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1-1. Nejprve si přečtěte toto

1-1-1. O této příručce
Tato příručka vysvětluje hlavní služby a postupy pro používání SUZUKI CONNECT.

V této příručce jsou použity následující symboly:

Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit usmrcení nebo vážné zranění.

Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit usmrcení nebo středně těžké zranění.

Označuje speciální informace, které usnadňují údržbu nebo vyjasňují pokyny.

Funkce, které může používat primární uživatel.

Funkce, které může používat sekundární uživatel, když mu to primární uživatel povolí.

Věnujte zvláštní pozornost zprávám zvýrazněným těmito symboly., ,

1-1-2. Bezpečnostní opatření

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

• Vytištěné informace jsou platné od Leden 2023.

• Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.

• Obrazovky aplikace popsané v této příručce jsou informativní obrázky. Následkem upgradů verzí se mohou lišit 
od skutečnosti.

• Poskytování souvisejících služeb a obsahu může být změněno nebo ukončeno bez upozornění. Související 
funkce, provozní postupy, obrazovky atd. se mohou bez upozornění změnit.

• Nejnovější informace o SUZUKI CONNECT získáte na webové stránce SUZUKI CONNECT ve své zemi.

• Vzhledem k tomu, že SUZUKI CONNECT používá telekomunikace, nemusí aplikace fungovat správně nebo služba 
nemusí být dostupná v závislosti na šíření rádiových vln v daném prostředí nebo místě používání.

• Informace o poloze vozidla nemusejí být přesné. V závislosti na příjmu GPS v daném prostředí také nemusí být 
možné zobrazit správnou polohu, nebo může určitou dobu trvat, než se informace o poloze aktualizují.

• Pokud nastane změna ve způsobu komunikace, který používá poskytovatel telekomunikačních služeb, SUZUKI 
CONNECT nemusí být k dispozici.

• Pokud zapalování není zapnuté 9 či více dní, některé operace nemusejí být k dispozici, například vzdálené 
operace.

• Při řízení je nebezpečné vyřizovat hovory mobilním telefonem, obsluhovat mobilní telefon a dívat se na něj, 
neboť vás to může rozptýlit při řízení vozidla, což může vést k vážné nehodě. Pokud musíte telefon používat, 
zastavte nejprve na bezpečném místě.

• Neobsluhujte svůj mobilní telefon ani jej nesledujte za chůze.

• SUZUKI CONNECT může používat polohu vašeho vozidla a informace o vozidle k poskytování služeb. Osobní 
informace zaregistrovaných zákazníků mohou být používány k zasílání upozornění. Další informace viz zásady 
ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT (https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy).

• Pokud chcete používat SUZUKI CONNECT, musíte se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů a s Náleži-
tostmi a podmínkami.

• Pokud je účastník smlouvy nezletilý, používejte tuto službu až po získání souhlasu jeho zákonného zástupce.
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1-1. Nejprve si přečtěte toto

1-1-2. Bezpečnostní opatření
• Pokud své vozidlo chcete prodat/přepsat, zrušte sami smlouvu k SUZUKI CONNECT. Detaily viz ⇨ 4-1-1. Zrušení 
smlouvy.

• Pokud zavoláte svému prodejci a silniční asistenci prostřednictvím aplikace SUZUKI CONNECT, budou účtovány 
poplatky za volání.

• Pokud máte otázky k SUZUKI CONNECT, podívejte se na stránku s často kladeným otázkami na webové stránce 
SUZUKI CONNECT.

1-1-3. Jak číst tuto příručku

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

40

2-2. Upozornění

2-2-3. Stavová upozornění
Pokud zapomenete zamknout dveře nebo zhasnout výstražná světla či světlomety, když opustíte vozidlo, bude 
zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu.

● �Pokud je chvíli po zavření dveří 
a zastavení motoru zjištěno, že klíč 
dálkového ovládání není ve vozidle, 
bude odesláno upozornění do 
mobilního telefonu.

● �Pokud jste zapomněli zamknout 
dveře, můžete je zamknout pomocí 
vzdálené operace aplikace SUZUKI 
CONNECT, aniž byste se vraceli do 
vozidla.

● �Pokud jste zapomněli zhasnout 
výstražná světla nebo světlomety, 
neexistuje žádná vzdálená funkce, 
takže se musíte vrátit do vozidla 
a zhasnout je.

21

Detaily můžete zkontrolovat 
klepnutím na zobrazené upozor-
nění.

● Stavová upozornění jsou odeslána za následujících okolností.
● Dveře odemčené

- Zapalování je vypnuté.
- Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
- Je vyžadováno ověření řidiče. ⇨ 2-7-5. Ověření řidiče

● Výstražná světla svítí, světlomety svítí
- Zapalování je vypnuté.
- Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
- Mobilní telefon i vozidlo jsou v komunikačním dosahu.
- Je vyžadováno ověření řidiče. ⇨ 2-7-5. Ověření řidiče

● Při obsluze vzdáleného ovládání zámku dveří aplikací SUZUKI CONNECT se bezpeč-
nostní alarm neaktivuje.

● Stavové upozornění (světlomety svítí) je zasláno, když svítí zadní sdružená světla, i když 
světlomety nesvítí.

● Stavová upozornění se zobrazují, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízená 
upozornění).

● Pokud nabízené upozornění zmizí, jeho detaily můžete stále zkontrolovat na obrazov-
ce upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

● Uživatelé také mohou zvolit, že upozornění nebudou přijímat.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

● Pokud nejsou upozornění přijímána, upozornění aplikace SUZUKI CONNECT nemusejí 
být povolena v nastavení operačního systému mobilního telefonu, a proto zkontroluj-
te aplikaci nastavení systému Android nebo iOS.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT● Název
Hlavní názvy jsou 
vytvořeny pro každou 
funkci a účel, podrob-
ná vysvětlení jsou uve-
dena pod podnázvy.

● Název kapitoly

● Provozní postupy
Zobrazuje obrazov-
ku pro jednotlivé 
operační kroky.

● Provozní pokyny
Poskytuje podrobné 
pokyny pro jednot-
livé operace.

●  Reference
Informace 
o položkách, které 
obsahují související 
obsah.

●  Výstraha, varování, 
doporučení
Přečtěte si 1-1-1 O této 
příručce (strana 8).
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1-2. Informace o SUZUKI CONNECT

1-2-1. Přehled SUZUKI CONNECT

Konceptuální diagram SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT umožňuje uživatelům provozovat praktické funkce prostřednictvím aplikace v mobilním tele-
fonu i mimo vozidlo. Informace o problémech s vozidlem lze sdílet s určenými prodejci, kteří mohou dálkově 
zkontrolovat příčinu, aby bylo možné podniknout náležité kroky. SUZUKI CONNECT nabízí zákazníkům novou úro-
veň pohodlí a jistoty.

Informace o vozidle 
Poloha zaparkovaného 
vozidla Ujetá vzdále-
nost atd.

Připojené vozidlo

Praktická a pohodlná aplikační služba 
Praktická a pohodlná aplikační služba, která 
umožňuje dálkově ovládat a kontrolovat stav vo-
zidla prostřednictvím mobilního telefonu.

Více pohodlí
Funkce dálkového ovládání, poloha zaparkované-
ho vozidla atd.

Více klidu
Upozornění bezpečnostního alarmu atd.Server SUZUKI 

CONNECT

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

1-2-2. Postup pro smlouvu
Pokud chcete používat služby SUZUKI CONNECT, musíte vytvořit účet a uzavřít smlouvu ke službám SUZUKI 
CONNECT.

Smluvní proces

<Primární uživatelé>
1. Vytvořte nový účet

•  Po převzetí vozidla obdržíte „Registrační formulář SUZUKI CONNECT“ od zaměstnanců prodejce, k němuž 
vozidlo smluvně náleží.

•  Naskenujte kód QR v registračním formuláři SUZUKI CONNECT mobilním telefonem, aby se otevřela webová 
stránka člena SUZUKI CONNECT. Po potvrzení a odsouhlasení zásady ochrany osobních údajů a podmínek 
zvolte, zda budete používat polohu vozidla v SUZUKI CONNECT, a zadejte požadované informace k vytvoření 
účtu.
Informace, které budou zaregistrovány jako informace o účtu: Jméno, jazyk, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, heslo.

2. Zaregistrujte informace o vozidle
•  Dále zadejte smluvní údaje na webové stránce člena SUZUKI CONNECT a zaregistrujte informace o vozidle.
Informace, které budou zaregistrovány jako informace o vozidle: Název, stát, časové pásmo, registrační 
značka (volitelně), VIN

3. Stáhněte si aplikaci SUZUKI CONNECT
4. Proveďte počáteční nastavení aplikace SUZUKI CONNECT

•  Přihlaste se do aplikace SUZUKI CONNECT pomocí e-mailové adresy (uživatelského ID) a hesla, které jste 
zaregistrovali v kroku 1.

•  Spusťte aplikaci a proveďte počáteční nastavení. V tuto chvíli bude otestováno připojení mezi vozidlem 
a aplikací.

•  Až se v aplikací zobrazí domovská obrazovka, je proces dokončen. ( ⇨ 2-1. Domovská obrazovka)

Pokud máte více vozidel

SUZUKI CONNECT vám umožňuje zaregistrovat více vozidel pro účet jedné osoby (informace o členovi).
Pokud máte další připojené vozidlo SUZUKI, můžete toto vozidlo přidat k účtu (informace o členovi), který jste 
již zaregistrovali, a vynechat postup vytvoření účtu.

