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1-1. Na úvod

1-1-1. O tejto príručke
V tejto príručke sa opisujú hlavné služby a metódy používania SUZUKI CONNECT.

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly:

Tento symbol uvádza potenciálne nebezpečenstvo s následkom smrti alebo vážneho zranenia.

Tento symbol uvádza potenciálne nebezpečenstvo s následkom ľahkého alebo stredne 
závažného zranenia.

Tento symbol uvádza špeciálne informácie na uľahčenie údržby alebo objasnenie pokynov.

Funkcie, ktoré môže používať Primárny používateľ.

Funkcie, ktoré môže používať Sekundárny používateľ, a ktoré mu umožnil používať Primárny 
používateľ.

Častiam, ktoré sú uvedené týmito symbolmi, venujte zvláštnu 
pozornosť., ,

1-1-2. Bezpečnostné upozornenia

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

• Informácie vytlačené v príručke sú platné k Január 2023.

• Neautorizované rozmnožovanie tejto príručky je zakázané.

• Obrazovky aplikácie uvedené v tejto príručke sú snímkami obrazovky. Následkom inovácií verzie aplikácie sa 
môžu odlišovať od skutočnej špecifikácie.

• Poskytovanie služieb a obsahu sa môže kedykoľvek meniť a poskytovanie služieb sa môže ukončiť bez pred-
chádzajúceho upozornenia. Príslušné funkcie, prevádzkové metódy, obrazovky atď. sa môžu meniť bez pred-
chádzajúceho upozornenia.

• Najnovšie informácie o SUZUKI CONNECT sú uvedené na webovej stránke SUZUKI CONNECT vo vašej krajine.

• Keďže v SUZUKI CONNECT sa používajú telekomunikačné služby, aplikácia nemusí byť štandardne funkčná a 
služby nemusia byť dostupné v závislosti od pokrytia mobilného signálu na mieste používania.

• Údaje o polohe vozidla môžu byť nepresné. V závislosti od podmienok príjmu signálu GPS nemusí byť možné 
zobraziť presnú polohu vozidla alebo môže jej aktualizácia trvať dlhší čas.

• Ak vznikli zmeny v komunikačných metódach, ktoré používa poskytovateľ telekomunikačných služieb, služba 
SUZUKI CONNECT nemusí byť naďalej dostupná.

• Ak nezapnete zapaľovanie viac ako 9 dní, niektoré operácie, napr. diaľkové ovládanie, nebudú dostupné.

• Počas jazdy je zo zákona zakázané rozprávať do mobilného telefónu, ovládať ho a pozerať sa naň, pretože 
takáto činnosť môže odviesť pozornosť vodiča od vedenia vozidla a spôsobiť vážnu nehodu. Ak potrebujete 
použiť mobilný telefón, vozidlo najprv odstavte na bezpečnom mieste.

• Smartfón nepoužívajte a nepozerajte sa na jeho obrazovku počas chôdze.

• SUZUKI CONNECT môže na poskytovanie služieb používať polohu vozidla a Vašu polohu. Na odosielanie notifiká-
cií sa môžu použivať osobné údaje registrovaných zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v Politike na ochranu 
osobných údajov SUZUKI CONNECT (https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy).

• Na používanie SUZUKI CONNECT musíte odsúhlasiť Politiku na ochranu osobných údajov a Podmienky poskyto-
vania.

• Ak je zmluvná osoba neplnoletá, službu môže používať len po predchádzajúcom súhlase svojho právneho zá-
stupcu.
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1-1. Na úvod

1-1-2. Bezpečnostné upozornenia
• Ak chcete predať svoje vozidlo alebo ho previesť na inú osobu, zrušte najprv zmluvu SUZUKI CONNECT. Detailné 
informácie sú uvedené v kapitole ⇨ 4-1-1. Zrušenie zmluvy.

• V prípade telefonického kontaktu Môjho predajcu alebo odťahovej služby cez aplikáciu SUZUKI CONNECT budú 
používateľovi účtované telekomunikačné poplatky.

• Ak máte akékoľvek otázky o SUZUKI CONNECT, prečítajte si časť „Najčastejšie otázky“ na webovej stránke 
SUZUKI CONNECT.

1-1-3. Ako čítať túto príručku

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

40

2-2. Notifikácie

2-2-3. Stavové notifikácie
Ak zabudnete zamknúť dvere alebo vypnúť výstražné svetlá alebo predné svetlomety po opustení vozidla, do 
smartfónu sa odošle notifikácia.

● �Po uplynutí krátkeho okamihu od 
zatvorenia dverí a vypnutia motora 
a následnej nedetekcie kľúča diaľ-
kového ovládania vo vozidle sa do 
smartfónu odošle notifikácia.

● �Ak ste zabudli zamknúť dvere, 
zamknúť ich môžete na diaľku zo 
smartfónu bez nutnosti vrátiť sa k 
vozidlu vďaka diaľkovému ovládaniu 
z aplikácie SUZUKI CONNECT.

● �Ak pri opustení vozidla zabudne-
te vypnúť výstražné svetlá alebo 
predné svetlomety, k vozidlu sa 
budete musieť vrátiť a vypnúť ich 
manuálne, pretože tieto svetlá nie 
je možné vypnúť na diaľku.

21

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

● Stavové notifikácie sa odosielajú v nasledujúcich situáciách.
● Odomknuté dvere

- Zapaľovanie je vypnuté.
- Kľúč diaľkového ovládania sa nenachádza vo vozidle.
- Bola načítaná autentifikácia vodiča. ⇨ 2-7-5. Autentifikácia vodiča

● Výstražné svetlá sú zapnuté, Predné svetlomety sú zapnuté
- Zapaľovanie je vypnuté.
- Kľúč diaľkového ovládania sa nenachádza vo vozidle.
- Smartfón a vozidlo sú v komunikačnom dosahu.
- Bola načítaná autentifikácia vodiča. ⇨ 2-7-5. Autentifikácia vodiča

● Počas ovládania diaľkového zámku dverí z aplikácie SUZUKI CONNECT sa nespustí 
alarm.

● Ak zostanú rozsvietené zadné združené svetlomety, no predné svetlomety sú vypnuté, 
odošle sa stavová notifikácia (Rozsvietené predné svetlomety).

● Stavové notifikácie sa zobrazujú aj v prípade, ak nemáte spustenú aplikáciu SUZUKI 
CONNECT (používajú sa push notifikácie).

● Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, celé znenie notifikácie si môžete prečí-
tať v aplikácii SUZUKI CONNECT na obrazovke Notifikácie.
⇨ 2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

● Používatelia sa môžu rozhodnúť zablokovať príjem notifikácií.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií

● Ak nedochádza k príjmu notifikácií, notifikácie aplikácie SUZUKI CONNECT môžu byť 
zablokované v nastaveniach OS smartfónu; skontrolujte si preto nastavenia systému 
Android alebo iOS.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT● Nadpis
Hlavné nadpisy sa po-
užívajú pre jednotlivé 
funkcie a účely, pričom 
ich detailný opis je 
uvedený v odstavcoch 
označených podnad-
pismi

● Názov kapitoly

● Prevádzkový 
postup
Zobrazuje obra-
zovky krokov v 
prevádzkovom 
postupe

● Prevádzkové pokyny
Obsahuje detailné 
pokyny k jednotli-
vým operáciám

●  Odkaz
Informácie o 
kapitolách, ktoré 
obsahujú príslušný 
obsah

●  Výstraha, upozornenie, 
poznámka
Prečítajte si 1-1-1 O 
tejto príručke (strana 8)



12 13

1-2. O SUZUKI CONNECT

1-2-1. Prehľad SUZUKI CONNECT

Konceptuálny nákres SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT umožňuje používateľom ovládať vybrané funkcie vozidla prostredníctvom aplikácie v smartfó-
ne, keď sa nenachádzajú pri vozidle. Zároveň umožňuje zdieľať informácie o problémoch vo vozidle s vybranými 
predajcami, ktorí dokážu diaľkovo skontrolovať ich príčiny, aby bolo možné prijať príslušné opatrenia. SUZUKI 
CONNECT prináša zákazníkom novú úroveň pohodlia a istoty.

Informácie o vozidle 
Poloha zaparkovaného 
vozidla, prejdená vzdia-
lenosť atď.

Vozidlo s online 
pripojením

Služby aplikácie na zvýšenie pohodlia a istoty 
Služby aplikácie na zvýšenie pohodlia a istoty 
umožňujú diaľkovo ovládať a kontrolovať stav 
vozidla prostredníctvom smartfónu.

Vyšší komfort
Funkcia diaľkového ovládania, lokátor polohy za-
parkovaného vozidla, atď.

Vyššie pohodlie a istota
Notifikácia o alarme atď.Server SUZUKI 

CONNECT

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

1-2-2. Postup na uzatvorenie zmluvy
Na používanie služieb SUZUKI CONNECT si musíte vytvoriť účet SUZUKI CONNECT a podpísať zmluvu k službám 
SUZUKI CONNECT.

Proces uzatvorenia zmluvy

<Primárni používatelia>
1. Tvorba nového účtu

•  Pri uzatváraní zmluvy k vozidlu od predajcu obdržíte „Registračný formulár SUZUKI CONNECT“.
•  Na prístup na webovú stránku pre členov SUZUKI CONNECT si pomocou smartfónu naskenujte QR kód 

z Registračného formulára SUZUKI CONNECT. Po odsúhlasení Politiky na ochranu osobných údajov a 
Podmienok poskytovania si zvoľte, či chcete v SUZUKI CONNECT používať polohu vozidla, a zadajte 
požadované údaje na vytvorenie účtu.
Na registráciu účtu sa vyžadujú nasledujúce údaje: Meno, jazyk, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo.

2. Registrácia údajov o vozidle
•  V ďalšom kroku zadajte zmluvné údaje na webovej stránke pre členov SUZUKI CONNECT a zaregistrujte 

údaje o vozidle.
Na registráciu údajov o vozidle sa používajú nasledujúce údaje: Meno, krajina, časové pásmo, evidenčné 
číslo vozidla (voliteľné), VIN

3. Prebratie aplikácie SUZUKI CONNECT
4. Úvodné nastavenia aplikácie SUZUKI CONNECT

•  Prihláste sa do aplikácie SUZUKI CONNECT pomocou e-mailovej adresy (ID používateľa) a hesla, ktoré ste si 
zaregistrovali v kroku 1.

•  Spustite aplikáciu a aktivujte úvodné nastavenia. V tomto kroku sa otestuje spojenie medzi aplikáciou a 
vozidlom.

•  Keď sa v aplikácii zobrazí obrazovka Domov, proces je ukončený. ( ⇨ 2-1. Obrazovka Domov)

Ak vlastníte väčšie množstvo vozidiel

V službe SUZUKI CONNECT si môžete na účet jednej osoby (registračné údaje člena) zaregistrovať väčší počet 
vozidiel.
Ak si zakúpite iné vozidlo SUZUKI, na ktorom je možné používať služby s online pripojením na vozidlo, toto vo-
zidlo si môžete pridať k existujúcemu účtu (registračné údaje člena), ktorý ste si vytvorili, a tvorbu účtu nemu-
síte opakovať.

Zaregistrované údaje
Meno, jazyk, e-mailová adresa, 
telefónne číslo (voliteľné), heslo

Zaregistrované údaje
Meno, krajina, časové pásmo, 
evidenčné číslo vozidla 
(voliteľné), VIN

Aktuálne používané 
vozidlo

Ďalšie vozidlo, ktoré 
chcete pridať
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1-2. O SUZUKI CONNECT

● Údaje o vozidle a členstve, ktoré ste zadali počas registrácie za člena, si môžete 
skontrolovať na webovej stránke pre členov SUZUKI CONNECT.

● Adresa URL webovej stránky pre členov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin
Webová stránka sa otvorí po načítaní QR kódu pomocou fotoaparátu na 
smartfóne.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

* Prihlásiť sa musíte pomocou zaregistrovaného ID používateľa (e-mailová adresa) a 
hesla.

1-2-2. Postup na uzatvorenie zmluvy

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT
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1-2. O SUZUKI CONNECT

1-2-3. Primárny používateľ a Sekundárny používateľ
Primárny používateľ môže do služby SUZUKI CONNECT pozvať rodinných príslušníkov a osoby používajúce vozidlo 
vo forme „Sekundárnych používateľov“. Primárny používateľ im môže z nastavení aplikácie poslať pozvánku. 
Funkcie, ktoré budú môcť používať Sekundárni používatelia, definuje Primárny používateľ.

Funkcie k dispozícii pre Sekundárnych používateľov

Základné funkcie k dispozícii pre 
Sekundárnych používateľov

•  Diaľková kontrola stavu (hladina paliva, dojazd, priemerná 
spotreba paliva atď.)
•  Notifikácie o alarme
•  Notifikácie o výstražných kontrolkách

Služby, ktoré môže Sekundárny používateľ 
používať po schválení Primárnym 
používateľom

•  Diaľkové zamknutie dverí
•  Lokátor polohy zaparkovaného vozidla
•  História jázd
•  Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania 

vozidla
•  Notifikácie o zapnutí motora (naštartovaní motora)
•  Notifikácie o údržbe
•  Notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach

Registračný proces pre Sekundárneho používateľa

<Primárny používateľ>
1. Pozvanie osoby ako Sekundárneho používateľa
•  Primárny používateľ definuje funkcie aplikácie SUZUKI CONNECT, ktoré môže používať Sekundárny používa-

teľ, a následne mu pošle pozvánku.
⇨ 2-7-6. Nastavenia Sekundárneho používateľa

<Osoba pozvaná Primárnym používateľom: Sekundárny používateľ>
1. Otvorte si e-mail, ktorý Vám poslal Primárny používateľ, a zaregistrujte sa ako člen.
•  Zo služby SUZUKI CONNECT bude odoslaný e-mail, ktorý obsahuje adresu URL na registráciu za člena.
•  Po otvorení e-mailu a odsúhlasení Politiky na ochranu osobných údajov a Podmienok poskytovania budete 

zaregistrovaný za člena.
Registračné údaje: meno, e-mailová adresa, heslo, jazyk na používanie v SUZUKI CONNECT.

2. Prebratie aplikácie SUZUKI CONNECT

3. Úvodné nastavenia aplikácie SUZUKI CONNECT
•  Prihláste sa do aplikácie SUZUKI CONNECT pomocou e-mailovej adresy (ID používateľa) a hesla, ktoré ste si 

zaregistrovali v kroku 1.
•  Po prihlásení aktivujte úvodné nastavenia, ktorých aktivácia sa ukončí zobrazením obrazovky Domov.

