuit de auto

Vergrendelen en ontgrendelen  
vanuit de app

Parkeerlocatie in de app

Online serviceverzoek voor 
onderhoud

Audi connect key

Infotainment

Vluchtinformatie

OV-reistijden informatie

Brandstofprijzen bij nabije 
tankstations

Parkeerinformatie: locaties, 
vrije plaatsen & tarieven

Napster

Online nieuws



Prijs- en productwijzigingen voorbehouden, 
afbeeldingen kunnen afwijken. Uw dealer kan u 
informeren over het complete aanbod.
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