Zaregistrované údaje
Jméno, jazyk, e-mailová adresa, 
telefonní číslo (volitelně), heslo

Zaregistrované údaje
Název, stát, časové pásmo, 
registrační značka (volitelně), 
VIN

Používané vozidlo

Další vozidlo k přidání
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1-2. Informace o SUZUKI CONNECT

● Na webová stránce člena SUZUKI CONNECT můžete zkontrolovat informace o členovi, 
které jste zadali při registraci jako člen.

● URL webové stránky člena SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin
Stránka se otevře, až načtete kód QR fotoaparátem svého mobilního te-
lefonu.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

* Musíte se přihlásit svým zaregistrovaným uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.

1-2-2. Postup pro smlouvu

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT
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1-2. Informace o SUZUKI CONNECT

1-2-3. Primární a sekundární uživatel
Prostřednictvím SUZUKI CONNECT může primární uživatel pozvat svou rodinu nebo někoho, s kým používá vozi-
dlo společně, jako „sekundární uživatele“. Primární uživatel může odeslat pozvánku z nastavení aplikace. Funk-
ce, které mohou sekundární uživatelé používat, nastavuje primární uživatel.

Funkce dostupné pro sekundární uživatele

Základní funkce dostupné pro sekundární 
uživatele

•  Vzdálená kontrola stavu (stav paliva, dojezdová vzdálenost, 
průměrná spotřeba paliva atd.)
•  Upozornění bezpečnostního alarmu
•  Upozornění na výstražné kontrolky

Služby, které může používat sekundární 
uživatel s oprávněním primárního 
uživatele

•  Vzdálené zamčení dveří
•  Poloha zaparkovaného vozidla
•  Historie jízd
•  Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
•  Upozornění při spuštění motoru
•  Upozornění na údržbu
•  Upozornění na svolání / servisní kampaně

Proces registrace sekundárního uživatele

<Primární uživatel>
1. Pozvěte někoho jako sekundárního uživatele.
•  Primární uživatel zvolí, které funkce aplikace SUZUKI CONNECT může sekundární uživatel používat, a potom 

zašle pozvání.
⇨ 2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele

<Osoba pozvaná primárním uživatelem: Sekundární uživatel>
1. Otevřete e-mail zaslaný primární uživatelem a zaregistrujte se jako člen.
•  E-mail bude odeslán ze SUZUKI CONNECT a bude obsahovat URL k registraci člena.
•  Po otevření e-mailu a odsouhlasení Zásad ochrany osobních údajů a Podmínek budete zaregistrováni jako člen.

Informace k registraci: jméno, e-mailová adresa, heslo, jazyk, který se bude používat v SUZUKI CONNECT.

2. Stáhněte si aplikaci SUZUKI CONNECT.

3. Proveďte počáteční nastavení aplikace SUZUKI CONNECT.
•  Přihlaste se do aplikace SUZUKI CONNECT pomocí e-mailové adresy (uživatelského ID) a hesla, které jste 

zaregistrovali v kroku 1.
•  Po přihlášení proveďte počáteční nastavení. Až se následně zobrazí domovská obrazovka aplikace, bude 

počáteční nastavení dokončené.
⇨ 2-1. Domovská obrazovka

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

●Maximální můžete nastavit 4 lidi jako sekundární uživatele, včetně těch, kterým bylo 
odesláno pozvání.

● Sekundární uživatel, který byl pozván primárním uživatelem a obdržel e-mail s po-
zváním, nebude zaregistrován jako sekundární uživatel, dokud nedokončí členskou  
registraci.

● I když se osoba, kterou primární uživatel pozval jako sekundárního uživatele, zaregis-
trovala, primární uživatel může tohoto sekundárního uživatele vymazat v nastavení 
aplikace. Sekundární uživatel se může v nastavení aplikace odebrat i sám.

● Sekundární uživatel může také zkontrolovat a upravit informace o svém účtu zaregis-
trované na webové stránce člena.

● URL webové stránky člena SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin
Stránka se otevře, až načtete kód QR fotoaparátem svého mobilního 
telefonu.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

* Chcete-li zkontrolovat a upravit informace o účtu, musíte se přihlásit svým zaregistro-
vaným uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.
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1-3-1. Kompatibilní modely

1-3. Kompatibilní modely

Název modelu Rok výroby

S-CROSS Od měsíce 8 roku 2022

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT



20 21

1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-1. Příprava před používáním aplikace

1-4-2. Instalování aplikace
Aplikace SUZUKI CONNECT podporuje mobilní telefony s následujícími 
verzemi operačních systémů. (kromě tabletů a chytrých hodinek)

Aplikaci SUZUKI CONNECT si můžete nainstalovat odsud:

Vyhledejte „SUZUKI CONNECT“ v obchodě App Store nebo Google Play.

● Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti 
Google Inc.

● App Store a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a da lších zemích.

Pro iPhone Pro Android

iOS Verze 14.0 nebo novější

Android Verze 8.0 nebo novější

Připravte si:

● Uživatelské ID (e-mailová adresa), heslo
Vytvoříte si je, když se zaregistrujete jako člen na webové stránce člena SUZUKI CONNECT.

●Mobilní telefon
Je nezbytný k používání aplikace.

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup při prvním nastavení

1

Klepněte na aplikaci SUZUKI 
CONNECT nainstalovanou ve 
vašem mobilním telefonu.

2 3

Zobrazí se výukové informace. 
Klepnutím na [>] zobrazíte 
další obrazovku. Klepnutím na 
[Přeskočit] zobrazíte obrazovku 
v kroku 7.

4

Klepněte na [>].

6

Klepněte na [Začít nyní].

5

Klepněte na [>].
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1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup při prvním nastavení

7

Zobrazí se přihlašovací obra-
zovka. Zadejte uživatelské ID 
(e-mailová adresa) a heslo, které 
jste vytvořili, když jste se regist-
rovali jako člen, potom klepněte 
na [Přihlásit se].

⇨ 1-5-1. Popis přihlašovací 
obrazovky

8 9

Klepněte na [Povolit].Klepněte na [Další].

● Obrazovky v krocích 8 a 9 se zobrazují jen v aplikaci pro operační systém iOS. V apli-
kaci pro operační systém Android klepněte na [Přihlásit se] na obrazovce v kroku 7, 
aby se zobrazila obrazovka kroku 10.

● Pokud nevyžadujete upozornění, klepněte na [Nepovol.].
● Pokud chcete přijímat upozornění po klepnutí na [Nepovol.], přejděte na obrazovku 

[Nastavení aplikace] ve svém mobilním telefonu.
⇨ 3-3. Nastavení mobilního telefonu

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

10

Klepnutím na [Nastavit vzdál. kód 
PIN] zaregistrujete vzdálený kód 
PIN. Vzdálený kód PIN je vyžado-
ván při vzdáleném ovládání.
⇨ 2-7-10. Nastavení vzdá-
leného kódu PIN

12

Pro potvrzení zadejte 4místné 
číslo zadané v kroku 11. Pokud 
se zadaná čísla shodují, zobrazí 
se automaticky následující obra-
zovka.

11

Zadejte 4místné číslo, které se 
má používat jako vzdálený kód 
PIN. Až dokončíte zadávání, zob-
razí se automaticky následující 
obrazovka.

● Zaregistrujte vzdálený kód PIN předem, neboť jej budete muset zadat pro vzdálenou 
operaci.

● Chcete-li zaregistrovat vzdálený kód PIN po klepnutí na [Nastavit později], přejděte 
do [Nastavení] v aplikaci SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup při prvním nastavení

13

Klepněte na [Použít biomet. 
údaje].

14 15

Klepněte na [OK].Klepněte na [Další].

● Obrazovky kroků 13 až 15 se zobrazí jen v případě mobilních telefonů vybavených 
funkcí pro rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje.

● Pokud nechcete používat biometrické údaje, klepněte na [Použít PIN].
●  Pokud chcete používat biometrické údaje po klepnutí na [Použít PIN], přejděte do 

[Nastavení aplikace] ve svém mobilním telefonu.
⇨ 3-3-2. Uživatelé se zařízením se syst émem iOS

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

16

Zkontrolujte stav tlačítka eCall. 
Až zkontrolujete, že kontrolka 
nesvítí, klepněte na [Kontrolka 
nesvítí].

17

Zobrazí se domovská obrazovka 
aplikace SUZUKI CONNECT 
a aplikaci nyní můžete používat.
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1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-3. Postup při prvním nastavení

Po obrazovce kroku 15 (povolení biometrických údajů) na předchozí stránce se mohou zobrazit následující ob-
razovky.
To se může stát v případě, když datový komunikační modul ve vozidle nemůže zjistit, zda je smlouva zcela do-
končená. Pokud se to stane, použijte postup uvedený níže.

Pokud se zobrazí zpráva „Probíhá počáteční nastavování“  (PŘÍPAD 1)

1

Když se tato obrazovka zobrazí, 
datový komunikační modul 
neběží.

1.  Pokud od dokončení smlouvy 
na webové stránce člena uply-
nula jedna hodina nebo více, 
kontaktujte svého prodejce 
klepnutím na [Volat mého 
prodeje].

2.  Pokud od dokončení smlouvy 
na webové stránce člena uply-
nula jedna hodina nebo méně, 
zkuste následující:

• Přesuňte vozidlo na venkovní 
místo, které má lepší komuni-
kační podmínky.

• Zastavte motor a restartujte 
jej po 5 nebo více sekundách.

• Zavřete aplikaci a potom ji 
znovu otevřete.

2

Takováto obrazovka se může 
zobrazit po obrazovce zobrazené 
v kroku 1. V takovém případě 
nebylo počáteční nastavení do-
končeno, postupujte tedy podle 
kroků zobrazených vpravo.