⇨ 2-1. Obrazovka Domov

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

● Ako Sekundárnych používateľov môžete nastaviť maximálne 4 osoby vrátane osôb, 
ktorým boli odoslané pozvánky.

● Napriek tomu, že Sekundárny používateľ obdržal e-mail s pozvánkou od Primárneho 
používateľa, Sekundárny používateľ sa musí zaregistrovať za člena.

● Primárny používateľ môže zaregistrovaného Sekundárneho používateľa SUZUKI 
CONNECT, ktorého pôvodne pozval Primárny používateľ, kedykoľvek odregistrovať v 
nastaveniach aplikácie. Sekundárny používateľ sa môže v nastaveniach aplikácie od-
registrovať aj sám.

● Sekundárni používatelia si môžu skontrolovať a upraviť svoje údaje o účte zaregistro-
vané na webovej stránke pre členov.

● Adresa URL webovej stránky pre členov  SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin
Webová stránka sa otvorí po načítaní QR kódu pomocou fotoaparátu na 
smartfóne.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

* Na kontrolu a úpravu údajov o účte sa musíte prihlásiť pomocou 
zaregistrovaného ID používateľa (e-mailová adresa) a hesla.
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1-3-1. Kompatibilné modely

1-3. Kompatibilné modely

Názov modelu Rok výroby

S-CROSS Od mesiaca 8 roku 2022

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT
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1-4. Inštalácia a aktivácia aplikácie SUZUKI CONNECT

1-4-1. Prípravné činnosti pred spustením aplikácie

1-4-2. Inštalácia aplikácie
Aplikácia SUZUKI CONNECT podporuje smartfóny s nasledujúcimi 
verziami OS. (Okrem tabletov a inteligentných hodiniek)

Aplikáciu SUZUKI CONNECT si môžete nainštalovať z nasledujúceho odkazu:

Aplikáciu „SUZUKI CONNECT“ môžete nájsť v App Store alebo Google Play.

● Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloč-
nosti Google Inc.

● App Store a iPhone sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a iných krajinách.

Pre iPhone Pre Android

iOS Verzia 14.0 alebo novšia verzia

Android Verzia 8.0 alebo novšia verzia

Pripravte si nasledujúce položky:

● ID používateľa (e-mailová adresa), heslo
Vytvoriť si ich môžete registráciou za člena na webovej stránke pre členov SUZUKI CONNECT.

● Smartfón
Požaduje sa na používanie aplikácie.

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup pri úvodnom nastavení

1

Stlačte aplikáciu SUZUKI CONNECT 
nainštalovanú v smartfóne.

2 3

Zobrazí sa tutoriál. Stlačte [>] na 
zobrazenie nasledujúcej obrazov-
ky. Stlačte tlačidlo [Preskočiț] na 
zobrazenie obrazovky z kroku 7.

4

Stlačte [>].

6

Stlačte tlačidlo [Štart].

5

Stlačte [>].
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1-4. Inštalácia a aktivácia aplikácie SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup pri úvodnom nastavení

7

Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie. 
Zadajte ID používateľa (e-mailovú 
adresu) a heslo, ktoré ste si vy-
tvorili počas registrácie za člena, 
a stlačte tlačidlo [Prihlásenie].

⇨ 1-5-1. Opis obrazovky 
Prihlásenie

8 9

Stlačte tlačidlo [Povoliť].Stlačte tlačidlo [Ďalej].

● Obrazovky v kroku 8 a 9 sa zobrazujú len v aplikácii pre iOS. V aplikácii pre Android 
stlačte tlačidlo [Prihlásenie] na obrazovke v kroku 7 na zobrazenie obrazovky z 
kroku 10.

● Ak nechcete prijímať notifikácie, stlačte tlačidlo [Zakázať].
● Ak budete chcieť prijímať notifikácie po stlačení tlačidla [Zakázať], prejdite na [Na-

stavenia aplikácie] v smartfóne.
⇨ 3-3. Nastavenia smartfónu

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

10

Stlačte tlačidlo [Nastaviț diaľk.
PIN] na registráciu diaľkového 
PIN. Na diaľkové ovládanie sa 
používa diaľkový PIN.
⇨ 2-7-10. Nastavenia diaľk. 
PIN

12

Na potvrdenie opätovne zadajte 
4-číselný kód, ktorý ste zadali 
v kroku 11. Ak sa zadané čísla 
zhodujú, automaticky sa zobrazí 
nasledujúca obrazovka.

11

Zadajte 4-číselný kód, ktorý 
chcete používať ako diaľkový 
PIN. Po ukončení zadávania sa 
automaticky zobrazí nasledujúca 
obrazovka.

● Diaľkový PIN si zaregistrujte vopred, pretože ho budete musieť zadať pri používaní 
diaľkového ovládania.

● Registráciu diaľkového PIN po stlačení tlačidla [Nastaviț neskôr] môžete vykonať v 
položke [Nastavenia] v aplikácii SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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1-4. Inštalácia a aktivácia aplikácie SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup pri úvodnom nastavení

13

Stlačte tlačidlo [Používaț bio-
metriu].

14 15

Stlačte tlačidlo [OK].Stlačte tlačidlo [Ďalej].

● Obrazovky v krokoch 13 až 15 sa zobrazujú len na smartfónoch vybavených funkciou 
snímania odtlačkov prstov alebo autentifikácie tvárou.

● Ak nechcete používať biometriu, stlačte tlačidlo [Používaț PIN].
●  Ak budete chcieť používať biometriu po stlačení tlačidla [Používaț PIN], prejdite na 

[Nastavenia aplikácie] v smartfóne.
⇨ 3-3-2. Používatelia zariadení iOS

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

16

Skontrolujte stav tlačidla eCall. 
Po kontrole nerozsvietenia 
kontrolky stlačte tlačidlo 
[Svetlá sú vypnuté].

17

Zobrazí sa obrazovka Domov 
aplikácie SUZUKI CONNECT a 
aplikácia je pripravená na použí-
vanie.
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1-4. Inštalácia a aktivácia aplikácie SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup pri úvodnom nastavení

Po zatvorení obrazovky z kroku 15 (Povoliť biometriu) na predchádzajúcej strane sa môže zobraziť niektorá z 
nasledujúcich obrazoviek.
Tieto obrazovky sa môžu zobraziť preto, lebo riadiaca jednotka dátovej komunikácie nedokázala stanoviť, či do-
šlo k uzatvoreniu zmluvy. V takomto prípade postupujte podľa nasledujúceho postupu.

Keď sa zobrazí hlásenie „Prebieha úvodné nastavenie“ (MOŽNOSŤ 1)

1

V prípade zobrazenia tejto 
obrazovky je vypnutá riadiaca 
jednotka dátovej komunikácie.

1.  Ak od uzatvorenia zmluvy na 
webovej stránke pre členov 
prešla viac ako jedna hodina, 
stlačte tlačidlo [Volaț predajcu] 
a kontaktujte svojho predajcu.

2.  Ak od uzatvorenia zmluvy na 
webovej stránke pre členov 
prešla menej ako jedna ho-
dina, vyskúšajte nasledujúci 
postup:

• Vozidlo presuňte do exteriéru 
na miesto so silnejším pokry-
tím mobilného signálu.
• Vypnite motor a po 5 sekun-
dách ho reštartujte.
• Zavrite aplikáciu a následne ju 
opätovne spustite.

2

Takáto obrazovka sa môže 
zobraziť po zobrazení obrazovky 
z kroku 1. V takomto prípade 
neboli aktivované úvodné na-
stavenia, postupujte preto podľa 
pokynov zobrazených na pravej 
strane.

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

Po zatvorení obrazovky z kroku 15 (Povoliť biometriu) na predchádzajúcej strane sa môže zobraziť niektorá z 
nasledujúcich obrazoviek.
Ak sa údaje z vozidla neprijímajú po uzatvorení zmluvy, môžu sa zobraziť nasledujúce obrazovky. V takomto prí-
pade postupujte podľa nasledujúceho postupu.

Keď sa zobrazí hlásenie „Prebieha úvodné nastavenie“ (MOŽNOSŤ 2)

1

Keď sa zobrazí nasledujúca 
obrazovka, vypnite motor, 
počkajte viac ako 5 sekúnd 
a následne ho reštartujte. 
Potom začiarknite položku 
[Zapaľovanie je zapnuté] a 
stlačte tlačidlo [Ďalej].

2

Po zobrazení tejto obrazovky 
počkajte približne 2 minúty.
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1-5. Prihlásenie do aplikácie

1-5-1. Opis obrazovky Prihlásenie

❶

❷

❸

❹

❺

Funkcie

❶ ID používateľa (e-mailo-
vá adresa)

Zadajte ID používateľa. ID používateľa je e-mailová adresa, s ktorou ste sa 
zaregistrovali za člena.

❷ Heslo Zadajte heslo. Heslo ste si zaregistrovali počas registrácie za člena.

❸ Prihlásenie Prihláste sa do aplikácie. Po zadaní ID používateľa a hesla bude možné stla-
čiť tlačidlo na prihlásenie.

❹ Zabudnuté heslo? Obnovte si heslo.
⇨ 3-2-1. Ak zabudnete heslo

❺ Demo režim Na používanie je k dispozícii demo režim. Aplikáciu SUZUKI CONNECT si môžu 
vyskúšať aj osoby, ktoré si nezakúpili model vozidla kompatibilný so SUZUKI 
CONNECT.

● Ak je ID používateľa alebo heslo nesprávne, zobrazí sa chybové hlásenie.
● Po prvom prihlásení sa nemusíte prihlasovať opätovne. Ak však nebudete aplikáciu 

používať viac ako 30 dní, budete z nej automaticky odhlásený.

Kapitola 1 Pred spustením aplikácie SUZUKI CONNECT

Ak existuje zariadenie, cez 
ktoré ste prihlásený, zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka. Stlačte 
tlačidlo [Pokračovaț] a prihláste 
sa.

1-5-2. Súčasné používanie na viacerých smartfónoch
Aplikáciu SUZUKI CONNECT nie je možné používať na viacerých smartfónoch súčasne s rovnakým ID používateľa 
a heslom. Ak ste prihlásený z jedného smartfónu a zároveň sa prihlásite z iného smartfónu, zobrazí sa nasledu-
júca obrazovka a odhlásený budete zo smartfónu, v ktorom ste boli pôvodne prihlásený.

● Na smartfóne, ktorý bol odhlásený, nebudete môcť prijímať notifikácie do aplikácie 
SUZUKI CONNECT.

● Vaše ID používateľa a heslo sú osobné údaje. Tieto údaje si bezpečne uschovajte tak, 
aby neboli prístupné tretím osobám.

Na zariadení, ktoré už bolo 
prihlásené, sa zobrazí nasledu-
júca obrazovka, a odhlásiť sa z 
neho môžete stlačením tlačidla 
[Zavrieț].
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Kapitola 2  Používanie aplikácie 
SUZUKI CONNECT2
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2-1. Obrazovka Domov

2-1-1. Opis obrazovky Domov
Po spustení aplikácie SUZUKI CONNECT sa zobrazí obrazovka Domov.

❶❷

❻

❼

❽

❾ 11

12

❸

❹

❺

10

Funkcie

❶ Názov modelu Zobrazí sa názov modelu vozidla, na ktorom sa používa SUZUKI CONNECT.
Ak máte zaregistrovaných viacero vozidiel, napravo od názvu modelu sa zobrazí symbol [V], pomo-
cou ktorého môžete zvoliť príslušné vozidlo.
⇨ 3-1-1. Ak chcete aplikáciu prepnúť na iné vozidlo

❷ Notifikácie Skontrolujte si notifikácie, ktoré boli doručené do aplikácie SUZUKI CONNECT.

Stavové notifikácie Po opustení vozidla sa budú odosielať notifikácie o nezamknutí dverí a 
nevypnutí výstražných svetiel alebo predných svetlometov.
⇨ 2-2-3. Stavové notifikácie

Bezpečnostné 
notifikácie

Odosielať sa budú notifikácie o spustení alarmu alebo naštartovaní moto-
ra v špecifikovanom časovom intervale.
⇨ 2-2-5. Bezpečnostné výstrahy

Notifikácie z geozóny/
notifikácie počas 
intervalu nepoužívania 
vozidla

Ak monitorované vozidlo opustí geozónu, vojde do geozóny alebo v nej 
nebude prítomné počas špecifikovaného časového intervalu, do smartfó-
nu sa odošle notifikácia.
⇨ 2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania 
vozidla

Iné notifikácie Do smartfónu sa odošle notifikácia v prípade blížiaceho sa termínu pe-
riodickej údržby, zvolávacej kampane alebo servisnej kampane, ktorá sa 
vzťahuje na vozidlo.
⇨ 2-2-6. Notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach
⇨ 2-2-7. Notifikácie o údržbe

❸ Obrázok vozidla Zobrazí sa obrázok aktuálne používaného vozidla.

❹ Stav používania 
geozóny

Ak používate funkciu geozón, zobrazí sa hlásenie „Monitorovanie je aktiv.“.
Po stlačení hlásenia sa zobrazí zoznam geozón.
⇨ 2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla

❺ Stav vozidla Zobrazí sa zostávajúce množstvo paliva, dojazd a priemerná spotreba vozidla.

❻ Zobrazí sa informácia o zamknutí/nezamknutí dverí a zapnutí/vypnutí výstražných svetiel a predných 
svetlometov.
⇨ 2-2-3. Stavové notifikácie 

❼ Vlastná kontrola Zobrazí sa obrazovka na kontrolu stavu rozsvietenia výstražných kontroliek na prístrojovej doske vo-
zidla. Ak sa rozsvietila niektorá z výstražných kontroliek vozidla, do smartfónu sa odošle notifikácia.
⇨ 2-3. Vlastná kontrola

❽ Domov Zobrazí sa obrazovka Domov.

