Jak korzystać
z PZU GO
SAMOUCZEK

22 505 14 73 pzu.pl/pzugo
Opłata zgodna z taryfą operatora

Prosta droga do korzystania z PZU GO
Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję, z której się dowiesz, jak zamontować urządzenie w samochodzie i połączyć
je z telefonem. Ruszamy!
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Pobierz aplikację PZU GO
ze sklepu Google Play
lub App Store.
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Zezwól aplikacji na dostęp
do niezbędnych funkcji telefonu, wpisz
swoje dane i aktywuj aplikację.
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Odbierz SMS-a i wprowadź
kod, aby potwierdzić swój
numer telefonu.
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Prosta droga do korzystania z PZU GO
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Zapoznaj się Informacją
Administratora Danych
Osobowych.
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Skorzystaj z załączonej chusteczki
i oczyść lewy, górny róg przedniej
szyby. Następnie przyklej tam
urządzenie. Temperatura otoczenia
musi wynosić między 15 a 40°C.
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Połącz telefon
z urządzeniem, naciskając
przycisk na urządzeniu.

GRATULUJEMY!
Możesz
już korzystać
z PZU GO.
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Gdzie zainstalować urządzenie
Zainstaluj urządzenie wewnątrz samochodu w lewym, górnym rogu przedniej szyby.
Wcześniej wyczyść ją załączoną chusteczką i wysusz.
Umieść urządzenie w takim miejscu, aby:
nie ograniczało widoczności,
nie zakłócało działania wewnętrznych urządzeń pojazdu,
nie blokowało dostępu do przycisków i dźwigni,
 ie powodowało zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa w przypadku
n
jego odklejenia lub upadku,
nie było narażone na przypadkowe uszkodzenia.
Urządzenie nie może znajdować się dalej niż 3 metry
od smartfona, na którym zainstalowałeś aplikację. Między urządzeniem
a smartfonem nie możesz umieszczać żadnych przedmiotów.
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W jakiej temperaturze
instalować urządzenie
 rządzenie instaluj wtedy, kiedy temperatura otoczenia jest
U
wyższa niż 15°C i niższa niż 40°C.
J eśli temperatura jest niższa niż 15°C, włącz wewnętrzne
ogrzewanie szyby na maksymalną temperaturę i odczekaj
co najmniej 15 minut.
J eśli temperatura przekracza 40°C, obniż odpowiednio
temperaturę szyby.

Jak usunąć
urządzenie
Aby odkleić urządzenie od szyby, należy kciukiem podeprzeć
dolną część urządzenia, a pozostałymi palcami ciągnąć,
podważając górną jego część.
Ważne! Urządzenia nie możesz ponownie użyć po jego usunięciu.
Aby usunąć resztki kleju, wyczyść powierzchnię alkoholem
izopropylowym.
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Co jeszcze trzeba wiedzieć
Nie możesz modyfikować, otwierać ani w inny sposób ingerować w urządzenie.
Wewnętrzna bateria urządzenia nie nadaje się do ponownego naładowania. Jeśli bateria się rozładuje, musisz wymienić urządzenie.
Nie możesz próbować łączyć się z urządzeniem za pomocą innej aplikacji niż PZU GO.
Podczas sprzątania samochodu staraj się nie zamoczyć urządzenia.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
• należy umieścić urządzenie w samochodzie zgodnie z instrukcją,
• nie należy wyjmować podzespołów z obudowy,
• nie należy otwierać ani dziurawić jego obudowy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania, nieutrzymywania we właściwym stanie
technicznym oraz użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
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Konfiguracja telefonu
Włącz transfer danych.

Włącz Bluetooth.

Włącz GPS.
Jeśli masz telefon z systemem Android – ustaw
dużą dokładność GPS.
Jeśli masz telefon z systemem iOS – ustaw dostęp
do lokalizacji w tryb „Zawsze pozwalaj”.
Wyłącz tryb oszczędzania dla aplikacji PZU GO.
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Samouczek do aplikacji PZU GO
MENU

ASYSTENT

Aby wejść do menu aplikacji,
naciśnij ikonkę MENU
w lewym górnym rogu.

W zakładce Asystent znajdziesz
najważniejsze informacje:
• dystans, jaki pokonałeś podczas
obecnej trasy,
• czas ostatniej podróży,
• prędkość, z którą
aktualnie się poruszasz,
• informację
o ograniczeniu
prędkości na drodze,
którą jedziesz,
• aktualne przeciążenia
podczas przyspieszania
i hamowania (symbol
fal).

8

Samouczek do aplikacji PZU GO
TRASY

TRASY

W zakładce Trasy znajdziesz
wykaz wszystkich Twoich
tras z ostatnich 30 dni.

Klikając w wybraną trasę z listy,
możesz poznać jej szczegóły.
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Samouczek do aplikacji PZU GO
URZĄDZENIE

MOJE KONTO

W zakładce Urządzenie znajdziesz
informacje o urządzeniu PZU GO:

Znajdziesz tutaj ważne informacje
– na przykład numer telefonu, na który
zadzwonimy w przypadku kolizji.
Możesz także edytować swoje dane.

• stan naładowania baterii,
• informację o połączeniu urządzenia
z telefonem,
• numer ID, czyli numer seryjny urządzenia,
• datę i czas ostatniej aktualizacji
urządzenia,
• wersja oprogramowania urządzenia
oraz przycisk do jego aktualizacji.
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Samouczek do aplikacji PZU GO
POMOC

O APLIKACJI

W zakładce Pomoc
znajdziesz numer
infolinii PZU.

W zakładce O aplikacji znajdziesz
informację o aktualnej wersji
aplikacji, która przyda Ci się
w momencie zgłaszania
problemów technicznych
z aplikacją.
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Samouczek do aplikacji PZU GO
KOLIZJA

SOS

Jeśli urządzenie wykryje kolizję, na telefonie
pojawi się ekran wzywania pomocy. Możesz
anulować wybieranie numeru ratunkowego.
Jeśli tego nie zrobisz, nastąpi automatyczne
połączenie i wezwanie pomocy.

Na każdym ekranie znajdziesz
przycisk SOS, dzięki któremu
w każdej chwili możesz połączyć
się bezpośrednio z infolinią PZU.

ZAPAMIĘTAJ
W przypadku kiedy naciśniesz
ten przycisk, oddzwaniamy
do Ciebie z numeru 22 505 14 73.
Jeśli nie odbierzesz od nas telefonu
wezwiemy służby ratunkowe
nawet w sytuacji kiedy
nie potrzebujesz pomocy.
Zapisz go w telefonie
i zawsze odbieraj.
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