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

Po obrazovce kroku 15 (povolení biometrických údajů) na předchozí stránce se mohou zobrazit následující ob-
razovky.
Pokud po nastavení smlouvy nejsou přijaty informace z vozidla, mohou se zobrazit následující obrazovky. Pokud 
se to stane, použijte postup uvedený níže.

Pokud se zobrazí zpráva „Probíhá počáteční nastavování“  (PŘÍPAD 2)

1

Až se tato obrazovka zobrazí, 
zastavte jednou motor, 
vyčkejte 5 sekund nebo déle, 
a potom ho znovu nastartujte. 
Potom zaškrtněte [Zapalování 
zapnuto] a klepněte na [Další].

2

Až se zobrazí tato obrazovka, 
vyčkejte přibližně 2 minuty.



28 29

1-5. Přihlášení do aplikace

1-5-1. Popis přihlašovací obrazovky

❶

❷

❸

❹

❺

Funkce

❶ Uživatelské ID (e-mailová 
adresa)

Zadejte své uživatelské ID. Uživatelské ID je e-mailová adresa, se kterou 
jste se zaregistrovali jako člen.

❷ Heslo Zadejte své heslo. Toto heslo jste zaregistrovali, když jste se registrovali 
jako člen.

❸ Přihlásit se Přihlaste se do aplikace. Po zadání uživatelského ID a hesla budete moci 
stisknout přihlašovací tlačítko.

❹ Zapomněli jste heslo? Vyresetujte si heslo.
⇨ 3-2-1. Pokud zapomenete heslo

❺ Ukázkový režim Lze používat ukázkový režim. Aplikaci SUZUKI CONNECT si může vyzkoušet 
i osoba, která nevlastní model kompatibilní se SUZUKI CONNECT.

● Pokud je uživatelské ID nebo heslo nesprávné, zobrazí se chyba.
● Jakmile se přihlásíte, nemusíte se již přihlašovat znovu. Pokud ale aplikaci nepoužije-

te 30 nebo více dní, budete automaticky odhlášeni.

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

Pokud již existuje přihlášené za-
řízení, uvidíte obrazovku, jako je 
tato. Po klepnutí na [Pokračovat] 
se přihlásíte.

1-5-2. Simultánní používání na více mobilních telefonech
Aplikaci SUZUKI CONNECT nelze používat současně ve více mobilních telefonech se stejným uživatelským ID 
a heslem. Pokud jste přihlášení v nějakém mobilním telefonu a přihlásíte se v jiném, zobrazí se následující obra-
zovka a budete odhlášeni z mobilního telefonu, ve kterém jste byli přihlášení původně.

● V mobilním telefonu, který byl odhlášen, již nebudete moci přijímat upozornění apli-
kace SUZUKI CONNECT.

● Vaše uživatelské ID a heslo jsou osobní informace. Zacházejte s nimi tak, aby je ne-
znal nikdo další, aby nemohlo dojít k neznámému přihlášení jinou osobou.

Podobná obrazovka se zobrazí 
v zařízení, které již bylo při-
hlášeno. Odhlášení lze provést 
kliknutím na [Zavřít].
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Kapitola 2  Jak používat aplikaci 
SUZUKI CONNECT2



32 33

2-1. Domovská obrazovka

2-1-1. Popis domovské obrazovky
Po spuštění aplikace SUZUKI CONNECT se zobrazí domovská obrazovka.

❶❷

❻

❼

❽

❾ 11

12

❸

❹

❺

10

Funkce

❶ Název modelu Zobrazí se název modelu vozidla, které používá aplikaci SUZUKI CONNECT.
Pokud je zaregistrováno více vozidel, vpravo od názvu modelu se zobrazí [V], které umožňuje vybrat 
vozidla.
⇨ 3-1-1. Jak přepnout vozidla

❷ Upozornění Zkontrolujte upozornění přijatá v aplikaci SUZUKI CONNECT.

Stavová upozornění Po vystoupení z vozidla vám bude zasláno upozornění, pokud zapomenete 
zamknout dveře nebo vypnout výstražná světla či světlomety.
⇨ 2-2-3. Stavová upozornění

Bezpečnostní výstraha Bude odesláno upozornění, pokud je aktivován bezpečnostní alarm nebo 
pokud je motor nastartován v nastaveném období.
⇨ 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy

Výstrahy týkající se 
geoplotu / časového 
omezení

Budou odeslána upozornění, když vozidlo opustí nastavenou oblast, vjede 
do ní nebo bude v nastaveném čase mimo ni.
⇨ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

Další upozornění Budou odeslána upozornění, když se blíží kontrola pravidelné údržby, nebo 
když jsou pro vaše vozidlo oznámena svolání či servisní kampaně.
⇨ 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně
⇨ 2-2-7. Upozornění na údržbu

❸ Obrázek vozidla Zobrazí se obrázek používaného vozidla.

❹ Provozní stav 
geoplotu

Pokud jsou nastavené oblasti geoplotu, zobrazí se „Monitorování aktivní“.
Klepnutím zobrazíte seznam oblastí geoplotu.
⇨ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

❺ Stav vozidla Zobrazí se zbývající palivo vozidla, dojezdová vzdálenost a průměrná spotřeba paliva.

❻ Zobrazí se, zda jsou dveře vozidla odemčené nebo zamčené a zda výstražná světla a světlomety 
svítí či nesvítí.
⇨ 2-2-3. Stavová upozornění 

❼ Kontrola stavu Zobrazuje se obrazovka, na které můžete zkontrolovat, zda na palubní desce vozidla svítí výstražné 
kontrolky. Pokud se nějaká z výstražných kontrolek vozidla rozsvítí, do vašeho mobilního telefonu 
bude odesláno upozornění.
⇨ 2-3. Kontrola stavu

❽ Domů Zobrazí se domovská obrazovka

❾ Historie jízd Zobrazí se obrazovka, na které můžete zkontrolovat historii jízd, například dobu trvání, vzdálenost atd.
⇨ 2-5. Historie jízd

10 Poloha vozidla Zobrazí se obrazovka, na které můžete zkontrolovat, kde je vozidlo zaparkované. Polohu vozidla také 
můžete sdílet s dalšími osobami.
⇨ 2-6. Poloha zaparkovaného vozidla

11 Podpora Pokud nastanou potíže, například se vám porouchá vozidlo, můžete zavolat svůj servis nebo silniční 
asistenci.
⇨ 2-4. Podpora

12 Nastavení Zobrazí se obrazovka, na které můžete provést různá nastavení, jako je nastavení upozornění, po-
zvání pro sekundární uživatele, autentizace řidičů atd.
⇨ 2-7. Nastavení

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-2. Upozornění

2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
Obrazovka upozornění

❷

❶

❶ Kategorie Přepněte kategorii upozornění
• Bezpečnostní
• Geoplot
• Jiné

❷ Oblast zobraze-
ní upozornění

Zobrazuje se název jednotlivých upozornění, datum a čas, kdy bylo přijato, a začátek 
textu. Klepnutím na upozornění zobrazíte jeho detaily.

* Pokud v nějaké kategorii existuje nepřečtené upozornění, bude na odpovídající kartu přidána červená tečka.

Typy upozornění

Bezpečnostní Výstrahy v reálném 
čase

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do 
vašeho mobilního telefonu.
⇨ 2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky

Stavová upozornění Po vystoupení z vozidla vám bude zasláno upozornění, pokud zapo-
menete zamknout dveře nebo vypnout výstražná světla či světlomety.
⇨ 2-2-3. Stavová upozornění

Bezpečnostní 
výstrahy

Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, pokud je 
aktivován bezpečnostní alarm nebo pokud je motor nastartován v na-
staveném období.
⇨ 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy

Geoplot Výstraha týkající se 
geoplotu

Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, když vo-
zidlo opustí nastavenou oblast, vjede do ní nebo bude v nastaveném 
čase mimo ni.
⇨ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

Jiné Upozornění ke 
vzdálené operaci

Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, zda vzdále-
ná operace proběhla správně či nikoli.
⇨ 2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace

Upozornění na 
svolání / servisní 
kampaně

Do vašeho mobilního bude odesláno upozornění, když bude oznáme-
no svolání nebo servisní kampaň.
⇨ 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně

Upozornění na 
údržbu

Pokud se blíží pravidelná údržba, bude do vašeho mobilního telefonu za-
sláno upozornění. (Plán pravidelné údržby najdete v uživatelské příručce.)
Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily.
⇨ 2-2-7. Upozornění na údržbu

* Všechna nepřečtená upozornění budou označena červenou tečkou.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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Přepnutí typu upozornění

1

Vyberte kategorii, kterou chcete 
zobrazit na obrazovce upozor-
nění.

2

2-2. Upozornění

2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

1

Na obrazovce Upozornění klep-
něte na upozornění, jehož detaily 
chcete zkontrolovat.

2

Zobrazí se obrazovka Detaily.

Přečtení detailů upozornění

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-2. Upozornění

2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky
Pokud svítí nějaká výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu. Stav výstraž-
ných kontrolek můžete zkontrolovat také z domovské obrazovky aplikace SUZUKI CONNECT.

1 Obrazovka nabízených 
upozornění

Klepněte na zobrazené upozor-
nění.

1 Domovská obrazovka (když 
svítí výstražná kontrolka)

Na domovské obrazovce klepně-
te na [Kontrola stavu].

2

Zobrazí se obrazovka Kontrola 
stavu.

3

Zobrazí se obrazovka Kontrola 
stavu.

2

Klepnutím na [Přejít na kontrolu 
stavu.] zobrazíte obrazovku 
Kontrola stavu.

Z obrazovky Kontrola stavu můžete kontaktovat prodejce SUZUKI a také zkontrolovat informace pro rozsvícenou 
výstražnou kontrolku v aplikaci.