❾ História jázd Zobrazí sa obrazovka na prezeranie histórie jázd vozidla, trvania jázd, vzdialenosti atď.
⇨ 2-5. História jázd

10 Poloha vozidla Zobrazí sa obrazovka na kontrolu polohy zaparkovaného vozidla. Polohu zaparkovaného vozidla mô-
žete zdieľať s inými osobami.
⇨ 2-6. Lokátor polohy zaparkovaného vozidla

11 Podpora Ak sa na vozidle vyskytne počas jazdy porucha, pomocou tejto funkcie môžete telefonicky kontak-
tovať servis alebo odťahovú službu.
⇨ 2-4. Podpora

12 Nastavenia Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete meniť rôzne nastavenia, napr. nastavenia notifikácií, pozván-
ky pre Sekundárnych používateľov, autentifikáciu vodiča atď.
⇨ 2-7. Nastavenia

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT



34 35

2-2. Notifikácie

2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie
Obrazovka Notifi kácie

❷

❶

❶ Kategória Zmena kategórie notifikácií
• Bezpečnostné
• Geozóna
• Iné

❷ Priestor na 
zobrazovanie 
notifikácií

Zobrazí sa názov notifikácie, dátum a čas príjmu notifikácie a začiatok znenia notifi-
kácie. Po stlačení notifikácie sa zobrazí jej celé znenie.

* Ak sa v príslušnej kategórii nachádzajú neprečítané notifikácie, na zodpovedajúcej karte sa bude zobrazovať 
červená bodka.

Typy notifi kácií

Bezpečnostné Notifikácie v 
reálnom čase

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, do smartfónu sa odošle notifikácia.
⇨ 2-2-2. Notifikácia o výstražných kontrolkách

Stavové notifikácie Po opustení vozidla sa budú odosielať notifikácie o nezamknutí dverí 
a nevypnutí výstražných svetiel alebo predných svetlometov.
⇨ 2-2-3. Stavové notifikácie

Bezpečnostné 
výstrahy

Ak sa spustí alarm alebo naštartuje motor v špecifikovanom časovom 
intervale, do smartfónu sa odošle notifikácia.
⇨ 2-2-5. Bezpečnostné výstrahy

Geozóna Notifikácie z 
geozóny

Ak monitorované vozidlo opustí geozónu, vojde do geozóny alebo v 
nej nebude prítomné počas špecifikovaného časového intervalu, do 
smartfónu sa odošle notifikácia.
⇨ 2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužíva-
nia vozidla

Iné Notifikácie o 
diaľkovom ovládaní

Do smartfónu sa budú odosielať notifikácie o úspešnom alebo ne-
úspešnom ukončení diaľkového ovládania vozidla.
⇨ 2-2-4. Notifikácie o ukončení diaľkového ovládania

Notifikácie o 
zvolávacích/
servisných 
kampaniach

Do smartfónu sa odošle notifikácia v prípade vyhlásenia zvolávacej 
alebo servisnej kampane.
⇨ 2-2-6. Notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach

Notifikácie o údržbe Do smartfónu sa odošle notifikácia v prípade blížiaceho sa termínu 
periodickej údržby. (Harmonogram periodickej údržby je uvedený v 
používateľskej príručke.)
Po prijatí notifikácie si telefonicky od predajcu vyžiadajte ďalšie infor-
mácie.
⇨ 2-2-7. Notifikácie o údržbe

* Neprečítané notifikácie budú označené červenou bodkou.
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36 37

Zmena typu notifi kácií

1

Zvoľte si kategóriu, ktorú chcete 
zobraziť na obrazovke Notifikácie.

2

2-2. Notifikácie

2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

1

Na obrazovke Notifikácie stlačte 
notifikáciu, ktorej znenie si 
chcete prečítať.

2

Zobrazí sa obrazovka Detaily.

Prečítajte si celé znenie notifi kácie

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-2. Notifikácie

2-2-2. Notifikácia o výstražných kontrolkách
Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, do smartfónu sa odošle notifikácia. Z obrazovky Domov v aplikácii SUZUKI 
CONNECT si môžete zároveň skontrolovať stav výstražných kontroliek.

1 Obrazovka s push notifi-
káciami

Stlačte zobrazenú notifikáciu.

1 Obrazovka Domov (po roz-
svietení výstražnej kontrolky)

Na obrazovke Domov stlačte 
tlačidlo [Vlastná kontrola].

2

Zobrazí sa obrazovka Vlastná 
kontrola.

3

Zobrazí sa obrazovka Vlastná 
kontrola.

2

Stlačte tlačidlo [Ísț na Vlast. kon-
trolu] na zobrazenie obrazovky 
Vlastná kontrola.

Na obrazovke Vlastná kontrola môžete kontaktovať predajcu SUZUKI a prezrieť si informácie týkajúce sa roz-
svietenej výstražnej kontrolky.

● Stlačte toto tlačidlo, ak chcete 
kontaktovať predajcu SUZUKI.

● Pomocou tejto funkcie si mô-
žete prezrieť informácie (ikona, 
názov) o rozsvietenej výstražnej 
kontrolke.

● Niektoré notifikácie sa nemusia do smartfónu odoslať ani po rozsvietení príslušnej 
výstražnej kontrolky.

● Obrazovku smartfónu začnite čítať a ovládať až po odstavení vozidla na bezpečnom 
mieste.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-2. Notifikácie

2-2-3. Stavové notifikácie
Ak zabudnete zamknúť dvere alebo vypnúť výstražné svetlá alebo predné svetlomety po opustení vozidla, do 
smartfónu sa odošle notifikácia.

●  Po uplynutí krátkeho okamihu od 
zatvorenia dverí a vypnutia motora 
a následnej nedetekcie kľúča diaľ-
kového ovládania vo vozidle sa do 
smartfónu odošle notifikácia.

●  Ak ste zabudli zamknúť dvere, 
zamknúť ich môžete na diaľku zo 
smartfónu bez nutnosti vrátiť sa k 
vozidlu vďaka diaľkovému ovládaniu 
z aplikácie SUZUKI CONNECT.

●  Ak pri opustení vozidla zabudne-
te vypnúť výstražné svetlá alebo 
predné svetlomety, k vozidlu sa 
budete musieť vrátiť a vypnúť ich 
manuálne, pretože tieto svetlá nie 
je možné vypnúť na diaľku.

21

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

● Stavové notifikácie sa odosielajú v nasledujúcich situáciách.
● Odomknuté dvere

-  Zapaľovanie je vypnuté.
-  Kľúč diaľkového ovládania sa nenachádza vo vozidle.
-  Bola načítaná autentifikácia vodiča. ⇨ 2-7-5. Autentifikácia vodiča

● Výstražné svetlá sú zapnuté, predné svetlomety sú zapnuté
-  Zapaľovanie je vypnuté.
-  Kľúč diaľkového ovládania sa nenachádza vo vozidle.
-  Smartfón a vozidlo sú v komunikačnom dosahu.
-  Bola načítaná autentifikácia vodiča. ⇨ 2-7-5. Autentifikácia vodiča

● Počas ovládania diaľkového zámku dverí z aplikácie SUZUKI CONNECT sa nespustí 
alarm.

● Ak zostanú rozsvietené zadné združené svetlomety, no predné svetlomety sú vypnuté, 
odošle sa stavová notifikácia (Rozsvietené predné svetlomety).

● Stavové notifikácie sa zobrazujú aj v prípade, ak nemáte spustenú aplikáciu SUZUKI 
CONNECT (používajú sa push notifikácie).

● Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, celé znenie notifikácie si môžete prečí-
tať v aplikácii SUZUKI CONNECT na obrazovke Notifikácie.
⇨ 2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

● Používatelia sa môžu rozhodnúť zablokovať príjem notifikácií.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií

● Ak nedochádza k príjmu notifikácií, notifikácie aplikácie SUZUKI CONNECT môžu byť 
zablokované v nastaveniach OS smartfónu; skontrolujte si preto nastavenia systému 
Android alebo iOS.

Zobrazenie stavovej ikony obrazovky Domov

● Na tomto mieste sa zobrazuje stav zamknutia alebo odomknutia dverí.
Ak ste prijali stavovú notifikáciu (odomknuté dvere), po stlačení tejto položky 
môžete zamknúť dvere bez toho, aby ste sa museli vrátiť k vozidlu.

● Na tomto mieste sa zobrazuje informácia o rozsvietení alebo nerozsvietení 
výstražných svetiel.

● Na tomto mieste sa zobrazuje informácia o rozsvietení alebo nerozsvietení 
predných svetlometov a zadných združených svetlometov.

Prečítajte si celé znenie notifi kácie

Dvere sú zamknuté. <zobrazené tlačidlo>
Dvere môžete odomknúť diaľkovým ovládaním.

Odomknuté dvere. <zobrazené tlačidlo>
Dvere môžete zamknúť diaľkovým ovládaním.

Dvere sú zamknuté. <nezobrazené tlačidlo>
Dvere nemôžete odomknúť diaľkovým ovládaním.

Odomknuté dvere. <nezobrazené tlačidlo>
Dvere nemôžete zamknúť diaľkovým ovládaním.

Zapnutý motor
Dvere nemôžete odomknúť alebo zamknúť diaľkovým ovládaním.

Prebieha diaľkové zamykanie dverí.

Vypnuté výstražné svetlá.

Zapnuté výstražné svetlá.

Zapnutý motor.
Rozsvietenie alebo nerozsvietenie výstražných svetiel nie je možné skontrolovať.

Predné svetlomety a zadné združené svetlomety sú vypnuté.

Predné svetlomety alebo zadné združené svetlomety sú zapnuté.

Zapnutý motor.
Rozsvietenie alebo nerozsvietenie predných svetlometov a zadných združených svetlometov 
nie je možné skontrolovať.

* Výstražné svetlá, predné svetlomety a zadné združené svetlomety nie je možné zapnúť alebo vypnúť diaľko-
vým ovládaním.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-2. Notifikácie

Diaľkové zamknutie dverí    
Ak zabudnete zamknúť dvere pri opustení vozidla, o potrebe zamknúť dvere dostanete stavovú notifikáciu. Dve-
re môžete následne odomknúť do desiatich minút od ich zamknutia.

Príjem stavových notifi kácií (odomknuté dvere) a diaľkové zamknutie dverí

1

Stlačte [ ] na obrazovke 
Domov.

2 3

Na diaľkové zamknutie dverí 
musíte zadať PIN.
⇨ 2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN

Po zobrazení obrazovky na 
diaľkové zamknutie dverí stlačte 
tlačidlo [Zamknúț].

4

Dvere sa diaľkovo zamknú. Do 
smartfónu sa zároveň odošle 
notifikácia o výsledku diaľkového 
ovládania vozidla.

Diaľkové odomknutie dverí    
Ak od diaľkového zamknutia dverí neuplynulo viac ako desať minút, zamknutie je možné diaľkovo zrušiť a dvere 
opätovne odomknúť.

Príjem stavových notifi kácií (odomknuté dvere) a diaľkové zamknutie dverí

1

Stlačte [ ] na obrazovke 
Domov.

2 3

Po zobrazení obrazovky na 
zrušenie diaľkového zamknutia 
dverí stlačte tlačidlo [Odomknúť].

Na zrušenie diaľkového zamknu-
tia dverí musíte zadať PIN.
⇨ 2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN

4

Dvere sa odomknú. Do smartfónu 
sa zároveň odošle notifikácia o 
výsledku diaľkového ovládania 
vozidla.

● Ak sa chystáte diaľkovo zamknúť vozidlo po 
prijatí stavovej notifikácie, skontrolujte, či sa 
vo vozidle nenachádzajú deti alebo domáce 
zvieratá. Vzniká riziko uzamknutia detí alebo 
domácich zvierat vo vozidle.
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2-2-4. Notifikácie o ukončení diaľkového ovládania   
Do smartfónu sa odošle notifikácia o výsledku diaľkového ovládania vozidla.

●  Výsledky diaľkového ovládania 
vozidla, napr. zamykania dverí, si 
môžete prehliadnuť.

1

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

2

1

Celé znenie zobrazenej notifikácie 
si môžete prečítať po jej stlačení.

2-2-5. Bezpečnostné výstrahy

●  V prípade spustenia alarmu sa do 
smartfónu odošle notifikácia.

◎  Napríklad, ak zaparkujete vozidlo na 
parkovisku a na vozidle počas ne-
prítomnosti dôjde k vypáčeniu dverí 
a spusteniu alarmu, na smartfón do-
stanete notifikáciu s upozornením 
o vzniknutej situácii, hoci sa priamo 
nenachádzate pri vozidle.

2

Bezpečnostné notifi kácie o alarme

2-2. Notifikácie

●  Môžete si nastaviť časový interval a 
dni v týždni, počas ktorých budete 
dostávať notifikácie o naštartovaní 
motora*, pričom v prípade detekcie 
naštartovania motora na základe 
týchto podmienok sa do smartfónu 
odošle notifikácia.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií

◎  Môžete zadať časový interval ne-
používania vozidla, napríklad v noci 
alebo v práci. Ak dôjde k naštar-
tovaniu motora* v tomto časovom 
intervale, do smartfónu dostanete 
notifikáciu o naštartovaní motora a 
vzniknutej situácii, hoci sa priamo 
nenachádzate pri vozidle.

* Notifikáciu dostanete aj v prípade 
zapnutia zapaľovania.

1

Celé znenie zobrazenej notifikácie 
si môžete prečítať po jej stlačení.

2

Notifi kácie o zapnutí motora (naštartovaní motora)    

● Táto notifikácia sa zobrazuje aj v prípade, ak nemáte spustenú aplikáciu SUZUKI CONNECT (použí-
vajú sa push notifikácie).

●  Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, notifikáciu si môžete prečítať v aplikácii SUZUKI 
CONNECT na obrazovke Notifikácie.
⇨ 2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

●  Primárny používateľ sa môže rozhodnúť neprijímať notifikácie o zapnutí motora (naštartovaní 
motora). Sekundárny používateľ sa môže rozhodnúť neprijímať notifikácie o alarme alebo zapnutí 
motora (naštartovaní motora).
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-2-6. Notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach   
Do smartfónu bude odoslaná notifikácia v prípade vyhlásenia zvolávacej alebo servisnej kampane.
Po prijatí notifikácie si telefonicky od predajcu vyžiadajte ďalšie informácie.

1

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

2-2. Notifikácie

● Táto notifikácia sa zobrazuje aj v prípade, ak nemáte spustenú aplikáciu SUZUKI 
CONNECT (používajú sa push notifikácie).

● Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, notifikáciu si môžete prečítať v aplikácii 
SUZUKI CONNECT na obrazovke Notifikácie.
⇨ 2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

●  Sekundárnym používateľom, ktorých autorizoval Primárny používateľ, môže byť za-
blokovaný príjem notifikácií o zvolávacích kampaniach.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií

● Notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach sa budú zároveň odosielať na e-ma-
ilovú adresu zaregistrovanú ako ID Primárneho používateľa.

