Jak korzystać
z PZU GO
SAMOUCZEK

Chcesz jeździć z PZU GO? Zadzwoń: 801 102 102
22 566 00 66 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!
Skonfiguruj telefon

Włącz transmisję danych, Bluetooth oraz GPS.
OPCJE
GPS

OPCJE
OSZCZĘDZANIA
BATERII

W telefonie z systemem:
• Android – ustaw dużą dokładność GPS,
• iOS – ustaw dostęp do lokalizacji w trybie „Zawsze pozwalaj”.
Uwaga! Twój telefon – w zależności od producenta i systemu
operacyjnego – może wymagać również dedykowanych ustawień
i uprawnień. W szczególności niezbędne może się okazać
wyłączenie trybów oszczędzania baterii.
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Prosta droga do korzystania z PZU GO

1

Pobierz aplikację
PZU GO ze sklepu
Google Play
lub App Store.

2

Zezwól aplikacji na dostęp
do niezbędnych funkcji
telefonu, wpisz swoje dane
i aktywuj aplikację.

3

Odbierz
SMS-a i wprowadź
kod, aby potwierdzić
swój numer telefonu.

4

Zapoznaj się z informacją
administratora danych
osobowych.
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Prosta droga do korzystania z PZU GO

5

Kliknij na zdjęcie
urządzenia,
które posiadasz.

6

Urządzenie możesz przykleić
tylko raz do przedniej szyby
wewnątrz samochodu, w miejscu
nieograniczającym widoczności.

7

Zeskanuj kod QR
lub wpisz numer
urządzenia.

Zamontuj je, gdy
temperatura wewnątrz
auta wynosi pomiędzy
15˚C a 40˚C.
Nie instaluj urządzenia
na zimnej szybie.
1) Załączoną chusteczką
oczyść lewy górny róg
przedniej szyby.
2) P
 rzyklej w to miejsce
urządzenie, dociskając
je przez 10 sekund.

GRATULUJEMY!
Możesz
już korzystać
z PZU GO.
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Ważne
Nie możesz łączyć się z urządzeniem za pomocą innej aplikacji niż PZU GO.
W celu poprawnego działania PZU GO urządzenie nie powinno być wcześniej otwierane, demontowane, uszkadzane
ani poddawane działaniu wody.
PZU GO działa poprawnie pod warunkiem, że aplikacja i oprogramowanie urządzenia są w najnowszej wersji.
Najnowsza wersja aplikacji PZU GO jest dostępna w sklepie Google Play lub App Store. Aplikacja PZU GO poinformuje,
gdy oprogramowanie urządzenia będzie wymagać aktualizacji.
Staraj się nie dotykać ani nie zamoczyć zamontowanego urządzenia, aby go nie uszkodzić.
Aby odkleić urządzenie od szyby, kciukiem podeprzyj dolną część urządzenia, a pozostałymi palcami pociągnij
za urządzenie, podważając jego górną część. Pamiętaj, po demontażu nie będziesz mógł ponownie korzystać z urządzenia.
Aby usunąć resztki kleju, wyczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym.
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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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 trwania ostatniej
podróży,
• prędkość, z którą
aktualnie się poruszasz,
• informację
o ograniczeniu
prędkości na drodze,
którą jedziesz,
• aktualne przeciążenia
podczas przyspieszania
i hamowania
(symbol fal).
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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 do Ciebie w razie 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
do PZU.

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

SOS

Jeśli urządzenie zarejestruje 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 się połączyć
bezpośrednio z Centrum
Alarmowym PZU.
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