● Klepnutím kontaktujete prodejce 
SUZUKI.

●Můžete zkontrolovat informace 
(obrázek, název) o výstražné 
kontrolce, která se rozsvítila.

● Některá upozornění se v mobilním telefonu nemusejí zobrazit, i když se rozsvítí vý-
stražná kontrolka.

● Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpeč-
ném místě.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

●Mohou být vyžadovány další poplatky, v závislosti na vaší smlouvě se silniční asistencí. 
O detaily požádejte distributora SUZUKI ve své zemi.
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2-2. Upozornění

2-2-3. Stavová upozornění
Pokud zapomenete zamknout dveře nebo zhasnout výstražná světla či světlomety, když opustíte vozidlo, bude 
zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu.

●  Pokud je chvíli po zavření dveří 
a zastavení motoru zjištěno, že klíč 
dálkového ovládání není ve vozidle, 
bude odesláno upozornění do 
mobilního telefonu.

●  Pokud jste zapomněli zamknout 
dveře, můžete je zamknout pomocí 
vzdálené operace aplikace SUZUKI 
CONNECT, aniž byste se vraceli do 
vozidla.

●  Pokud jste zapomněli zhasnout 
výstražná světla nebo světlomety, 
neexistuje žádná vzdálená funkce, 
takže se musíte vrátit do vozidla 
a zhasnout je.

21

Detaily můžete zkontrolovat 
klepnutím na zobrazené upozor-
nění.

● Stavová upozornění jsou odeslána za následujících okolností.
● Dveře odemčené

-  Zapalování je vypnuté.
-  Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
-  Je vyžadováno ověření řidiče. ⇨ 2-7-5. Ověření řidiče

● Výstražná světla svítí, světlomety svítí
-  Zapalování je vypnuté.
-  Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
-  Mobilní telefon i vozidlo jsou v komunikačním dosahu.
-  Je vyžadováno ověření řidiče. ⇨ 2-7-5. Ověření řidiče

● Při obsluze vzdáleného ovládání zámku dveří aplikací SUZUKI CONNECT se bezpeč-
nostní alarm neaktivuje.

● Stavové upozornění (světlomety svítí) je zasláno, když svítí zadní sdružená světla, i když 
světlomety nesvítí.

● Stavová upozornění se zobrazují, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízená 
upozornění).

● Pokud nabízené upozornění zmizí, jeho detaily můžete stále zkontrolovat na obrazov-
ce upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

● Uživatelé také mohou zvolit, že upozornění nebudou přijímat.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

● Pokud nejsou upozornění přijímána, upozornění aplikace SUZUKI CONNECT nemusejí 
být povolena v nastavení operačního systému mobilního telefonu, a proto zkontroluj-
te aplikaci nastavení systému Android nebo iOS.

Zobrazení stavových ikon na domovské obrazovce

● Zde se zobrazuje, zda jsou dveře zamčené nebo odemčené.
Pokud obdržíte stavové upozornění (Dveře jsou odemčené), klepnutím sem 
můžete dveře zamknout, aniž byste se museli vrátit do vozidla.

● Zde se zobrazuje, zda svítí či nesvítí výstražná světla.

● Zde se zobrazuje, zda svítí či nesvítí světlomety nebo zadní sdružená světla.

Přečtení detailů upozornění

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

Dveře jsou zamčené. <zobrazené tlačítko>
Dveře můžete odemknout vzdálenou operací.

Dveře jsou odemčené. <zobrazené tlačítko>
Dveře můžete zamknout vzdálenou operací.

Dveře jsou zamčené. <tlačítko není zobrazené>
Dveře nemůžete odemknout vzdálenou operací.

Dveře jsou odemčené. <tlačítko není zobrazené>
Dveře nemůžete zamknout vzdálenou operací.

Spuštěný motor
Dveře nemůžete odemknout ani zamknout vzdálenou operací.

Probíhá vzdálené zamykání dveří.

Výstražná světla nesvítí.

Výstražná světla svítí.

Spuštěný motor.
Nemůžete zkontrolovat, zda výstražná světla svítí či nesvítí.

Světlomety a zadní sdružená světla nesvítí.

Světlomety a zadní sdružená světla svítí.

Spuštěný motor.
Nemůžete zkontrolovat, zda světlomety a zadní sdružená světla svítí či nesvítí.

* Výstražná světla, světlomety a zadní sdružená světla nelze rozsvítit ani zhasnout vzdálenou operací.
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2-2. Upozornění

Vzdálená operace zamčení dveří    
Pokud zapomenete zamknout dveře, když opustíte vozidlo, obdržíte stavové upozornění, abyste dveře mohli za-
mknout. Dveře také můžete odemknout do deseti minut po zamčení.

Přijměte stavové upozornění (dveře jsou odemčené) a zamkněte dveře vzdáleně

1

Klepněte na [ ] na domovské 
obrazovce.

2 3

Pokud chcete vzdáleně ovládat 
zámek dveří, musíte zadat svůj 
kód PIN.
⇨ 2-7-10. Nastavení vzdáleného 
kódu PIN

Až se zobrazí obrazovka kontroly 
vzdáleného zamčení dveří, klep-
něte na [Zamknout].

4

Dveře budou zamčeny vzdáleně. 
Upozornění na výsledek vzdálené 
operace bude zaslán do vašeho 
mobilního telefonu.

Vzdálená operace odemčení dveří    
Pokud od vzdáleného zamčení dveří ještě neuplynulo deset minut, lze zamčení zrušit vzdálenou operací a dveře 
znovu odemknout.

Přijměte stavové upozornění (dveře jsou odemčené) a zamkněte dveře vzdáleně

1

Klepněte na [ ] na domovské 
obrazovce.

2 3

Až se zobrazí obrazovka kont-
roly zrušení vzdálené operace 
zamčení dveří, klepněte na [Ode-
mknout].

Pokud chcete zrušit vzdálené 
zamknutí dveří, musíte zadat svůj 
kód PIN.
⇨ 2-7-10. Nastavení vzdáleného 
kódu PIN

4

Dveře se odemknou. Upozornění 
na výsledek vzdálené operace 
bude zaslán do vašeho mobilního 
telefonu.

● Pokud dveře zamknete vzdáleně po obdržení 
stavového upozornění, před vzdálenou ope-
rací zkontrolujte, že ve vozidle nejsou děti 
ani zvířata. Existuje riziko uvěznění dětí nebo 
zvířat ve vozidle.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

● Dveře může odemknout pouze uživatel, který 
je zamkl vzdálenou operací.
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2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace   
Upozornění na výsledek vzdálené operace bude zaslán do vašeho mobilního telefonu.

●  Můžete zkontrolovat výsledky vzdá-
lené operace, například zamčení 
dveří.

1

Detaily můžete zkontrolovat klep-
nutím na zobrazené upozornění.

2

1

Detaily můžete zkontrolovat klep-
nutím na zobrazené upozornění.

2-2-5. Bezpečnostní výstrahy

●  Při aktivaci bezpečnostního alarmu 
bude do vašeho mobilního telefonu 
zasláno upozornění.

◎  Pokud například vozidlo zaparku-
jete na parkovišti a během vašeho 
nakupování dojde k vypáčení dveří 
a bezpečnostní alarm se aktivu-
je, budete upozorněni mobilním 
telefonem, že se něco stalo s vaším 
vozidlem, když v něm nejste.

2

Upozornění bezpečnostního alarmu

2-2. Upozornění

●  Můžete přednastavit období a den 
v týdnu, kdy chcete být upozorněni, 
že byl nastartován motor*, a pokud 
je zjištěno, že při splnění těchto 
podmínek motor nastartoval, bude 
zasláno upozornění do vašeho 
mobilního telefonu.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

◎  Zadejte například období, kdy vo-
zidlo nepoužíváte, třeba když spíte 
nebo pracujete. Pokud se motor 
nastartuje* v nastavené době, 
bude do vašeho mobilního telefonu 
zasláno upozornění, že se s vaším 
vozidlem něco stalo, i když nejste 
v jeho blízkosti.

* Budete také upozorněni, když bude 
zapnuto zapalování.

1

Detaily můžete zkontrolovat klep-
nutím na zobrazené upozornění.

2

Upozornění při spuštění motoru    

● Toto upozornění se zobrazí, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené upozornění).
●  Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat na obrazovce Upozornění.

⇨ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
●  Primární uživatel může zvolit, že nechce přijímat upozornění Motor je spuštěný. Sekundární uživa-

tel může zvolit, že nechce přijímat upozornění Bezpečnostní alarm a Motor je spuštěný.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně   
Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, když bude oznámeno svolání nebo servisní kampaň.
Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily.

1

Detaily můžete zkontrolovat 
klepnutím na zobrazené upozor-
nění.

2-2. Upozornění

● Toto upozornění se zobrazí, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené 
upozornění).

● Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat na obrazovce Upo-
zornění.
⇨ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

●  Sekundární uživatel, který byl autorizován primárním uživatelem, může zvolit, že ne-
bude přijímat upozornění na svolání.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

● Upozornění na svolání / servisní kampaně budou zaslána také na e-mailovou adresu 
zaregistrovanou jako ID primárního uživatele.

2

Klepnutím na [Zobrazit detaily] 
zobrazíte detaily upozornění na 
svolání / servisní kampaň.

2-2-7. Upozornění na údržbu   

1

Detaily upozornění můžete zkon-
trolovat klepnutím na zobrazené 
upozornění.

2

Klepnutím na [Zobrazit detaily] 
zobrazíte detaily upozornění na 
údržbu.

Pokud se blíží pravidelná údržba, bude do vašeho mobilního telefonu zasláno upozornění. (Plán pravidelné údrž-
by najdete v uživatelské příručce.)
Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily.