2

Stlačte tlačidlo [Zobraziț detaily] 
na zobrazenie detailov notifikácie 
o zvolávacej/servisnej kampani.

2-2-7. Notifikácie o údržbe   

1

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

2

Stlačte tlačidlo [Zobraziț detaily] 
na zobrazenie detailov notifiká-
cie o údržbe.

Do smartfónu sa odošle notifikácia v prípade blížiaceho sa termínu periodickej údržby. (Harmonogram periodic-
kej údržby je uvedený v používateľskej príručke.)
Po prijatí notifikácie si telefonicky od predajcu vyžiadajte ďalšie informácie.

● Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, celé znenie notifikácie si môžete prečí-
tať v aplikácii SUZUKI CONNECT na obrazovke Notifikácie.
⇨ 2-2-1. Opis obrazovky Notifikácie

●Môžete sa rozhodnúť neprijímať notifikácie o údržbe.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií
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2-3. Vlastná kontrola

2-3-1. Vlastná kontrola

Notifi kácia o výstražných kontrolkách

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, do smartfónu sa odošle notifikácia.
V aplikácii si môžete prezrieť detailný opis a pokyny k rozsvietenej výstražnej kontrolke a kontaktovať servis 
alebo odťahovú službu.

1 Obrazovka s push 
notifikáciami

Stlačte push notifikáciu v smart-
fóne.

1 Obrazovka Domov

Stlačte tlačidlo [Vlastná kontrola] 
na obrazovke Domov. Po rozsvie-
tení výstražnej kontrolky sa na 
tomto mieste zobrazí odznak.

2

Stlačte tlačidlo [Ísț na Vlast. kon-
trolu] na zobrazenie obrazovky 
Vlastná kontrola.

2

Zobrazí sa obrazovka Vlastná 
kontrola.

3

Zobrazí sa obrazovka Vlastná 
kontrola.

● Táto notifikácia sa zároveň odošle na zaregistrovanú e-mailovú adresu.

● Zákazníkovi sa zobrazia odporúčané činnosti.

● Niektoré notifikácie sa nemusia do smartfónu odoslať ani po rozsvietení príslušnej 
výstražnej kontrolky.

● Obrazovku smartfónu začnite čítať a ovládať až po odstavení vozidla na bezpečnom 
mieste.

Obrazovka Vlastná kontrola (po rozsvietení výstražnej kontrolky)

● Po stlačení tohto tlačidla môžete telefonicky kontaktovať odťahovú službu.
Toto tlačidlo sa zobrazí len vtedy, keď je odťahová služba súčasťou 
ponuky predajcu SUZUKI pri kúpe vozidla.

● Primárny používateľ môže stlačením tohto tlačidla telefonicky kontakto-
vať zaregistrovaný servis.
Ak nie je zaregistrovaný žiaden servis, toto tlačidlo sa nezobrazí.
⇨ 2-7-4. Moji predajcovia

● Po stlačení tohto tlačidla sa otvorí obrazovka Hľadať predajcu v okolí.

● Zobrazia sa informácie (symbol, názov) o výstražnej kontrolke, ktorá sa 
rozsvietila.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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Telefonicky kontaktovať odťahovú službu

1

Stlačte tlačidlo [Odťahová služba] 
na obrazovke Vlastná kontrola.

2

Odťahovú službu môžete kontak-
tovať telefonicky.

2-3. Vlastná kontrola

2-3-1. Vlastná kontrola

● Za telefónny hovor z aplikácie SUZUKI CONNECT do odťahovej služby a servisu sa 
budú účtovať telekomunikačné poplatky (tieto poplatky bude znášať používateľ).

Telefonicky kontaktovať Môj servis

Stlačte tlačidlo [Môj servis] na 
obrazovke Vlastná kontrola.

2

Servis môžete kontaktovať 
telefonicky.

1

Hľadať predajcu v okolí/telefonovať predajcovi

1

Stlačte tlačidlo [Hľadať predajcu 
v okolí] na obrazovke Vlastná 
kontrola.

2

Zobrazí sa obrazovka 
Hľadať predajcu v 
okolí. Stlačte názov 
predajcu na zobrazenie 
údajov o predajcovi.

3

Stlačte telefónne číslo na nad-
viazanie telefónneho hovoru s 
predajcom.

● Pozrite si „2-7-4. Moji predajcovia“, kde sú uvedené detailné informácie o vyhľadáva-
ní servisu.
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2-3. Vlastná kontrola

2-3-1. Vlastná kontrola
Ak sa nerozsvietila výstražná kontrolka

1

Stlačte tlačidlo [Vlastná kontrola] 
na obrazovke Domov.

2

Skontrolujte aktuálny stav 
výstražných kontroliek.

Ak sa nerozsvietila výstražná kontrolka, predajcu môžete informovať, že na obrazovke Domov sa nerozsvietila 
žiadna výstražná kontrolka.
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2-4. Podpora

2-4-1. Podpora

Telefonicky kontaktovať môj servis

Pomocou aplikácie SUZUKI CONNECT môžete jednoducho kontaktovať svoj servis alebo odťahovú službu. Záro-
veň môžete vyhľadávať servisy v bezprostrednom okolí smartfónu.

● Ak nie je zaregistrovaný žiaden servis, tlačidlo „Môj servis“ sa nezobrazí.
Primárny používateľ môže zaregistrovať, zmeniť a zmazať servis v Nastaveniach.
⇨ 2-7-4. Moji predajcovia

● Za telefónny hovor z aplikácie SUZUKI CONNECT do servisu sa budú účtovať teleko-
munikačné poplatky (tieto poplatky bude znášať používateľ).

● Obrazovku smartfónu začnite čítať a ovládať až po odstavení vozidla na bezpečnom 
mieste.

1

Stlačte [ ] na 
obrazovke Domov.

2

Po zobrazení tejto obrazovky 
stlačte tlačidlo [Môj servis].

3

Môj servis môžete kontaktovať 
telefonicky.

Telefonicky kontaktovať odťahovú službu

1

Stlačte [ ] na 
obrazovke Domov.

2

Po zobrazení tejto obrazovky 
stlačte tlačidlo [Odțahová služba].

3

Nadviaže sa spojenie s odťaho-
vou službou.

● V závislosti od zmluvy s odťahovou službou sa môžu účtovať dodatočné poplatky. 
Detailné informácie Vám poskytne distribútor SUZUKI vo Vašej krajine.

● Tlačidlo na telefonické kontaktovanie odťahovej služby sa zobrazí len vtedy, keď bola 
odťahová služba súčasťou ponuky predajcu SUZUKI pri kúpe vozidla.

● Za telefónny hovor z aplikácie SUZUKI CONNECT do odťahovej služby sa budú účtovať 
telekomunikačné poplatky (tieto poplatky bude znášať používateľ).

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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1

Stlačte [ ] na obrazovke 
Domov.

2-5. História jázd

2-5-1. História jázd   
V aplikácii si môžete prezrieť trvanie, vzdialenosť atď. jázd.

2

Zobrazí sa obrazovka História 
jázd.

● Zmena zobrazovaného mesiaca. 
Zobraziť si môžete históriu jázd za 
posledných 18 mesiacov vrátane 
aktuálneho mesiaca.

● Jazdy v zobrazenom mesiaci je 
možné jednotlivo vyexportovať do 
súboru CSV.

● Informácie o jednotlivých jazdách (od 
naštartovania po vypnutie motora). 
Stlačením tejto položky si môžete 
prezrieť detailné údaje o jazde.

1

Na obrazovke História jázd stlač-
te jazdu, ktorú si chcete detailne 
prezrieť.

2

Zobrazí sa obrazovka Detailné 
údaje o jazde.

Detailné údaje o jazde

● K jazde si môžete uložiť účel jazdy a 
môžete ho meniť. Na tomto mieste 
môžete zvoliť, či išlo o súkromnú 
alebo služobnú jazdu.

Na obrazovke História jázd je možné 
zobraziť si nasledujúce položky.
●Trvanie
●Vzdialenosť
●Priemerná spotreba paliva
●Počiatočný/konečný bod jazdy
●Účel jazdy
●Meno vodiča

● Počiatočný a konečný bod jazdy si 
môžete zobraziť na mape.
Stlačte [ ] na priblíženie mapy.

● K jazde si môžete uložiť meno 
vodiča a môžete ho meniť. Na tomto 
mieste môžete zadať alebo zvoliť 
meno vodiča.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-6. Lokátor polohy zaparkovaného vozidla

2-6-1. Lokátor polohy zaparkovaného vozidla
Na mape v smartfóne si môžete zobraziť polohu zaparkovaného vozidla, v ktorej bol naposledy vypnutý motor.

1

Stlačte [ ] na obrazovke 
Domov.

2

Zobrazí sa obrazovka Poloha 
vozidla.

● Cez SMS (Short Message Service) 
alebo e-mail môžete odoslať adresu 
URL, ktorá zobrazuje polohu vozidla.

● Stlačením tohto tlačidla môžete 
vycentrovať mapu na polohu vozidla.

● Stlačením tohto tlačidla môžete 
vycentrovať mapu na Vašu polohu 
(polohu smartfónu).

● Zobrazenie polohy vozidla.

● Zobrazí sa Vaša poloha (poloha 
smartfónu).

● Funkciu Kontrola polohy vozidla nie je možné používať v nasledujúcich situáciách.
- Ak sa smartfón alebo vozidlo nachádza mimo pokrytia mobilného signálu.
- Nebola nastavená autentifikácia vodiča. ⇨ 2-7-5 Autentifikácia vodiča
- Ak nebolo zapaľovanie zapnuté viac ako 9 dní.

● Informácie o nadmorskej výške, napr. číslo poschodia vo viacposchodovom parkova-
com dome, nie je možné určiť.

● Poloha sa nemusí správne zobrazovať na miestach so slabým príjmom GPS signálu, 
napr. v podzemných parkoviskách.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-6-2. Zdieľať polohu zaparkovaného vozidla
Adresy URL zobrazujúce polohu zaparkovaného vozidla môžete odosielať pomocou aplikácie na odosielanie 
správ (SMS (Short Message Service) alebo cez e-mail atď.). Po odoslaní polohy vozidla si môžete jednoducho 
dohodnúť stretnutie aj na miestach, kde by bolo miesto stretnutia náročnejšie opísať slovne.

1

Na obrazovke Kontrola polohy 
vozidla stlačte [ ].

2

Zvoľte si aplikáciu, pomocou 
ktorej chcete odoslať údaje.

3

Odoslať môžete adresu URL, po 
otvorení ktorej sa zobrazí mapa s 
polohou zaparkovaného vozidla.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-7. Nastavenia

2-7-1. Obrazovka Nastavenia

❶

❸

❹

❺*1

❻

❼
❽

❾

10

15

❷

12

13
14

Na tejto obrazovke si môžete skontrolovať jednotlivé nastavenia aplikácie, registračné údaje alebo Podmienky 
poskytovania aplikácie SUZUKI CONNECT.

11

Nastavenia

❶ Profil Zobraziť si môžete zaregistrované údaje, napr. meno a e-mailovú adresu používateľa.
⇨ 2-7-2. Profil
Účet môžete zmazať.
⇨ 4-2-1. Zmazanie účtu

❷ Údaje o vozidle Skontrolovať si môžete údaje o zmluvnom vozidle SUZUKI CONNECT, napríklad stav 
tachometra a evidenčné číslo vozidla.
⇨ 2-7-3. Údaje o vozidle

❸ Moji 
predajcovia

Môžete si zobraziť, upraviť a zmazať preferovaného predajcu a preferovaný servis.
⇨ 2-7-4. Moji predajcovia

❹ Autentifikácia 
vodiča

Na zvýšenie bezpečnosti používania SUZUKI CONNECT sa vykonáva periodická kontrola, 
či aplikáciu SUZUKI CONNECT používa používateľ aplikácie.
⇨ 2-7-5. Autentifikácia vodiča

❺ Nastavenia 
Sekundárneho 
používateľa*1

Vozidlo môžete zdieľať s inou osobou, ktorá má rolu Sekundárneho používateľa, a v 
aplikácii môžete nastaviť oprávnenia udelené Sekundárnemu používateľovi.
⇨ 2-7-6. Nastavenia Sekundárneho používateľa

❻ Nastavenia 
notifikácií

Nastaviť môžete notifikácie, napr. stavové notifikácie, bezpečnostné notifikácie a noti-
fikácie z geozóny.
⇨ 2-7-7. Nastavenia notifikácií
⇨ 2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla

❼ Nastavenia 
témy

Nastaviť si môžete svetlú alebo tmavú tému aplikácie SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-9. Nastavenia témy

❽ Nastavenia 
diaľk. PIN

Môžete zadať/zmeniť diaľkový PIN. Diaľkový PIN sa používa na verifikáciu identity pri 
diaľkovom ovládaní vozidla.
⇨ 2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN

❾ Jazykové 
nastavenia

Zvoliť si môžete jazyk na používanie s aplikáciou SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-11. Jazykové nastavenia

10 Čas.pásmo 
vozidla

Zvoliť si môžete časové pásmo na používanie s aplikáciou SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-12. Nastavenie časového pásma

11 Používanie 
údajov o 
vozidle

Môžete špecifikovať, ktoré typy údajov o vozidle, napríklad polohu vozidla, bude apli-
kácia používať.
⇨ 2-7-13. Používanie údajov o vozidle

12 Najčastejšie 
otázky

Môžete si prezrieť najčastejšie otázky, napríklad ako používať aplikáciu SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-14. Najčastejšie otázky

13 Súkromie a 
podmienky

Môžete si prečítať Podmienky poskytovania a Politiku na ochranu osobných údajov.
⇨ 2-7-15. Podmienky poskytovania/Politika na ochranu osobných údajov

14 Copyright Môžete si prečítať informácie o autorských právach.
⇨ 2-7-16. Copyright

15 Odhlásiť sa Odhlásenie z aplikácie SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-17. Odhlásenie

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

*1 Nezobrazuje sa na obrazovke s nastaveniami, ak Primárny používateľ nemá zaregistrované zmluvné vozidlo 
SUZUKI CONNECT.
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2-7-2. Profil

1

Stlačte tlačidlo [Profil] na obra-
zovke Nastavenia.

2

Zobrazia sa Vaše registračné 
údaje za člena.
Stlačením tlačidla [Zmazať účet] 
svoj účet zmažete.
⇨ 4-2-1. Zmazanie účtu

2-7. Nastavenia

2-7-3. Údaje o vozidle

2

Zobrazia sa údaje o vozidle, 
napríklad stav tachometra a 
evidenčné číslo vozidla.

1

Stlačte tlačidlo [Voz. Info] na 
obrazovke Nastavenia.

● Údaje profilu a údaje o vozidle nie je možné meniť z aplikácie SUZUKI CONNECT. 
Registračné údaje si môžete zmeniť na webovej stránke pre členov.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

● Svoj účet môžete zmazať aj z webovej stránky pre členov SUZUKI CONNECT.
⇨ 4-2-1. Zmazanie účtu
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2-7. Nastavenia

2-7-4. Moji predajcovia

1

Stlačte tlačidlo [Moji predajcovia] 
na obrazovke Nastavenia.

2

Stlačte predajcu, ktorého si 
chcete detailne zobraziť.

3

Zobrazí sa obrazovka Detaily 
môjho predajcu.

Zobraziť Môjho predajcu

Ak ste si pomocou aplikácie vyhľadali a zaregistrovali predajcov, ktorých často používate na kontrolu a údržbu 
vozidla, prostredníctvom aplikácie ich môžete telefonicky kontaktovať. Položky v Mojich predajcoch môžete zá-
roveň meniť a mazať.

Môj prefer.predajca a Môj servis

Môj prefer.predajca
Môj preferovaný predajca je predajca, ktorého zákazník SUZUKI CONNECT kontaktuje 
telefonicky v prípade otázok o vozidle alebo aplikácii SUZUKI CONNECT.
Preferovaný predajca je prednastavený ako predajca, u ktorého ste si zakúpili vozidlo.

Môj servis

Môj servis je servis, ktorý zákazník kontaktuje telefonicky v prípade údržby a kontroly 
vozidla.
Môj servis si môžete zaregistrovať aj v sekcii „Podpora“.
⇨ 2-4-1. Podpora

*  Sekundárni používatelia nemôžu registrovať, meniť alebo mazať Môjho prefer.predajcu a Môj servis.
*  Môj preferovaný predajca a Môj servis môže byť jeden a ten istý subjekt.

Detaily môjho predajcu

● Polohu predajcu si môžete zobraziť 
v mapovej aplikácii.

● Predajcu môžete telefonicky kontak-
tovať.

●Môžete si zobraziť webovú stránku 
predajcu. (Túto funkciu nepodporujú 
všetci predajcovia)

●Môjho predajcu môžete zmazať.

●Môjho predajcu môžete zmeniť.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavenia

2-7-4. Moji predajcovia

Stlačte [ ] na aktiváciu 
obrazovky, na ktorej si predajcu 
môžete vybrať zo zoznamu.

3

Stlačte [ ] na aktiváciu abe-
cedného zoznamu. Potom stlačte 
[ ] na vyhľadávanie pomocou 
kľúčových slov.

Ostatné spôsoby na vyhľadávanie predajcov. 

Vyhľadávanie a nastavenia Môjho predajcu 

1

Stlačte [Nastav prefer. predajcu] 
alebo [Nastaviț servis] na obra-
zovke Moji predajcovia.

2

Zobrazí sa obrazovka 
Vyhľadať servis.

3

Stlačte názov predajcu na 
zobrazenie údajov o predajcovi. 
Stlačte [Nastaviț servis / Zadať 
prefer. predajcu] na nastavenie 
zvoleného predajcu ako Môjho 
preferovaného predajcu/servis.

1 Vyhľadávanie predajcov 
na mape. 2

Predajcovia sa zobrazujú od 
najbližšieho k najvzdialenejšiemu 
k polohe smartfónu.

Vyhľadávanie predajcov 
na zozname.

Zmazať Môjho predajcu 

1

Stlačte [Zmaž prefer.
predajcu / Zmazaț môj 
servis] na obrazovke Detai-
ly môjho prefer.predajcu/
servisu.

2

Zobrazí sa obrazovka s potvrde-
ním. Stlačte tlačidlo [Zmazaț] na 
zmazanie nastaveného predajcu.

● Ak zmažete Môjho predajcu, nebudete ho môcť telefonicky kontaktovať z aplikácie 
SUZUKI CONNECT.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavenia

2-7-5. Autentifikácia vodiča
Na zvýšenie bezpečnosti používania SUZUKI CONNECT sa vykonáva periodická autentifikácia vodiča na kontrolu, 
či aplikáciu používa Primárny používateľ. Na autentifikáciu vstúpte do vozidla, ktoré používate.

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Autentifikácia vodiča].

4

S bežiacim motorom zadajte 
hodnotu z tachometra.

2

Zapnite zapaľovanie a stlačte 
tlačidlo [Autentif. vodiča].

5

Po zadaní hodnoty stlačte 
tlačidlo [Validovaț].

3

Zadajte údaj z tachometra na 
obrazovke, ktorá sa zobrazí.

6

Do niekoľkých sekúnd vypnite 
zapaľovanie.

7

Aplikácia sa prepne na obrazovku 
Autentifikácia vodiča a autentifi-
kácia vodiča sa ukončí.

● Ak je Autentifikácia vodiča neúspešná 10x za 24 hodín, bude ju možné vykonať až 
nasledujúci deň.

● Autentifikácia vodiča zostáva v platnosti 180 dní, pričom po jej exspirácii nebudú k 
dispozícii nasledujúce funkcie.
-  Diaľkové ovládanie (Zámok dverí)
-  Lokátor polohy zaparkovaného vozidla  (zobrazenie poslednej polohy zaparkované-

ho vozidla  na mape, zdieľanie poslednej polohy zaparkovaného vozidla)
*  Nasledujúce funkcie prestanú byť dostupné na 175. deň od poslednej autentifikácie 

vodiča.
 -  História jázd (detailné údaje o jazde)
 -  Zobrazenie stavu tachometra

● Autentifikáciu vodiča môžete vykonať 5 dní pred dátumom exspirácie.

● Tento postup vykonávajte s vozidlom zaparkovaným na bezpečnom mieste.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavenia

2-7-6. Nastavenia Sekundárneho používateľa 

Pozvanie Sekundárneho používateľa

Primárny používateľ môže z aplikácie SUZUKI CONNECT pozvať rodinných príslušníkov a osoby používajúce vozidlo vo 
forme „Sekundárnych používateľov“. Osoby, ktoré obdržia pozývací e-mail od Primárneho používateľa, môžu použivať 
aplikáciu SUZUKI CONNECT ako Sekundárni používatelia po registrácií za členov na webovej stránke pre členov.
Sekundárnych používateľov je možné pozvať, zobraziť si stav ich pozvánky, zmazať ju, a na tomto mieste je im 
zároveň možné nastaviť oprávnenia v aplikácii SUZUKI CONNECT.
Detailný opis funkcie Sekundárnych používateľov je uvedený v časti ⇨ 1-2-3. Primárny používateľ a Sekundárny používateľ

1

Stlačte tlačidlo [Nastav. sekund. použ.] 
na obrazovke Nastavenia.

2

Stlačte tlačidlo [Pridaț používateľa] na 
pozvanie Sekundárneho používateľa.

3

Stlačte tlačidlo [z Kontaktov], 
následkom čoho sa zobrazia 
kontakty v smartfóne, z ktorých 
si môžete vybrať osobu, ktorú 
chcete pozvať ako Sekundárne-
ho používateľa. Ak si vyberiete 
osobu z kontaktov, jej meno 
a e-mailová adresa sa vyplní 
automaticky.

5

Osoba, ktorej ste poslali pozý-
vací e-mail, sa pridá na zoznam 
Sekundárnych používateľov a 
označí sa príznakom „Odoslaná 
pozvánka“.

4

Vyberte si funkcie aplikácie 
SUZUKI CONNECT, ktorých používanie 
chcete povoliť.
Stlačte tlačidlo [Odoslaț pozýv. mail], 
následkom čoho sa odošle pozývací 
e-mail osobe, ktorú chcete pozvať 
ako Sekundárneho používateľa.

● E-mailová adresa sa používa 
len na odosielanie pozývacích 
e-mailov.

● Keď sa osoba pozvaná za 
Sekundárneho používateľa 
zaregistruje ako člen, zobrazí 
sa jej zaregistrované meno a 
e-mailová adresa.

3

Opätovne zadajte e-mailovú 
adresu a stlačte tlačidlo 
[Znovu poslaț] na odoslanie 
pozývacieho e-mailu osobe, 
ktorú chcete opätovne pozvať 
ako Sekundárneho používateľa.

2

Stlačte tlačidlo [Odoslaț 
pozvánku].

Stav Sekundárneho používateľa

Opätovne pozvať Sekundárneho používateľa

● Zobrazí sa stav Sekundárneho používateľa.

● Za Sekundárnych používateľov môžete nastaviť maximálne 4 osoby vrátane osôb, 
ktorým boli odoslané pozvánky.

● Obdobie platnosti pozývacieho e-mailu je 24 hodín od odoslania pozývacieho e-mailu 
Primárnym používateľom.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Aktívne Osoba zaregistrovaná ako Sekundárny používateľ.

Odoslaná pozvánka
Osoba pozvaná za Sekundárneho používateľa 
Obdobie platnosti pozývacieho e-mailu sa zobrazí 
nižšie.

Exspirovaná 
pozvánka

Obdobie platnosti pozývacieho e-mailu exspirovalo. 
Ak chcete túto osobu pozvať ako Sekundárneho 
používateľa, pošlite jej ďalší pozývací e-mail.

1

Na Zozname Sekundárnych 
používateľov si zvoľte osobu, 
ktorej chcete opätovne 
odoslať pozývací e-mail za 
Sekundárneho používateľa.
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Primárny používateľ môže opätovne poslať pozývací e-mail používateľom so stavom „Odoslaná pozvánka“ alebo 
„Exspirovaná pozvánka“ na Zozname Sekundárnych používateľov.
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2-7. Nastavenia

2-7-6. Nastavenia Sekundárneho používateľa 

2

Stlačte tlačidlo [Zmazaț 
používateľa] na odstránenie používateľa z 
obrazovky Zoznam Sekundárnych používateľov.

Úprava oprávnení aplikácie SUZUKI CONNECT udelených Sekundárnemu používateľovi

Odstránenie Sekundárneho používateľa

● Keď Primárny používateľ odstráni Sekundárneho používateľa, na adresu odstráneného 
Sekundárneho používateľa bude odoslaný e-mail, ktorý ho bude informovať o odstrá-
není Primárnym používateľom.

1

Na obrazovke Zoznam Sekundár-
nych používateľov si zvoľte použí-
vateľa, ktorého chcete odstrániť.

3

Zmeňte príslušné oprávnenia 
udelené Sekundárnemu 
používateľovi. Po ich zmene 
stlačte tlačidlo [Uložiț zmeny] na 
potvrdenie zmien.

2

Stlačte tlačidlo [Upraviț].

1

Ak chcete upraviť oprávnenia Sekundárneho 
používateľa na používanie aplikácie SUZUKI 
CONNECT, zvoľte si príslušného používateľa na 
obrazovke Zoznam Sekundárnych používateľov.

2-7-7. Nastavenia notifikácií

Po aktivácii notifikácií o zapnutí motora (naštartovaní motora) sa zobrazí obrazovka na nastavenie časového intervalu.

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nastavenia stavových notifikácií, bezpečnostných notifikácií, notifikácií z 
geozóny atď.

1

Stlačte tlačidlo [Nastavenia noti-
fikácií] na obrazovke Nastavenia.

1

Zapnite položku [Zapnutý motor] 
na obrazovke Nastavenia notifi-
kácií.

2

Zobrazí sa obrazovka Nastavenia 
notifikácií.

2

Zadajte dni v týždni a časový 
interval pre notifikácie o zapnutí 
motora (naštartovaní motora).

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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❶

❹

❺

❻

❷

❸

❼

❽

❾

2-7. Nastavenia

2-7-7. Nastavenia notifikácií
Obrazovka Nastavenia notifi kácií O obrazovke Nastavenia notifi kácií

❶ Odomknuté dvere Aktivujte alebo deaktivujte stavové notifikácie (odomknuté dvere).

❷ Výstražné svetlá Aktivujte alebo deaktivujte stavové notifikácie (rozsvietené výstražné svetlá).

❸ Predné svetlomety Aktivujte alebo deaktivujte stavové notifikácie (rozsvietené predné svetlomety).

❹ Zapnutý motor*1 Aktivujte alebo deaktivujte notifikácie o zapnutí motora (naštartovaní motora). Po 
aktivácii notifikácií o zapnutí motora (naštartovaní motora) sa zobrazí obrazovka 
na nastavenie dní v týždni a časového intervalu pre notifikácie o zapnutí motora.

❺ Alarm*2 Aktivujte alebo deaktivujte notifikácie o alarme.

❻ Geozóna*3 Nastavte notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla.
⇨ 2-7-8 Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla 

❼ Zvolávacia akcia/
kampaň*1*2

Aktivujte alebo deaktivujte notifikácie o zvolávacích/servisných kampaniach.

❽ Servisná prehliadka*1 Aktivujte alebo deaktivujte notifikácie o prehliadkach.

❾ Uložiť zmeny Uložte zmeny Nastavenia notifikácií.

* 1: V prípade Sekundárnych používateľov, ktorí nezískali oprávnenie od Primárneho používateľa, sa ovládacie 
tlačidlo bude zobrazovať šedou farbou a notifikácie nebude možné zapnúť ani vypnúť.

* 2: V prípade Primárneho používateľa sa ovládacie tlačidlo nebude zobrazovať a notifikácie nebude možné zap-
núť ani vypnúť.

* 3:  Sekundárni používatelia, ktorí neboli autorizovaní Primárnym používateľom, nebudú môcť meniť nastavenia.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla
Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla sú užitočnou funkciou na monitorovanie 
jázd rodinných príslušníkov atď., s ktorými zdieľate vozidlo.

2-7. Nastavenia

Typy notifi kácií z geozóny

● Funkciu notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla môže 
používať Primárny používateľ a Sekundárni používatelia, ktorí získali oprávnenie 
používať notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla od 
Primárneho používateľa.

Odchod
Notifikácia do smartfónu v prípade odchodu monitorovaného vozidla z definovanej 
zóny počas špecifikovaného časového intervalu.

Príchod
Notifikácia do smartfónu v prípade príchodu monitorovaného vozidla do 
definovanej zóny počas špecifikovaného časového intervalu.