● Pokud nabízené upozornění zmizí, jeho detaily můžete stále zkontrolovat na obrazov-
ce upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

●Můžete mít nastaveno, že nebudete přijímat upozornění na údržbu.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-3. Kontrola stavu

2-3-1. Kontrola stavu

Upozornění na výstražné kontrolky

Pokud svítí nějaká výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu.
V aplikaci můžete zkontrolovat popis nebo doporučení pro výstražnou kontrolku, která se rozsvítila, a můžete 
kontaktovat servis nebo silniční asistenci.

1 Obrazovka nabízených 
upozornění

Klepněte na nabízené upozornění 
v mobilním telefonu.

1 Domovská obrazovka

Klepněte na [Kontrola stavu] na 
domovské obrazovce. Pokud se 
rozsvítí varovné kontrolky, bude 
to označeno značkou.

2

Klepnutím na [Přejít na kontrolu 
stavu.] zobrazíte obrazovku 
Kontrola stavu.

2

Zobrazí se obrazovka Kontrola 
stavu.

3

Zobrazí se obrazovka Kontrola 
stavu.

● Toto upozornění se zašle také na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

● Zobrazí se doporučená akce pro zákazníka.

● Některá upozornění se v mobilním telefonu nemusejí zobrazit, i když se rozsvítí vý-
stražná kontrolka.

● Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpeč-
ném místě.

Obrazovka Kontrola stavu (když svítí výstražná kontrolka)

● Klepnutím uskutečníte telefonní hovor se silniční asistencí.
Toto tlačítko se zobrazí jen tehdy, pokud byla silniční asistence zahrnuta 
do nabídky prodejce SUZUKI, od kterého jste zakoupili vozidlo.

● Primární uživatel může klepnutím uskutečnit telefonní hovor se zaregist-
rovaným servisem.
Pokud není zaregistrován žádný servis, toto tlačítko se nezobrazí.
⇨ 2-7-4. Moji prodejci

● Klepnutím zobrazíte obrazovku Hledat blízké prodejce.

● Zobrazí se informace (obrázek, název) o výstražné kontrolce, která se 
rozsvítila.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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Uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí

1

Klepněte na [Silniční asistence] 
na obrazovce Kontrola stavu.

2

Silniční asistenci lze kontaktovat 
telefonem.

2-3. Kontrola stavu

2-3-1. Kontrola stavu

● Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT se silniční asistencí a vaším servisem 
budou zpoplatněny (náklady nese uživatel).

Zavolat mému servisu

Klepněte na [Můj servis] na obra-
zovce Kontrola stavu.

2

Do servisu lze zavolat.

1

Hledání blízkého prodejce / telefonní hovor s prodejcem

1

Klepněte na [Hledat blízké 
prodejce] na obrazovce Kontrola 
stavu.

2

Zobrazí se obrazovka 
Hledat blízké prodejce. 
Klepnutím na název 
prodejce zobrazíte 
jeho detaily.

3

Klepnutím na telefonní číslo 
uskutečníte telefonní hovor 
s daným prodejcem.

● V části „2-7-4. Moji prodejci“ najdete detaily k hledání servisů.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-3. Kontrola stavu

2-3-1. Kontrola stavu
Pokud nesvítí žádná výstražná kontrolka

1

Klepněte na [Kontrola stavu] na 
domovské obrazovce.

2

Můžete zkontrolovat aktuální 
stav výstražných kontrolek.

I když nesvítí žádná výstražná kontrolka, můžete to potvrdit na domovské obrazovce.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-4. Podpora

2-4-1. Podpora

Zavolat mému servisu

Svůj servis nebo silniční asistenci můžete snadno kontaktovat přes aplikaci SUZUKI CONNECT. Můžete také hledat 
servisy v nejbližším okolí mobilního telefonu.

● Pokud není zaregistrován žádný servis, tlačítko „Můj servis“ se nezobrazí.
Primární uživatel může zaregistrovat, změnit a vymazat servis v nastavení.
⇨ 2-7-4. Moji prodejci

● Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT vašemu servisu budou zpoplatněny (ná-
klady nese uživatel).

● Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpeč-
ném místě.

1

Klepněte na [ ] 
na domovské obra-
zovce.

2

Až se tato obrazovka zobrazí, 
klepněte na [Můj servis].

3

Do svého servisu můžete zavolat.

Uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí

1

Klepněte na [ ] 
na domovské obra-
zovce.

2

Až se tato obrazovka zobrazí, 
klepněte na [Silniční asistence].

3

Bude kontaktována silniční 
asistence.

●Mohou být vyžadovány další poplatky, v závislosti na vaší smlouvě se silniční asisten-
cí. O detaily požádejte distributora SUZUKI ve své zemi.

● Tlačítko k uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí se zobrazí jen tehdy, 
pokud byla silniční asistence zahrnuta do nabídky prodejce SUZUKI, od kterého jste 
zakoupili vozidlo.

● Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT se silniční asistencí budou zpoplatněny 
(náklady nese uživatel).

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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1

Klepněte na [ ] na domovské 
obrazovce.

2-5. Historie jízd

2-5-1. Historie jízd   
V aplikaci můžete zkontrolovat trvání, délku atd.

2

Zobrazí se obrazovka Historie 
jízd.

● Změňte zobrazený měsíc. Můžete 
zkontrolovat informace o jízdách za 
posledních 18 měsíců včetně aktuál-
ního měsíce.

● Jízdy v zobrazeném měsíci lze 
exportovat jednotlivě jako soubory 
CSV.

● Informace o jednotlivých jízdách (od 
nastartování motoru do zastavení). 
Klepnutím sem můžete zkontrolovat 
detailní informace o jízdě.

1

Na obrazovce Historie jízd klep-
něte na jízdu, jejíž detaily chcete 
zkontrolovat.

2

Zobrazí se obrazovka Detaily 
cesty.

Detaily historie jízd

● Účel cesty lze zaregistrovat a změnit. 
Klepnutím sem zvolíte osobní nebo 
pracovní.

Na obrazovce Detaily cesty lze ověřit 
následující položky.
●Trvání
●Vzdálenost
●Průměrná spotřeba paliva
●Počáteční/koncové místo jízdy
●Účel cesty
● Jméno řidiče

● Počáteční/koncové místo jízdy 
můžete zkontrolovat na mapě.
Klepnutím na [ ] zvětšíte mapu.

● Jméno řidiče lze zaregistrovat 
a změnit. Po klepnutím sem můžete 
zvolit nebo zadat jméno řidiče.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-6. Poloha zaparkovaného vozidla

2-6-1. Poloha zaparkovaného vozidla
Polohu zaparkovaného vozidla (polohu, kde se naposledy zastavil motor) můžete zkontrolovat na mapě ze svého 
chytrého telefonu.

1

Na domovské obrazovce klep-
něte na [ ].

2

Zobrazí se obrazovka Poloha 
vozidla.

● Prostřednictvím SMS (krátké textové 
zprávy), e-mailu atd. můžete zaslat 
URL, které zobrazuje informace 
o poloze vozidla.

● Klepnutím vycentrujte mapu podle 
polohy svého vozidla.

● Klepnutím vycentrujte mapu podle 
své polohy (podle polohy svého mo-
bilního telefonu).

● Zobrazí se poloha vozidla.

● Zobrazí se vaše polohu (poloha 
vašeho mobilního telefonu).

● Kontrolu polohy vozidla nelze použít za následujících podmínek.
- Pokud je mobilní telefon a vozidlo mimo komunikačním rozsah.
- Pokud není nastaveno ověření řidiče. ⇨ 2-7-5 Ověření řidiče
- Pokud zapalování nebylo zapnuto 9 či více dní.

● Informace o výšce, jako je například číslo podlaží ve vícepatrovém parkovišti, nelze 
zjistit.

● Poloha se nemusí zobrazit správně na místech se slabým signálem GPS, například 
v podzemním parkovišti.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

2-6-2. Sdílet polohu zaparkovaného vozidla
URL s polohou vozidla můžete zaslat pomocí aplikace pro zasílání zpráv (SMS (krátká textová zpráva) nebo 
e-mailu atd.). Díky sdílení vozidla se můžete snadno setkat i na místech, která se obtížně popisují slovy.

1

Na obrazovce Kontrola polohy 
vozidla klepněte na [ ].

2

Vyberte aplikaci, kterou chcete 
používat pro zaslání informací.

3

Můžete odeslat URL, které otevře 
mapu zobrazující polohu zapar-
kovaného vozidla.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-7. Nastavení

2-7-1. Obrazovka nastavení

❶

❸

❹

❺*1

❻
❼
❽

❾

10

15

❷

12
13
14

Můžete zkontrolovat různá nastavení, registrační údaje nebo Náležitosti a podmínky pro aplikaci SUZUKI CONNECT.