Notifi kácia počas intervalu nepoužívania vozidla

Notifikácia počas 
intervalu nepoužívania 
vozidla Notifikácie do smartfónu v prípade neprítomnosti vozidla v definovanej zóne 

počas špecifikovaného časového intervalu.

Notifikácia z geozóny/notifikácia počas intervalu nepoužívania vozidla   
Ak vozidlo vojde do nastavenej geozóny alebo ju opustí, alebo sa v zóne nenachádza počas intervalu nepo-
užívania vozidla, do smartfónu používateľa nastaveného na príjem notifikácií sa odošle notifikácia, ktorá ho 
upozorní na vzniknutú situáciu. Táto funkcia sa môže používať napríklad na monitorovanie návratu rodinných 
príslušníkov domov atď.

1

Celé znenie zobrazenej notifikácie si 
môžete prečítať po jej stlačení.

2

Notifi kácia z geozóny

●  Ak monitorované vozidlo opustí 
geozónu alebo do nej vojde, do 
smartfónu používateľa sa odošle 
notifikácia.
* Zadať môžete aj časový interval na 
príjem notifikácií z geozóny.

1

Celé znenie zobrazenej notifi-
kácie si môžete prečítať po jej 
stlačení.

2

Notifi kácia počas intervalu nepoužívania vozidla 

●  Ak sa monitorované vozidlo ne-
nachádza v definovanej zóne pre 
interval nepoužívania vozidla, do 
smartfónu používateľa nastaveného 
na príjem notifikácií sa odošle notifi-
kácia.
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Notifikácia z geozóny/notifikácia počas intervalu nepoužívania vozidla   

2-7. Nastavenia

● V notifikácii je uvedený typ notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepo-
užívania vozidla a názov geozóny. Ak používate väčšie množstvo vozidiel, zobrazí sa 
názov modelu a evidenčné číslo vozidla (ak je zaregistrované).

● Táto notifikácia sa zobrazuje aj v prípade, ak nemáte spustenú aplikáciu SUZUKI CON-
NECT (používajú sa push notifikácie)

● Keď sa push notifikácia prestane zobrazovať, notifikáciu si môžete prečítať v časti [
] na obrazovke Domov.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

Nastavenia notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla 
  

1

Stlačte tlačidlo [Nastavenia noti-
fikácií] na obrazovke Nastavenia.

2

Stlačte tlačidlo [Geozóna] na 
obrazovke Nastavenia notifikácií.

Nastavenia notifi kácií z geozóny/notifi kácií počas intervalu nepoužívania vozidla

Primárny používateľ a Sekundárni používatelia, ktorí používajú notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu 
nepoužívania vozidla, si môžu nastaviť priestor a časový interval pre notifikácie z geozóny/notifikácie počas in-
tervalu nepoužívania vozidla.

3

Stlačte tlačidlo [Pridaț novú 
geozónu] na obrazovke Zoznam 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla.

4

Zobrazí sa obrazovka na výber 
typu notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu ne-
používania vozidla. Zvoľte si typ 
notifikácie z geozóny/notifikácie 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla, ktorý chcete nastaviť.

● Na jednom vozidle je možné definovať 
maximálne 5 pravidiel, ku ktorým patrí 
odchod zo zóny, príchod do zóny  a notifi-
kácie počas intervalu nepoužívania vozidla.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných 
údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/
portal/countryList?type=policy
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2-7. Nastavenia

Nastavenia notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla
Prevádzkový postup pre nastavenia geozóny (odchod zo zóny/príchod do zóny)

3

Na zmenu veľkosti kruhu pohnite 
posuvnou lištou z pravej do ľavej 
strany.

2

Dlhým stlačením bodu na mape 
vytvoríte kruhovú geozónu so 
stredom v tomto bode.

1

Na obrazovke Výber typu 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla stlačte tlačidlo [Odchod] 
alebo [Príchod].

6

Zadajte dni v týždni a časové 
intervaly, počas ktorých chcete 
monitorovať vozidlo.

5

Zadajte názov notifikácie z 
geozóny.
*Ak nezadáte názov geozóny, 
ako názov sa použije dátum 
vytvorenia geozóny.

4

Stlačte tlačidlo [Nastaviț 
túto zónu] na potvrdenie 
nastavenej zóny.

9

Nastavená geozóna sa pridá na 
zoznam na obrazovke Nastavenia 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla.

8

Stlačte tlačidlo [Uložiț geo-
zónu] na uloženie geozóny.

● Vo funkcii „Geozóna (Odchod)“ aplikácia SUZUKI CONNECT deteguje, či vozidlo opusti-
lo nastavenú zónu v definovanom časovom intervale, a vo funkcii „Geozóna (Príchod)“ 
aplikácia deteguje, či vozidlo vošlo do nastavenej zóny v definovanom časovom 
intervale. V prípade detekcie príslušných podmienok sa do smartfónu používateľa na-
staveného na príjem notifikácií odošle notifikácia.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

7

Zvoľte používateľa, ktorý bude 
dostávať notifikácie z geozóny. 
Na tomto mieste sa zobrazí 
Primárny používateľ a Sekundárni 
používatelia, ktorí získali 
oprávnenie používať notifikácie 
z geozóny od Primárneho 
používateľa.
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2-7. Nastavenia

Nastavenia notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla
Prevádzkový postup pre nastavenia notifi kácií počas intervalu nepoužívania 

3

Na zmenu veľkosti kruhu pohnite 
posuvnou lištou z pravej do ľavej 
strany.

2

Dlhým stlačením bodu na mape 
vytvoríte kruhovú zónu pre 
interval nepoužívania vozidla so 
stredom v tomto bode.

1

Na obrazovke Výber typu 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla stlačte tlačidlo 
[Upozornenie].

6

Zadajte dni v týždni a čas, kedy 
chcete dostávať notifikácie počas 
intervalu nepoužívania vozidla.

5

Zadajte názov notifikácie počas 
intervalu nepoužívania vozidla.
*Ak nezadáte názov geozóny, 
ako názov sa použije dátum 
vytvorenia geozóny.

4

Stlačte tlačidlo [Nastaviț 
túto zónu] na potvrdenie 
nastavenej zóny.

9

Nastavená notifikácia počas 
intervalu nepoužívania vozidla sa 
pridá na zoznam na obrazovke 
Nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla.

87

Zvoľte používateľa, ktorý bude 
dostávať notifikácie počas 
intervalu nepoužívania vozidla. 
Na tomto mieste sa zobrazí 
Primárny používateľ a Sekundárni 
používatelia, ktorí získali 
oprávnenie používať notifikácie 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla od Primárneho 
používateľa.

Stlačte tlačidlo [Uložiť geo-
zónu] na uloženie notifikácie 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla.

● Vo funkcii „Notifikácia počas intervalu nepoužívania vozidla“ systém SUZUKI CONNECT 
deteguje, či sa vozidlo nachádza v nastavenej zóne počas intervalu nepoužívania. 
V prípade detekcie príslušných podmienok sa do smartfónu používateľa nastaveného 
na príjem notifikácií odošle notifikácia.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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Nastavenia notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla

2-7. Nastavenia

Zmena nastavení notifi kácií z geozóny/notifi kácií počas intervalu nepoužívania vozidla

3

Po zobrazení obrazovky Detaily 
nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla zmeňte 
príslušné nastavenia a stlačte 
[ ] na ich uloženie.
*Stlačte [ ] v ľavom hornom 
rohu obrazovky Nastavenia 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla na zrušenie zmien a 
návrat na obrazovku Detail 
nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla.

2

Po zobrazení obrazovky Detaily 
nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu nepo-
užívania vozidla stlačte [ ].

1

Na obrazovke Nastavenia notifi-
kácií z geozóny/notifikácií počas 
intervalu nepoužívania vozidla 
stlačte príslušné nastavenie 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla, ktoré chcete upraviť.

4

Nastavená notifikácia z geozó-
ny/notifikácia počas intervalu 
nepoužívania vozidla sa pridá na 
zoznam na obrazovke Nastavenia 
notifikácií z geozóny/notifikácií po-
čas intervalu nepoužívania vozidla.

● Toto nastavenie môže upraviť len osoba, 
ktorá ho vytvorila.

● Osoby, ktoré  sú nastavené ako príjemco-
via notifikácií z geozóny/notifikácií počas 
intervalu nepoužívania vozidla, sa môžu 
odstrániť alebo pridať aj v prípade, ak nie 
sú používateľom, ktorý nastavenie vytvoril.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných 
údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/
portal/countryList?type=policy
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Zmazanie nastavení notifi kácií z geozóny/notifi kácií počas intervalu nepoužívania vozidla

Na zmazanie notifikácií z geozóny/notifikácií počas intervalu nepoužívania vozidla existujú dva spôsoby.

3

Po zobrazení obrazovky Úprava 
nastavení notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla stlačte 
[Zmazaț geozónu] na zmazanie 
nastavení notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla.

2

Po zobrazení obrazovky Detaily 
nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu nepo-
užívania vozidla stlačte [ ].

1

Na obrazovke Zoznam nastavení 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania vo-
zidla stlačte príslušné nastavenie 
notifikácií z geozóny/notifikácií 
počas intervalu nepoužívania 
vozidla, ktoré chcete zmazať.

1

Stlačte [ ] na obrazovke 
Nastavenia notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu 
nepoužívania vozidla.

● Toto nastavenie môže zmazať 
len osoba, ktorá ho vytvorila.

● Ak Sekundárny používateľ 
zruší svoje členstvo, zmaže 
sa aj notifikácia z geozóny/
notifikácia počas intervalu 
nepoužívania vozidla.

● Adresa URL Politiky na ochra-
nu osobných údajov SUZUKI 
CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.
connect.suzuki/portal/coun-
tryList?type=policy

2

Stlačte [ ] na zmazanie 
nastavení notifikácií z geozóny/
notifikácií počas intervalu nepo-
užívania vozidla.
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2-7. Nastavenia

2-7-9. Nastavenia témy
Nastaviť si môžete svetlú alebo tmavú tému aplikácie SUZUKI CONNECT.

● V aplikácii si môžete zvoliť „svetlú” 
tému, „tmavú“ tému a tému „zhodnú 
so zariadením“. Položka „Zhodná 
so zariadením“ sa nezobrazuje na 
vybraných zariadeniach s Android OS.

Svetlá Tmavá

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Nastavenia témy].

2

Zobrazí sa obrazovka Nastavenia 
témy.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN
Môžete zadať/zmeniť diaľkový PIN. Diaľkový PIN sa používa na verifikáciu identity pri diaľkovom ovládaní vozidla.

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Nastavenia diaľk. PIN].

4

Zadajte nový diaľkový PIN.

2

Po zobrazení obrazovky na obno-
vu diaľkového PIN stlačte tlačidlo 
[Zmeniț PIN].

5

Opäť zadajte nový diaľkový PIN 
na potvrdenie.

3

Zadajte svoje heslo, ktoré ste 
si vytvorili počas registrácie za 
člena.

6

Obnova diaľkového PIN je ukon-
čená.
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2-7. Nastavenia

7

Automaticky sa otvorí obrazovka 
na obnovu diaľkového PIN.

2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-7-11. Jazykové nastavenia
Nastaviť si môžete jazyk na používanie s aplikáciou SUZUKI CONNECT.

1

Stlačte tlačidlo [Jazykové nasta-
venia] na obrazovke Nastavenia.

2

Zvoľte si príslušný jazyk na 
používanie s aplikáciou SUZUKI 
CONNECT.

Jazyky podporované v aplikácii SUZUKI CONNECT

Aplikácia SUZUKI CONNECT podporuje nasledujúce jazyky.

• Čeština | Čeština
• Dansk | Dánčina
• Deutsch | Nemčina
• Ελληνικά | Gréčtina
• English | Angličtina
• Español | Španielčina
• Français | Francúzština
• Magyar | Maďarčina
• Italiano | Taliančina
• Nederlands | Holandčina
• Norsk | Nórčina
• Polskie | Poľština
• Português | Portugalčina
• Română | Rumunčina
• Slovenský | Slovenčina
• Svenska | Švédčina
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2-7. Nastavenia

2-7-12. Nastavenie časového pásma
O miestnom čase (časové pásmo a letný čas)

< O časovom pásme >

Aplikáciu SUZUKI CONNECT je možné používať vo viacerých časových pásmach.
Napríklad, ak ste zmenili adresu alebo časové pásmo, zmeňte si nastavenie časového pásma v aplikácii.

Na nasledujúce funkcie sa v aplikácii SUZUKI CONNECT používa uložené časové pásmo krajiny/regiónu.
• História jázd
• Notifikácie o zapnutí motora
• Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla

< O letnom čase >

Ak sa v zvolenej krajine/regióne používa letný čas, bude sa používať aj v aplikácii SUZUKI CONNECT.

<Ako sa používa čas po zmene časového pásma>

Po zmene časového pásma sa čas v histórii jázd/geozóne atď. bude odlišovať od času, ktorý bol pôvodne na-
stavený, v aplikácii SUZUKI CONNECT sa preto čas nastavený v histórii jázd/geozóne atď. pred zmenou časového 
pásma bude zobrazovať so symbolom časového pásma.

Príklad zobrazenia histórie jázd

● Po zmene časového pásma sa notifikácie z geozóny alebo notifikácie o naštartovaní 
motora nemusia zobrazovať v očakávanom čase/časovom pásme. Zároveň sa čas 
môže nesprávne zobrazovať v histórii jázd.

● V základnom nastavení je časové pásmo v SUZUKI CONNECT nastavené na časové 
pásmo krajiny uvedenej v zmluve SUZUKI CONNECT.

● Časové pásmo môže nastaviť len Primárny používateľ.
● Sekundárni používatelia nemôžu nastaviť časové pásmo a musia používať časové 

pásmo nastavené Primárnym používateľom. Z tohto dôvodu sa zobrazené časové 
pásmo môže odlišovať od  časového pásma, v ktorom sa nachádza vozidlo.

● Ak používate SUZUKI CONNECT s viacerými vozidlami, časové pásmo je možné nasta-
viť pre jednotlivé vozidlá.

● Ak sa letný čas zmení  na štandardný čas, alebo sa štandardný  čas zmení na letný  
čas, pričom v systéme sú nastavené notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu 
nepoužívania vozidla, notifikácie sa do smartfónu nemusia doručiť vôbec, môžu sa 
doručiť dvakrát alebo oneskorene.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

Nastavenie časového pásma

2

Na základe výberu sa zobrazí ča-
sové pásmo používané v aplikácii 
SUZUKI CONNECT.