11

Nastavení

❶ Profil Můžete zkontrolovat zaregistrované údaje, jako je uživatelské jméno a e-mailová adresa.
⇨ 2-7-2. Profil
Účet můžete vymazat.
⇨ 4-2-1. Vymazání účtu

❷ Informace 
o vozidle

Můžete zkontrolovat informace o vozidle, které využívá služby SUZUKI CONNECT, napří-
klad celkovou ujetou vzdálenost a registrační značku.
⇨ 2-7-3. Informace o vozidle

❸ Moji prodejci Můžete zkontrolovat, změnit nebo vymazat preferovaného prodejce a servis uživatele.
⇨ 2-7-4. Moji prodejci

❹ Ověření řidiče Budeme pravidelně kontrolovat, zda uživatel používá aplikaci SUZUKI CONNECT, aby-
chom zajistili bezpečné používání SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-5. Ověření řidiče

❺ Nastavení 
sekundárního 
uživatele*1

Můžete pozvat další osobu a sdílet s ní používání vozidla v roli sekundárního uživatele. 
Můžete také spravovat práva udělená sekundárnímu uživateli.
⇨ 2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele

❻ Nastavení 
upozornění

Můžete si nakonfigurovat upozornění, jako jsou stavová upozornění, bezpečnostní vý-
strahy a upozornění týkající se geoplotu.
⇨ 2-7-7. Nastavení upozornění
⇨ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

❼ Nastavení 
motivu

Můžete si zvolit vzhled aplikace SUZUKI CONNECT, na výběr je světlý a tmavý režim.
⇨ 2-7-9. Nastavení motivu

❽ Nastavení 
vzdáleného 
kódu PIN

Můžete nastavit/změnit vzdálený kód PIN. Vzdálený kód PIN se používá k verifikaci 
identity pro vzdálené operace.
⇨ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

❾ Jazykové 
nastavení

Můžete vybrat jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-11. Jazykové nastavení

10 Časové pásmo 
vozidla

Můžete vybrat časové pásmo, které se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-12. Nastavení časového pásma

11 Informace 
o používání 
vozidla

Můžete nastavit, jaký typ informací o vozidle se bude v aplikaci používat, například 
poloha vozidla.
⇨ 2-7-13. Informace o používání vozidla

12 Často kladené 
otázky

Můžete zkontrolovat často kladené otázky, například způsob používání aplikace SUZUKI 
CONNECT.
⇨ 2-7-14. Často kladené otázky

13 Ochrana 
osobních údajů 
a podmínky

Můžete si přečíst Náležitosti a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
⇨ 2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů

14 Copyright Můžete zkontrolovat informace o autorských právech.
⇨ 2-7-16. Copyright

15 Odhlásit se Odhlaste se z aplikace SUZUKI CONNECT.
⇨ 2-7-17. Odhlásit se

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

*1 Nezobrazí se na obrazovce nastavení, pokud neexistuje žádné vozidlo, k němuž služby SUZUKI CONNECT vyu-
žívá primární uživatel.
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2-7-2. Profil

1

Klepněte na [Profil] na obrazovce 
Nastavení.

2

Zobrazí se registrační údaje 
k vašemu členství.
Pokud si chcete vymazat účet, 
klepněte na [Vymazat účet].
⇨ 4-2-1. Vymazání účtu

2-7. Nastavení

2-7-3. Informace o vozidle

2

Zobrazí se informace o vozidle, 
jako je celková ujetá vzdálenost 
a registrační značka.

1

Klepněte na [Voz. Inf.] na obra-
zovce Nastavení.

● Profil a informace o vozidle nelze změnit z aplikace SUZUKI CONNECT. Registrační 
údaje můžete změnit na webové stránce člena.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

● Svůj účet můžete vymazat také z webové stránky člena SUZUKI CONNECT.
⇨ 4-2-1. Vymazání účtu
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2-7. Nastavení

2-7-4. Moji prodejci

1

Klepněte na [Moji prodejci] na 
obrazovce Nastavení.

2

Klepněte na prodejce, pro které-
ho chcete zobrazit detaily.

3

Zobrazí se obrazovka Detaily 
mého prodejce.

Zkontrolovat mé prodejce

Pokud v aplikaci vyhledáte a zaregistrujete prodejce, které často používáte pro kontroly a údržbu, můžete jim 
zavolat prostřednictvím aplikace. Své prodejce můžete také změnit a vymazat.

Můj preferovaný prodejce a Můj servis

Můj preferovaný 
prodejce

„Můj preferovaný prodejce“ je prodejce, jemuž zákazník SUZUKI CONNECT zavolá, když 
má otázky ke svému vozidlu nebo k aplikaci SUZUKI CONNECT.
Ve výchozím nastavení je preferovaným prodejcem prodejce, u kterého bylo vozidlo 
zakoupeno.

Můj servis
„Můj servis“ je prodejce, kterému zákazník volá v případě údržby a kontrol vozidla.
„Můj servis“ lze zaregistrovat také z „Podpory“.
⇨ 2-4-1. Podpora

*  Sekundární uživatelé si nemohou zaregistrovat nebo vymazat svého preferovaného prodejce a svůj servis.
*  Můj preferovaný prodejce a Můj servis mohou být nastaveni na stejného prodejce.

Detaily mého prodejce

● Polohu prodejce můžete zkontrolovat 
na mapě.

●Můžete zavolat prodejci.

●Můžete zobrazit webovou stránku 
prodejce. (Nepodporují všichni prodejci.)

● Svého prodejce můžete vymazat.

● Svého prodejce můžete změnit.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavení

2-7-4. Moji prodejci

Klepnutím na [ ] přepnete 
na obrazovku, na které můžete 
vybírat prodejce ze seznamu.

3

Klepnutím na [ ] přepnete 
na abecední seznam. Klepněte 
na [ ], pokud chcete hledat 
klíčové slovo.

Jiné způsoby hledání prodejců. 

Hledání a nastavení mých prodejců 

1

Klepněte na [Nastavit dealera] 
nebo [Nastavit servis] na obra-
zovce Moji prodejci.

2

Zobrazí se obrazovka 
Hledat servisy.

3

Klepnutím na název 
prodejce zobrazíte jeho detaily. 
Klepnutím na [Nastavit servis / 
Nastav.prefer.prodejce] nastavíte 
vybraného prodejce jako svého 
preferovaného prodejce / servis.

1 Vyhledejte prodejce na 
mapě. 2

Prodejci jsou uvedeni v pořadí 
podle blízkosti od polohy mobil-
ního telefonu.

Hledat prodejce ze 
seznamu.

Vymazat mého prodejce 

1

Klepněte na [Vymazat můj 
pref.servis / Vymazat můj 
servis] na obrazovce Detai-
ly mého preferovaného 
prodejce / servisu.

2

Zobrazí se potvrzovací obra-
zovka. Klepnutím na [Vymazat] 
vymažete nastaveného prodejce.

● Pokud vymažete svého prodejce, nebudete moci telefonovat prodejci, který byl na-
staven jako váš prodejce v aplikaci SUZUKI CONNECT.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavení

2-7-5. Ověření řidiče
Jsou vyžadována pravidelná ověření řidiče za účelem kontroly, zda aplikaci používá primární uživatel, aby bylo 
používání SUZUKI CONNECT bezpečné. Kvůli ověření nastupte do vozidla, které používáte.

1

Na obrazovce Nastavení klepněte 
na [Ověření řidiče] .

4

Zadejte hodnotu počítadla kilo-
metrů, když běží motor.

2

Zapněte zapalování a klep-
něte na [Zaháj.ověř.řidiče].

5

Po zadání klepněte na 
[Ověřit].

3

Zobrazí se obrazovka Zadejte 
stav km.

6

Vypněte zapalování do několika 
sekund.

7

Vrátíte se na obrazovku Ověření 
řidiče a ověření bude dokončeno.

● Pokud se ověření řidiče nezdaří 10krát za 24 hodin, nelze je znovu provést až do dal-
šího dne.

● Ověření řidiče platí 180 dní a  po skončení jeho platnosti nebude možné používat 
následující funkce.
-  Vzdálená operace (zamčení dveří)
-  Poloha zaparkovaného vozidla  (zobrazení poslední polohy zaparkovaného vozidla 

na mapě, sdílení poslední polohy zaparkovaného vozidla)
* Následující funkce nebudou k dispozici od 175. dne od posledního ověření řidiče.
 -  Historie jízd (podrobné zobrazení informací o jízdách)
 -  Kontrola celkové ujeté vzdálenosti

● Ověření řidiče můžete provést znovu 5 či méně dní před datem uplynutí jeho platnosti.

● Proveďte to tehdy, když je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavení

2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele 

Pozvat sekundárního uživatele

Primární uživatel může v aplikaci SUZUKI CONNECT pozvat rodinu nebo někoho, s kým používá vozidlo společně, 
jako „sekundární uživatele“. Osoba, která obdrží e-mail s pozváním od primárního uživatele, může používat apli-
kaci SUZUKI CONNECT jako sekundární uživatel, až se zaregistruje jako člen na webové stránce člena.
Zde lze pozvat sekundární uživatele, zkontrolovat stav jejich pozvání, vymazat je a upravit jejich práva k aplikaci 
SUZUKI CONNECT.
Vysvětlení sekundárních uživatelů viz ⇨ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel

1

Klepněte na [Nastav.sekund.
uživatele] na obrazovce Nastavení.

2

Klepnutím na [Přidat uživatele] zahájíte 
pozvání sekundárního uživatele.

3

Klepněte na [z kontaktů] 
a zobrazí se kontakty vašeho 
mobilního telefonu, ze kterých 
můžete vybrat osobu, kterou lze 
pozvat jako sekundární uživatel. 
Pokud vyberete uživatele ze 
svých kontaktů, jeho jméno 
a e-mailová adresa budou zadány 
automaticky.

5

Osoba, které jste odeslali e-mail 
s pozváním, bude přidána do 
seznamu sekundárních uživatelů 
a označena jako „Pozvání ode-
sláno“.

4

Vyberte funkce aplikace SUZUKI 
CONNECT, jejichž používání chcete 
autorizovat.
Klepněte na [Odeslat zvací e-mail] 
a e-mail s pozváním bude odeslán 
osobě, kterou chcete pozvat jako 
sekundárního uživatele.

● E-mailová adresa se používá 
jen pro odesílaní e-mailů 
s pozváním.

● Když je při zadávání jména 
osoba pozvaná jako sekundár-
ní uživatel zaregistrována jako 
člen, zobrazí se zaregistrované 
jméno a e-mailová adresa.

3

Zadejte znovu e-mailovou adresu 
a klepnutím na [Znovu zaslat] 
zašlete e-mail s pozváním znovu 
tomu, koho chcete pozvat jako 
sekundárního uživatele.

2

Klepněte na [Znovu zaslat 
pozvání].

Stav sekundárního uživatele

Pozvat sekundárního uživatele znovu

● Zobrazuje se stav sekundárního uživatele.

●Maximální můžete nastavit 4 lidi jako sekundární uživatele,včetně těch, kterým bylo 
odesláno pozvání.

● Období platnosti e-mailu s pozváním je 24 hodin od okamžiku, kdy primární uživatel 
odešle e-mail s pozváním.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Aktivní Zaregistrován jako sekundární uživatel.

Pozvání odesláno
Pozván jako sekundární uživatel. Období 
platnosti e-mailu s pozváním se zobrazuje 
níže.

Pozvání vypršelo

Období platnosti e-mailu s pozváním skončilo. 
Pokud chcete tuto osobu pozvat jako 
sekundárního uživatele, zašlete další e-mail 
s pozváním.

1

Na obrazovce Seznam 
sekundárních uživatelů 
vyberte osobu, které chcete 
znovu odeslat e-mail 
s pozváním.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

Primární uživatel může znovu odeslat e-mail s pozváním uživatelům, jejichž stav zobrazený na obrazovce 
Seznam sekundárních uživatelů je „Pozvání odesláno“ nebo „Pozvání vypršelo“.
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2-7. Nastavení

2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele 

2

Klepnutím na [Odebrat uživa-
tele] odeberte uživatele z obrazovky 
Seznam sekundárních uživatelů.

Úprava práv k používání aplikace SUZUKI CONNECT udělených sekundárnímu uživateli

Odebrání sekundárního uživatele

● Když primární uživatel odebere sekundárního uživatele, je na adresu odebraného 
sekundárního uživatele odeslán e-mail, který ho informuje, že byl odebrán primárním 
uživatelem.

1

Na obrazovce seznamu sekun-
dárních uživatelů vyberte uživa-
tele, kterého chcete odebrat.

3

Změňte práva používání udělená 
sekundárnímu uživateli. Po 
provedení změn aplikujte změny 
klepnutím na [Uložit změny].

2

Klepněte na [Upravit].

1

Pokud chcete upravit práva sekundární-
ho uživatele k používání aplikace SUZUKI 
CONNECT, vyberte uživatele na obrazovce 
se seznamem sekundárních uživatelů.

2-7-7. Nastavení upozornění

Pokud jsou zapnutá upozornění při spuštění motoru, zobrazí se obrazovka pro nastavení časového intervalu.

Můžete změnit nastavení pro stavová upozornění, bezpečnostní výstrahy, výstrahy týkající se geoplotu atd.

1

Klepněte na [Nastavení upozor-
nění] na obrazovce Nastavení.

1

Zapněte [Spuštění motoru] na 
obrazovce Nastavení upozornění.

2

Zobrazí se obrazovka Nastavení 
upozornění.

2

Nastavte den v týdnu a období 
pro upozornění při spuštění 
motoru.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT



74 75

❶

❹

❺

❻

❷

❸

❼

❽

❾

2-7. Nastavení

2-7-7. Nastavení upozornění
Obrazovka Nastavení upozornění Informace o obrazovce Nastavení upozornění

❶ Dveře jsou odemčené Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (dveře jsou odemčené).

❷ Výstražná světla Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (výstražná světla svítí).

❸ Světlomety Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (světlomety svítí).

❹ Spuštění motoru*1 Zapněte nebo vypněte upozornění při spuštění motoru. Pokud jsou zapnutá 
upozornění (Spuštění motoru), zobrazí se obrazovka pro nastavení dnů v týdnu 
a období pro upozornění Spuštění motoru.

❺ Bezpečnostní alarm*2 Zapněte nebo vypněte upozornění bezpečnostního alarmu.

❻ Geoplot*3 Nastavte výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení.
⇨ 2-7-8 Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení 

❼ Svolání/kampaň*1*2 Zapněte nebo vypněte upozornění na svolání / servisní kampaň.

❽ Kontrola údržby*1 Zapněte nebo vypněte upozornění na údržbu.

❾ Uložit změny Uložte své změny nastavení upozornění.

*1: Pro sekundární uživatele, které primární uživatel neautorizoval, je tlačítko operace zašedlé a upozornění ne-
lze zapnout nebo vypnout.

*2: Pro primárního uživatele se tlačítko operace nezobrazuje a upozornění nelze zapnout nebo vypnout.
*3:  Sekundární uživatelé, kteří nebyli autorizováni primárním uživatelem, nemohou změnit nastavení.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení jsou užitečnou funkcí, když chcete monitorovat jízdní stav 
člena rodiny atd., s nímž sdílíte vozidlo.

2-7. Nastavení

Typy výstrah týkajících se geoplotu

● Funkce výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení mohou používat primární 
a sekundární uživatelé, kteří jsou oprávněni používat výstrahy ke geoplotu / časové-
mu omezení od primárního uživatele.

Opuštění
Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu, když monitorované vozidlo 
opouští nastavenou oblast v nastavené době.

Vjezd
Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu, když monitorované vozidlo vjede 
do nastavené oblasti v nastavené době.

Výstraha časového omezení

Výstraha časového 
omezení

Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu na nepřítomnost v nastavené 
oblasti v nastavené době.

Výstraha týkající se geoplotu / časového omezení   
Pokud vozidlo vjede do nastavené oblasti geoplotu, opustí ji nebo se v ní nenachází v době výstrahy časového 
omezení, bude zasláno upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele. To je užitečné, pokud napří-
klad chcete vědět, kdy se člen rodiny vrátí domů.

1

Detaily upozornění můžete zkontrolovat 
klepnutím na zobrazené upozornění.

2

Výstraha týkající se geoplotu

●  Pokud monitorované vozidlo opustí 
nastavenou oblast nebo do ní vjede, 
bude do mobilního telefonu nastave-
ného uživatele odesláno upozornění.
* Lze nastavit také období pro příjem 
výstrahy týkající se geoplotu.

1

Detaily upozornění můžete zkon-
trolovat klepnutím na zobrazené 
upozornění.

2

Výstraha časového omezení 

●  Pokud se monitorované vozidlo 
v zadaném období nenachází 
v oblasti výstrahy časového omezení, 
bude do mobilního telefonu nastave-
ného uživatele zasláno upozornění.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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Výstraha týkající se geoplotu / časového omezení   

2-7. Nastavení

● Upozornění obsahuje typ výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení  a název 
oblasti geoplotu. Pokud používáte více vozidel, zobrazí se název modelu a registrační 
značka  (pokud byla provedena registrace).

● Toto upozornění se zobrazí, i když neotevřete aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené 
upozornění)

● Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat z [ ] na domovské 
obrazovce aplikace.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení   

1

Klepněte na [Nastavení upozor-
nění] na obrazovce Nastavení.

2

Klepněte na [Geoplot] na obra-
zovce Nastavení upozornění.

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

Primární a sekundární uživatelé, kteří mohou používat výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení, mohou 
nastavit oblast a dobu výstrah.

3

Klepněte na [Nová oblast 
geoplotu] na obrazovce se 
seznamem výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení.

4

Zobrazí se obrazovka výběru typu 
výstrahy ke geoplotu a časovému 
omezení. Vyberte typ výstrahy 
týkající se geoplotu / časového 
omezení, který se má nastavit.

●Maximálně lze provést 5 nastavení na vo-
zidlo, což zahrnuje výstrahy při opuštění 
oblasti geoplotu / vjezdu do této oblasti 
a  výstrahy časového omezení.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI 
CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/
portal/countryList?type=policy
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2-7. Nastavení

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení
Postup operace nastavení geoplotu (Opuštění/Vjezd)

3

Přesunutím posuvníku zprava 
doleva změníte velikost kruhu.

2

Dlouhým stisknutím bodu na 
mapě vytvořte kruhovou oblast 
geoplotu vycentrovanou v daném 
bodě.

1

Klepněte na [Opuštění] nebo 
[Vjezd] na obrazovce výběru typu 
geoplotu a výstrahy k časovému 
omezení.

6

Nastavte dny v týdnu a časové 
období, během kterých chcete 
monitorovat vozidlo.

5

Zadejte název výstrahy ke geo-
plotu.
*Pokud není zadán žádný název, 
bude nastavený jako datum 
vytvoření.

4

Nastavenou oblast potvrdíte 
klepnutím na [Nastavit tuto 
oblast].

9

Nastavená oblast geoplotu 
je přidána na obrazovku se 
seznamem nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / časového 
omezení.

8

Uložte oblast geoplotu klep-
nutím na [Uložit geoplot].

● Systém SUZUKI CONNECT v případě nastavení „Geoplot (Opuštění)“ detekuje, zda 
vozidlo opustilo nastavenou oblast v nastaveném období, a v případě nastavení „Geo-
plot (Vjezd)“ detekuje, zda vozidlo vjelo do zadané oblasti v daném období. V případě 
detekce bude zasláno upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

7

Vyberte uživatele, který obdrží 
výstrahu týkající se geoplotu. 
Zde se zobrazují primární a 
sekundární uživatelé, kterým 
primární uživatel povolil používat 
výstrahy ke geoplotu.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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2-7. Nastavení

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení
Postup nastavení výstrah časového omezení

3

Přesunutím posuvníku zprava 
doleva změníte velikost kruhu.

2

Dlouhým stisknutím bodu na 
mapě vytvořte kruhovou oblast 
výstrah časového omezení 
vycentrovanou v daném bodě.