2

Zobrazí sa obrazovka na nastave-
nie časového pásma v aplikácii 
SUZUKI CONNECT.

1

Stlačte tlačidlo [Čas.pásmo vo-
zidla] na obrazovke Nastavenia.

Zmena časového pásma 

3

Po ukončení výberu sa zmení 
časové pásmo používané v 
aplikácii SUZUKI CONNECT.

2

Zvoliť si môžete časové pásmo 
na používanie s aplikáciou 
SUZUKI CONNECT. K dispozícii je 
aj textové vyhľadávanie.

1

Na zmenu časového pásma, 
ktoré sa používa v aplikácii 
SUZUKI CONNECT, stlačte tlačidlo 
[Vybraț krajinu].
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2-7. Nastavenia

1

Stlačte tlačidlo [Používaț údaje o 
vozidle] na obrazovke Nastave-
nia.

2-7-13. Používanie údajov o vozidle

V aplikácii SUZUKI CONNECT sa môže Primárny používateľ rozhodnúť nepoužívať údaje o polohe vozidla.

Ak sa rozhodnete nepovoliť používanie údajov o polohe vozidla, nasledujúce funkcie sa čiastočne alebo úplne 
zablokujú.
• Lokátor polohy zaparkovaného vozidla / zdieľanie polohy zaparkovaného vozidla
• História jázd
• Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla
• Vyhľadávanie predajcov

Rozhodnutie Primárneho používateľa sa bude vzťahovať na všetkých používateľov vozidla.

2

Zmeňte oprávnenia na používa-
nie údajov o polohe vozidla.

Používanie údajov o polohe vozidla

Zmena oprávnení na používanie údajov o polohe vozidla 

● Zmeniť oprávnenia na používanie údajov o polohe vozidla môže len Primárny používateľ.
● Ak používate SUZUKI CONNECT s viacerými vozidlami, môžete zmeniť jednotlivé na-

stavenia.
● Po zmene nastavení môže ich uplatnenie trvať niekoľko minút. Po zmene funkcie sa 

ukončí nastavenie.
● Vo funkcii Kontrola polohy vozidla / zdieľanie polohy vozidla sa používajú údaje o po-

lohe vozidla na zobrazenie polohy zaparkovaného vozidla na mape.
● Vo funkcii História jázd sa používajú údaje o polohe vozidla na zobrazenie počiatoč-

ného a konečného bodu jazdy na mape.
● Vo funkcii Notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu nepoužívania vozidla sa údaje 

o polohe vozidla používajú na detekciu príchodu a odchodu vozidla z geozóny alebo jeho 
neprítomnosť v špecifikovanej zóne. V týchto funkciách sa rozhodovanie vykonáva na 
základe údajov o polohe vozidla, nedochádza však k sledovaniu polohy vozidla.

● Vo funkcii Vyhľadávanie predajcov sa údaje o polohe vozidla používajú na vyhľadáva-
nie predajcov SUZUKI v blízkosti vozidla.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

2-7-14. Najčastejšie otázky
Môžete si prezrieť najčastejšie otázky o aplikácii SUZUKI CONNECT.

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Najčastejšie otázky].

2

Zobrazí sa zoznam najčastejších 
otázok. Zvoľte si otázku, na ktorú 
hľadáte odpoveď.
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2-7. Nastavenia

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Súkromie a podmienky].

2-7-15. Podmienky poskytovania/Politika na ochranu osobných údajov
Môžete si prečítať Podmienky poskytovania a Politiku na ochranu osobných údajov. Tieto dokumenty musíte 
odsúhlasiť predtým, ako začnete používať SUZUKI CONNECT.

2

Zobrazia sa Podmienky posky-
tovania a Politika na ochranu 
osobných údajov.

●  Zobrazia sa Podmienky poskytovania 
SUZUKI CONNECT.

●  Zobrazí sa Politika na ochranu osob-
ných údajov.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT

2-7-16. Copyright
Môžete si prečítať informácie o autorských právach.

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Copyright].

2

Zobrazia sa informácie o autor-
ských právach.

● Toto zobrazenie sa môže odlišovať od reálneho zobrazenia obsahu v aplikácii.
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● Na používanie aplikácie sa budete musieť opätovne prihlásiť.

2-7. Nastavenia

2-7-17. Odhlásenie
Odhlásenie z aplikácie SUZUKI CONNECT.

1

Na obrazovke Nastavenia stlačte 
tlačidlo [Odhlásiť sa].

2

Zobrazí sa obrazovka s potvrde-
ním. Stlačte tlačidlo [Odhlásiť sa] 
druhýkrát.

3

Budete odhlásený z aplikácie 
SUZUKI CONNECT a aplikácia sa 
prepne na obrazovku Prihlásenie.

Kapitola 2 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
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Kapitola 3  Ako používať aplikáciu 
SUZUKI CONNECT (Iné) 3
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3-1. Ak používate viac vozidiel

3-1-1. Ak chcete aplikáciu prepnúť na iné vozidlo
Ak používate aplikáciu SUZUKI CONNECT s viac ako jedným vozidlom, na obrazovke Domov si môžete prepnúť 
zobrazenie príslušných vozidiel.

1

Na obrazovke Domov stlačte 
zónu, v ktorej je zobrazený názov 
modelu.

2

Spomedzi zobrazených vozidiel, 
ktoré používate, si zvoľte vozidlo, 
ktoré si chcete nechať zobraziť 
na obrazovke Domov v aplikácii 
SUZUKI CONNECT.
Ak ste ho zadali, zobrazí sa 
evidenčné číslo vozidla.

3

Zobrazenie na obrazovke Domov 
sa prepne na zvolené vozidlo.

● Aplikáciu SUZUKI CONNECT nemôžete používať na pridanie nového vozidla (teda za-
čať používať službu alebo sa zaregistrovať ako Sekundárny používateľ). Tento krok je 
potrebné vykonať z webovej stránky pre členov.

● Ak chcete zmazať vozidlo, postupujte podľa nasledujúceho postupu:
Zrušenie zmluvného vozidla ⇨ 4-1-1. Zrušenie zmluvy
Odmietnutie roly Sekundárneho používateľa ⇨ 2-7-3. Údaje o vozidle

●  Ak vlastníte väčší počet vozidiel, nasledujúce funkcie môžete používať bez ohľadu na 
to, ktoré vozidlo je zvolené.
-  Notifikácie: Do smartfónu sa budú odosielať notifikácie ku všetkým vozidlám zare-

gistrovaným na jedno a to isté ID používateľa.
-  Zoznam notifikácií: Na obrazovke Notifikácie si môžete prečítať notifikácie ku 

všetkým vozidlám. Zároveň si môžete filtrovať zobrazenie jednotlivých vozidiel.
⇨ 3-1-2. Notifikácie

-  Nastavenia: V nastaveniach si zvoľte vozidlo. ⇨ 3-1-3. Nastavenia

Kapitola 3 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
(Iné)

3-1-2. Notifikácie
Na obrazovke Notifikácie si môžete zvoliť vozidlo, ktorého notifikácie si chcete zobraziť.

1

Na obrazovke Domov stlačte [ ].

2

Po zobrazení obrazovky Notifiká-
cie stlačte [ ].

3

Zvoľte si vozidlo, ku ktorému si 
chcete zobraziť notifikácie. Pred 
zmenou sa budú zobrazovať 
notifikácie ku všetkým vozidlám.

4

Zobrazí sa zoznam notifikácií k 
zvolenému vozidlu.
⇨ 2-2. Notifikácie

● Ak vlastníte väčšie množstvo vozidiel, na obrazovke s detailami notifikácie sa zobrazí 
názov a evidenčné číslo vozidla, aby bolo jednoduchšie určiť, na ktoré vozidlo sa 
vzťahuje príslušná notifikácia.
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3-1. Ak používate viac vozidiel

3-1-3. Nastavenia
Na obrazovke Nastavenia si môžete zvoliť a nastaviť položky, ktoré je možné nastaviť/zobraziť pre jednotlivé 
vozidlá.

1

Na obrazovke Domov stlačte 
[ ].

2

Po zobrazení obrazovky Nastave-
nia stlačte tlačidlo [Voz. Info].

3

Zvoľte si vozidlo, ktorého nasta-
venia si chcete zobraziť.

4

Zobrazia sa nastavenia zvoleného 
vozidla.
⇨ 2-7. Nastavenia

Kapitola 3 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
(Iné)

● Ak vlastníte väčšie množstvo vozidiel, k nasledujúcim nastaveniam sa zobrazí obra-
zovka na výber vozidla.
- Údaje o vozidle
- Moji predajcovia
- Autentifikácia vodiča
- Nastavenia Sekundárneho používateľa
- Nastavenia notifikácií
- Čas.pásmo vozidla
- Používanie údajov o vozidle
- Politika na ochranu osobných údajov
- Podmienky poskytovania
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3-2. Ak zabudnete heslo 

3-2-1. Ak zabudnete heslo
Na obnovu hesla postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1

Na obrazovke Prihlásenie stlačte 
tlačidlo [Zabudnuté heslo?].

4

Zadajte svoje nové heslo a 
stlačte tlačidlo [Obnoviț heslo]. 
V prípade použitia neplatných 
znakov sa zobrazí chybové 
hlásenie.

2

Zadajte svoju e-mailovú 
adresu do poľa E-mail a 
stlačte tlačidlo [Ďalej].

5

Obnova hesla je ukončená.

3

Zadajte verifikačný kód, ktorý ste 
prijali cez e-mail.

Ak ste neprijali e-mail s verifi-
kačným kódom.

❶Stlačením tohto tlačidla 
môžete zadať svoju e-mailovú 
adresu.
❷Stlačením tohto tlačidla 

môžete opätovne odoslať 
verifikačný kód.

❶
❷

● O pravidlách na tvorbu hesla
-  Nové heslo sa nemôže zhodovať s predchádzajúcim heslom.
-  Heslo musí obsahovať minimálne 8 alfanumerických znakov a minimálne jednu číslicu 

a jedno písmeno. (Použiť môžete aj vybrané symboly ! " # $ % & ' ( ) * , - . / : ; < > ? @ [ 
] ^ _ ` { | } ~ )

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 3 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
(Iné)
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3-3. Nastavenia smartfónu

3-3-1. Používatelia zariadení Android
Položku „Oprávnenie pre notif.“, „Oprávnenia pre údaje o polohe“ a „Zrušiť úsporný režim“ nie je možné zmeniť 
v Nastaveniach aplikácie SUZUKI CONNECT. Tieto položky môžete zmeniť v nastaveniach smartfónu.
V tejto kapitole je uvedený postup pre smartfón Google Pixel 5 (verzia Android 11).

Postup na povolenie notifi kácií

Po povolení notifikácií sa na smartfóne sprístupnia push notifikácie.

1.  Na smartfóne stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Aplikácie a notifikácie] > [Informácie o aplikácii].
2.  Prejdite na položku [SUZUKI CONNECT] a stlačte ju.
3.  Zapnite [Všetky notifikácie SUZUKI CONNECT].

Postup na povolenie používania údajov o polohe

Ak povolíte používanie lokalizačných údajov, v aplikácii sa budú zobrazovať lokalizačné údaje a vo funkcii Kontrola 
poslednej polohy zaparkovaného vozidla a Nastavenia notifikácií z geozóny bude možné vypočítať vzdialenosť.

1.  Na smartfóne stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Poloha].
2.  Skontrolujte, či je funkcia [Používať polohu] zapnutá.
3.  Stlačte položku [Prístup aplikácií k polohe] > [SUZUKI CONNECT].
4.  Stlačte položku [Povoliť len počas používania aplikácie].

Postup na zrušenie úsporného režimu

Aj napriek dodržaniu „Postupu na povolenie notifikácií“ alebo „Postupu na povolenie používania údajov o polo-
he“ nemusí dochádzať k príjmu notifikácií alebo schopnosti používať lokalizačné údaje. V takomto prípade môže 
byť aktivovaný úsporný režim, odporúčame ho preto vypnúť.

1.  Na smartfóne stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Batéria].
2.  Stlačte položku [Šetrič batérie].
3.  Stlačte položku [Vypnúť].

● Postup na nastavenie môže závisieť od modelu smartfónu. Detailné informácie sú 
uvedené v návode na obsluhu smartfónu.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 3 Používanie aplikácie SUZUKI CONNECT
(Iné)

3-3-2. Používatelia zariadení iOS
Položku „Oprávnenie pre notif.“, „Oprávnenia pre údaje o polohe“ a „Autentifikácia biometriou“ (Face ID/Touch ID) nie 
je možné zmeniť v Nastaveniach aplikácie SUZUKI CONNECT. Tieto položky môžete zmeniť v nastaveniach smartfónu.
V tejto kapitole je uvedený postup pre smartfón iOS 15.1.1.

Postup na povolenie notifi kácií

Po povolení notifikácií sa na smartfóne sprístupnia push notifikácie.

1.  Na smartfóne stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Notifikácie].
2.  Prejdite nadol na položku [SUZUKI CONNECT] a stlačte ju.
3.  Zapnite položku [Povoliť notifikácie].

Postup na povolenie používania údajov o polohe

Ak povolíte používanie lokalizačných údajov, v aplikácii sa budú zobrazovať lokalizačné údaje a vo funkcii Kontrola 
poslednej polohy zaparkovaného vozidla a Nastavenia notifikácií z geozóny bude možné vypočítať vzdialenosť.

1.  Na smartfóne stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Ochrana súkromia] > [Lokalizačné služby].
2.  Skontrolujte, či je položka [Lokalizačné služby] zapnutá.
3.  Prejdite nadol na položku [SUZUKI CONNECT] a stlačte ju.
4.  Stlačte položku [Počas používania aplikácie].

Oprávnenie na používanie biometrickej autentifi kácie (Face ID / Touch ID)

Vďaka biometrickej autentifikácii sa uľahčuje diaľkové ovládanie.

1.  Stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Face ID & heslo] alebo [Touch ID & heslo] na smartfóne, a ak sa zobrazí ob-
razovka na zadanie hesla, zadajte heslo.

2.  Stlačte položku [Ostatné aplikácie].
3.  Aktivujte položku [SUZUKI CONNECT].

● Na používanie biometrickej autentifikácie (Face ID / Touch ID) budete musieť aktivo-
vať svoje heslo.
Vaše heslo sú alfanumerické znaky, ktoré zadávate na zvýšenie bezpečnosti počas 
odomykania svojho zariadenia iOS.
Na aktiváciu hesla postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.  Stlačte aplikáciu [Nastavenia] > [Face ID a heslo] alebo [Touch ID a heslo] na 
smartfóne.

2.  Prejdite nadol na položku [Zapnúť heslo] a stlačte ju.
3.  Zadajte nové heslo.

● Adresa URL Politiky na ochranu osobných údajov SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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Kapitola 4  Zrušenie zmluvy/
Zmazanie účtu4
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4-1. Zrušenie služieb s online pripojením na vozidlo

4-1-1. Zrušenie zmluvy
Zmluvu SUZUKI CONNECT zrušte v nasledujúcich prípadoch.
• Ak nechcete naďalej používať služby SUZUKI CONNECT.
• Ak predáte vozidlo/prevediete vozidlo na inú osobu.

Vaše osobné údaje nebudú zmazané po zrušení zmluvy SUZUKI CONNECT. Ak chcete zmazať svoje osobné údaje, 
musíte zmazať aj svoj účet.

Postup na zrušenie zmluvy SUZUKI CONNECT

Zmluvu SUZUKI CONNECT je možné zrušiť na webovej stránke pre členov SUZUKI CONNECT
(https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin).

Webová stránka 
pre členov

1

Prihláste sa do webovej stránky 
pre členov pomocou e-mailu 
a hesla, ktoré ste používali na 
prihlásenie do aplikácie SUZUKI 
CONNECT.

3

Prejdite nadol a stlačte tlačidlo 
[Zrušiț zmluvu] na aktiváciu 
procesu zrušenia zmluvy.

2

Po zobrazení obrazovky Domov 
stlačte [>] vedľa vozidla, ktorého 
zmluvu chcete zrušiť.

Kapitola 4 Zrušenie zmluvy/Zmazanie účtu

● Po zrušení zmluvy SUZUKI CONNECT a akceptácii zrušenia prestanú byť dostupné 
všetky služby s online pripojením na vozidlo. Ak nemáte zablokovaný účet, na we-
bovej stránke pre členov sa budete môcť prihlásiť pomocou svojho ID používateľa 
(e-mailová adresa) a hesla.

● Ak nebol aktivovaný stav IG-ON/EG-ON vo vozidle viac ako 9 dní, aktivujte stav IG-ON/
EG-ON a stlačte tlačidlo [Zrušiț zmluvu].

● Zmluvu SUZUKI CONNECT môžete kedykoľvek zrušiť.
● Na tomto mieste sú uvedené informácie o členstve.

⇨ 1-2-3. Primárny používateľ a Sekundárny používateľ
● Služby sa môžete rozhodnúť opätovne používať aj po zrušení zmluvy SUZUKI 

CONNECT, musíte však uzatvoriť novú zmluvu. Na uzatvorenie zmluvy kontaktujte pre-
dajcu SUZUKI.
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Zmluvu SUZUKI CONNECT je možné zmazať na webovej stránke pre členov SUZUKI CONNECT
(https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin).

Webová stránka 
pre členov

Postup zmazania účtu (z webovej stránky pre členov SUZUKI CONNECT)

1

Prihláste sa do webovej stránky 
pre členov pomocou e-mailu 
a hesla, ktoré ste používali 
na prihlásenie do aplikácie 
SUZUKI CONNECT.

2

Po zobrazení obrazovky Domov 
stlačte tlačidlo [Detail] > [Zmeniț] 
vedľa údajov o účte.

3

Prejdite nadol a stlačte tlačidlo 
[Ak chcete zmazaț svoj účet, 
prejdite sem.] na zmazanie účtu.

4-2. Zmazať účet

4-2-1. Zmazanie účtu

Zmluvu SUZUKI CONNECT je možné z aplikácie zmazať.

Postup zmazania účtu (z aplikácie SUZUKI CONNECT)

Kapitola 4 Zrušenie zmluvy/Zmazanie účtu

2

Stlačte tlačidlo [Profil] na 
obrazovke Nastavenia.

3

Stlačením tlačidla [Zmazať 
účet] svoj účet zmažete.

●  Ak zmažete svoj účet prostredníctvom aplikácie SUZUKI CONNECT, súčasne sa zruší 
aj vaša zmluva.

● Dokončenie zmazania účtu môže chvíľu trvať. Po zmazaní účtu sa už nebudete môcť 
prihlásiť do aplikácie SUZUKI CONNECT.

● Údaje o zákazníkovi, ktoré sú zaregistrované v SUZUKI CONNECT, obsahujú osobné 
údaje zákazníka, napríklad jeho meno a e-mailovú adresu. Ukončenie používania týchto 
údajov sa nazýva zmazanie účtu. Kliknite na túto položku, ktorá obsahuje opis účtu.
⇨ 1-2-3. Primárny používateľ a Sekundárny používateľ

● Po zmazaní účtu nebude možné obnoviť zaregistrované údaje.
●  Svoj účet nebudete môcť zmazať v nasledujúcich prípadoch.

- Pozvaný bol Sekundárny používateľ.

1

Stlačte tlačidlo [ ] na 
domovskej obrazovke 
aplikácie SUZUKI CONNECT.

● Ak zmažete svoj účet, nebudete sa môcť prihlásiť na webovej stránke pre členov 
SUZUKI CONNECT a nebudete môcť pridávať vozidlá ani si prezerať predchádzajúce 
zmluvy.

● Ak zmažete svoj účet, nebudete si môcť zaregistrovať nové vozidlo ani zmluvu ako 
sekundárny používateľ pomocou aktuálneho účtu (budete si musieť zaregistrovať 
nový účet).

●  Ak SUZUKI CONNECT zrušíte bez zmazania účtu, na webovej stránke pre členov si môžete 
prezrieť svoje predchádzajúce zmluvné vozidlo a údaje o jeho používaní.

●  Svoj účet nebudete môcť zmazať v nasledujúcich prípadoch.
- Nebola zrušená zmluva SUZUKI CONNECT.
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5-1-1. Licenčné informácie
V komunikačnom zariadení vozidla sa používa voľne dostupný softvér/softvér open source. Informácie o voľne 
dostupnom softvéri/softvéri open source a/alebo zdrojovom kóde môžete získať na nasledujúcej adrese URL.
https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/

5-1. Licenčné informácie

5-1-2. Ochranné známky
•  Apple, logo Apple a iPhone sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a iných kra-

jinách.

•  App Store je ochranná známka služby spoločnosti Apple Inc.

•  iOS je názov OS spoločnosti Apple Inc. IOS je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoloč-
nosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a iných krajinách, a používa sa na základe licencie.

•  Google, Google Play, logo Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

•  Bluetooth® je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. v Spoje-
ných štátoch amerických.

•  QR Code® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE Incorporated.

•  Názvy spoločností, výrobkov a systémov uvedené v tejto príručke sú registrovanými ochrannými známkami 
alebo ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kapitola 5 Licenčné informácie
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6-1. Register

Kľúčové slovo Kapitola Strana

Účet

Ak si chcete vytvoriť účet 1-2-2. Postup na uzatvorenie zmluvy 13, 14

Ak chcete zmazať účet 4-2-1. Zmazanie účtu 112, 113

Prihlásenie

Ak sa chcete prihlásiť 1-5-1. Opis obrazovky Prihlásenie 28

Ak zabudnete heslo (tvorba nového hesla) 3-2-1. Ak zabudnete heslo 104

Stav vozidla

Ak chcete skontrolovať dojazd, zostatok paliva alebo 
priemernú spotrebu paliva

2-1-1. Opis obrazovky Domov 32, 33

Ak chcete skontrolovať stav vozidla (odomknuté 
dvere, výstražné svetlá, predné svetlomety)

2-2-3. Stavové notifikácie 41

Ak chcete skontrolovať stav výstražných kontroliek 2-3-1. Vlastná kontrola 48-52

Ak chcete zmeniť vozidlo
3-1-1. Ak chcete aplikáciu prepnúť na iné 

vozidlo
100

Notifikácie

Čo sú stavové notifikácie (odomknuté dvere, 
rozsvietené výstražné svetlá, rozsvietené predné 
svetlomety)?

2-2-3. Stavové notifikácie 40

Ak prijmete stavovú notifikáciu a chcete diaľkovo 
zamknúť dvere alebo zrušiť ich zamknutie

2-2-3. Stavové notifikácie 42, 43

Čo sú notifikácie o výstražných kontrolkách? 2-2-2. Notifikácia o výstražných kontrolkách 38, 39

Čo sú notifikácie o ukončení diaľkového ovládania?
2-2-4. Notifikácie o ukončení diaľkového 

ovládania
44

Čo sú notifikácie o alarme? 2-2-5. Bezpečnostné výstrahy 44

Čo sú notifikácie o zapnutí motora (naštartovaní 
motora)?

2-2-5. Bezpečnostné výstrahy 45

Čo sú notifikácie o zvolávacích kampaniach?
2-2-6. Notifikácie o zvolávacích/servisných 

kampaniach
46

Čo sú notifikácie o periodickej údržbe? 2-2-7. Notifikácie o údržbe 47

Kľúčové slovo Kapitola Strana

História jázd

Ak si chcete prezrieť históriu jázd alebo údaje o jazde 2-5-1. História jázd 56

Ak chcete vyexportovať históriu jázd do súboru CSV 2-5-1. História jázd 56

Poloha zaparkovaného vozidla

Ak si chcete zobraziť polohu zaparkovaného vozidla 2-6-1. Lokátor polohy zaparkovaného vozidla 58

Ak chcete zdieľať polohu zaparkovaného vozidla 2-6-2. Zdieľať polohu zaparkovaného vozidla 59

Podpora

Ak chcete kontaktovať servis 2-4-1. Podpora 54

Ak chcete vyhľadať predajcu v okolí 2-7-4. Moji predajcovia 66

Ak chcete kontaktovať odťahovú službu 2-4-1. Podpora 55

Kapitola 6 Register
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6-1. Register

Kľúčové slovo Kapitola Strana

Nastavenia

Ak chcete zobraziť svoj profil používateľa 2-7-2. Profil 62

Ak si chcete zobraziť údaje o vozidle (názov modelu, 
evidenčné číslo vozidla, stav tachometra)

2-7-3. Údaje o vozidle 63

Ak si chcete prezrieť, vyhľadať alebo nastaviť Môjho 
predajcu

2-7-4. Moji predajcovia 64-67

Ak chcete vykonať autentifikáciu vodiča 2-7-5. Autentifikácia vodiča 68, 69

Ak chcete pozvať Sekundárnych používateľov, zmeniť 
im oprávnenia alebo ich zmazať, alebo si prezrieť 
pozvané osoby

2-7-6. Nastavenia Sekundárneho používateľa 70-72

Ak chcete zapnúť/vypnúť notifikácie 2-7-7. Nastavenia notifikácií 73-75

Ak chcete zadať, skontrolovať, upraviť alebo zmazať 
notifikácie z geozóny/notifikácie počas intervalu 
nepoužívania vozidla

2-7-8. Notifikácie z geozóny/notifikácie počas 
intervalu nepoužívania vozidla

76-85

Ak chcete zmeniť nastavenie témy 2-7-9. Nastavenia témy 86

Ak chcete zadať alebo zmeniť diaľkový PIN 2-7-10. Nastavenia diaľk. PIN 87, 88

Ak chcete zmeniť jazyk používaný v aplikácii SUZUKI 
CONNECT

2-7-11. Jazykové nastavenia 89

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť časovú zónu 
používanú v aplikácii SUZUKI CONNECT

2-7-12. Nastavenie časového pásma 90, 91

Ak chcete zapnúť/vypnúť používanie údajov o vozidle 2-7-13. Používanie údajov o vozidle 92

Ak chcete zobraziť najčastejšie otázky 2-7-14. Najčastejšie otázky 93

Ak si chcete zobraziť Podmienky poskytovania a 
Politiku na ochranu osobných údajov

2-7-15. Podmienky poskytovania/Politika na 
ochranu osobných údajov

94

Ak chcete zobraziť informácie o autorských právach 2-7-16. Copyright 95

Ak sa chcete odhlásiť 2-7-17. Odhlásenie 96

Kapitola 6 Register
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7-1. Osobitné upozornenia

7-1-1. Osobitné upozornenia k službám s online pripojením na vozidlo

Diaľkové zamknutie 
dverí

Túto funkciu nepoužívajte, ak sa vo vozidle nachádzajú osoby alebo domáce zviera-
tá. Vzniká riziko ich uzamknutia vo vozidle a nemožnosti úniku z vozidla.
Ak pomocou tejto funkcie zamknete dvere, alarm sa nespustí.
Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.
•  Sú otvorené niektoré z dverí vozidla alebo piate dvere.
•  Vo vozidle sa detegoval kľúč diaľkového ovládania.
•  Vozidlo sa pohybuje alebo je v stave IG-ON/EG-ON.
•  Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebol aktivovaný viac ako 9 dní.

Zrušenie diaľkového 
zamknutia dverí

Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.
•  Sú otvorené niektoré z dverí vozidla alebo piate dvere.
•  Vo vozidle sa detegoval kľúč diaľkového ovládania.
•  Vozidlo sa pohybuje alebo je v stave IG-ON/EG-ON.
•  Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebol aktivovaný viac ako 9 dní.

Kontrola polohy 
zaparkovaného vozidla

Keď zákazník používa SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT načíta údaje o po-
lohe vozidla.
Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.

História jázd

Keď zákazník používa SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT načíta údaje o po-
lohe vozidla.
Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.

Vyhľadávanie predajcov

Keď zákazník používa SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT načíta údaje o po-
lohe vozidla.
Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.

Kapitola 7 Osobitné upozornenia

Geozóna

Keď zákazník používa SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT načíta údaje o po-
lohe vozidla.
Táto funkcia slúži len na notifikáciu a neinformuje o polohe vozidla. Ak je potrebné 
určiť polohu vozidla, zobrazte si ju pomocou lokátora polohy zaparkovaného vozidla.
Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.

Notifikácie o naštartovaní 
motora

Notifikácie o alarme

Táto funkcia nemusí byť funkčná v nasledujúcich situáciách.
•  Nadmerne stúpne teplota v kabíne vozidla.
•  Riadiaca jednotka dátovej komunikácie kompatibilná so SUZUKI CONNECT nedokáže 

komunikovať.
•  Pokleslo napätie v akumulátore.
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