1

Klepněte na [Výstr.omezení] na 
obrazovce výběru typu geoplotu 
a výstrahy k časovému omezení.

6

Nastavte dny v týdnu a časové 
období, při kterých chcete 
přijímat výstrahy časového 
omezení.

5

Zadejte název výstrahy časového 
omezení.
*Pokud není zadán žádný název, 
bude nastavený jako datum 
vytvoření.

4

Nastavenou oblast potvrdíte 
klepnutím na [Nastavit tuto 
oblast].

9

Nastavená výstraha časového 
omezení je přidána na obrazovku 
se seznamem nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / časového 
omezení.

87

Vyberte uživatele, který obdrží 
výstrahu časového omezení. 
Zde se zobrazují primární 
a sekundární uživatelé, kterým 
primární uživatel povolil používat 
výstrahy časového omezení.

Uložte výstrahu časového 
omezení klepnutím na [Uložit 
geoplot].

● Systém SUZUKI CONNECT ve výstraze časového omezení detekuje, že se vozidlo 
v nastavenou dobu nenachází v nastavené oblasti. V případě detekce bude zasláno 
upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

2-7. Nastavení

Změna nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

3

Až se zobrazí obrazovka s detaily 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení, 
změňte části, které chcete 
změnit, a potom nastavení uložte 
klepnutím na [ ].
*Pokud chcete zrušit upravený 
obsah a vrátit se na obrazovku 
s detaily nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / 
časového omezení, klepněte na 
[ ] v levém horním rohu.

2

Až se zobrazí obrazovka s detaily 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení, 
klepněte na [ ].

1

Na obrazovce nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / časového 
omezení klepněte na nastavení, 
které chcete upravit.

4

Nastavená výstraha týkající se 
geoplotu / časového omezení 
je přidána na obrazovku se 
seznamem nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / časového 
omezení.

● Nastavení může upravit jen uživatel, který 
nastavení vytvořil.

● Uživatelé, kteří budou upozorňováni vý-
strahami ke geoplotu / časovému omeze-
ní. se mohou sami odebrat nebo přidat, 
pokud se nejedná o uživatele, který dané 
nastavení vytvořil.

● URL zásad ochrany osobních údajů 
SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/
portal/countryList?type=policy
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Vymazání nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení lze vymazat dvěma způsoby.

3

Až se zobrazí obrazovka k úpravě 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení, 
klepnutím na [Vymazat geoplot] 
vymažete nastavení výstrah 
týkajících se geoplotu / časového 
omezení.

2

Až se zobrazí obrazovka s detaily 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení, 
klepněte na [ ].

1

Na obrazovce se seznamem 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení 
klepněte na nastavení výstrahy, 
které chcete vymazat.

1

Klepněte na [ ] na obrazovce 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení.

● Nastavení může vymazat jen 
uživatel, který je vytvořil.

● Pokud sekundární uživatel zru-
ší své členství, bude zrušena 
také daná výstraha týkající se 
geoplotu / časového omezení.

● URL zásad ochrany osobních 
údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.
connect.suzuki/portal/
countryList?type=policy

2

Klepnutím na [ ] vymažete 
nastavení výstrah týkajících se 
geoplotu / časového omezení.
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2-7. Nastavení

2-7-9. Nastavení motivu
Můžete si zvolit vzhled aplikace SUZUKI CONNECT, na výběr je světlý a tmavý režim.

●Můžete vybrat „Světlý“, „Tmavý“ 
a „V souladu se zařízením“. „V sou-
ladu se zařízením“ se nezobrazuje 
na některých zařízeních s operačním 
systémem Android.

Světlý Tmavý

1

Na obrazovce Nastavení klepněte 
na [Nastavení motivu].

2

Zobrazí se obrazovka Nastavení 
motivu.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN
Můžete nastavit/změnit vzdálený kód PIN. Vzdálený kód PIN se používá k verifikaci identity pro vzdálené operace.

1

Na obrazovce Nastavení klepněte 
na [Nastavení vzdáleného PIN].

4

Zadejte svůj nový vzdálený kód 
PIN.

2

Až se zobrazí obrazovka rese-
tování vzdáleného kódu PIN, 
klepněte na [Změnit PIN].

5

Zadejte jej znovu pro potvrzení.

3

Zadejte heslo, které jste nastavili 
pro své členství.

6

Resetování vzdáleného kódu PIN 
je dokončeno.



88 89

2-7. Nastavení

7

Automaticky se vrátíte na 
obrazovku resetování vzdáleného 
kódu PIN.

2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-7-11. Jazykové nastavení
Můžete nastavit jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.

1

Klepněte na [Jazykové nastavení] 
na obrazovce Nastavení.

2

Vyberte a nastavte jazyk, který se 
bude používat v aplikaci SUZUKI 
CONNECT.

Jazyky podporované v aplikaci SUZUKI CONNECT

Aplikace SUZUKI CONNECT podporuje následující jazyky.

• Čeština | Čeština
• Dansk | Dánština
• Deutsch | Němčina
• Ελληνικά | Řečtina
• English | Angličtina
• Español | Španělština
• Français | Francouzština
• Magyar | Maďarština
• Italiano | Italština
• Nederlands | Nizozemština
• Norsk | Norština
• Polskie | Polština
• Português | Portugalština
• Română | Rumunština
• Slovenský | Slovenština
• Svenska | Švédština
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2-7. Nastavení

2-7-12. Nastavení časového pásma
Informace o místním čase (časové pásmo a letní čas)

<Informace o časovém pásmu>

Aplikaci SUZUKI CONNECT lze používat ve více časových pásmech.
Pokud se například změnila vaše adresa a časové pásmo, změňte nastavení časového pásma.

Pro následující funkce používá aplikace SUZUKI CONNECT časové pásmo státu/regionu, který byl zaregistrován.
• Historie jízd
• Upozornění Spuštění motoru
• Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

<Informace o letním času>

Pokus zvolený stát/region používá letní čas, aplikace SUZUKI CONNECT ho bude také používat.

<Jak je čas zpracován, když se časové pásmo změnilo>

Když se časové pásmo změnilo, čas nastavený pro historii jízd / geoplot atd. se bude lišit od původně nastave-
ného. V aplikaci SUZUKI CONNECT se proto čas, který byl pro historii jízd / geoplot atd. nastaven před změnou 
časového pásma, zobrazí se symbolem časového pásma.

Příklad zobrazení historie jízd

● Pokud se časové pásmo změnilo, upozornění týkající se geoplotu nebo spuštění mo-
toru se nemusí objevit v zamýšlené době / časovém období. Čas v historii jízd se také 
nemusí zobrazit správně.

● Ve výchozím nastavení je časové pásmo v SUZUKI CONNECT nastaveno na zemi uve-
denou ve smlouvě k SUZUKI CONNECT.

● Časové pásmo mohou nastavit pouze primární uživatelé.
● Sekundární uživatelé nemohou časové pásmo nastavit a musí používat časové pásmo 

nastavené primárním uživatelem. Časové pásmo se proto někdy může lišit od polohy 
vozidla.

● Pokud SUZUKI CONNECT používáte ve více vozidlech, časové pásmo lze nastavit pro 
jednotlivá vozidla.

● Pokud se letní čas změní nastandardní nebo pokud se standardní čas změní na letní, 
když jsou nastavena upozornění pro výstrahy týkající se geoplotu / časového omeze-
ní, upozornění se nemusí objevit ve vašem mobilním telefonu, případně je obdržíte 
dvakrát nebo pozdě.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

Nastavení časového pásma

2

Po výběru se zobrazí časové pás-
mo používané v aplikaci SUZUKI 
CONNECT.

2

Zobrazí se obrazovka pro nasta-
vení časového pásma používané-
ho v aplikaci SUZUKI CONNECT.

1

Klepněte na [Časové pásmo 
vozidla] na obrazovce Nastavení.

Změna časového pásma 

3

Až dokončíte výběr, časové 
pásmo používané v aplikaci 
SUZUKI CONNECT se změní.

2

Vyberte časové pásmo, které se 
bude používat v aplikaci SUZUKI 
CONNECT. Lze použít také textové 
hledání.

1

Pokud chcete změnit časové 
pásmo používané v aplikaci 
SUZUKI CONNECT, klepněte na 
[Vybrat zemi].
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2-7. Nastavení

1

Klepněte na [Inf. o používání 
vozidla] na obrazovce Nastavení.

2-7-13. Informace o používání vozidla

V aplikaci SUZUKI CONNECT může primární uživatel vybrat, že se nebudou používat informace o poloze vozidla.

Pokud nepovolíte používat informace o poloze vozidla, následující funkce se částečně nebo plně deaktivují.
• Poloha zaparkovaného vozidla / Sdílet polohu zaparkovaného vozidla
• Historie jízd
• Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
• Hledání prodejců

Výběr primárního uživatele se použije pro všechny uživatele, kteří sdílejí vozidlo.

2

Změňte oprávnění pro používání 
informací o poloze vozidla.

Informace o používání polohy vozidla

Změna oprávnění pro používání informací o poloze vozidla 

● Pouze primární uživatel může změnit nastavení informací o poloze vozidla..
● Pokud aplikaci SUZUKI CONNECT používáte s více vozidly, můžete změnit nastavení.
● Po změně nastavení může několik minut trvat, než se nastavení projeví. Až se funkce 

se změní, budou dokončena nastavení.
● Kontrola polohy vozidla / sdílení polohy vozidla používají informace o poloze vozidla 

k zobrazení polohy zaparkovaného vozidla na mapě.
● Historie jízd používá informace o poloze vozidla k zobrazení počátečního/koncového 

místa jízdy na mapě.
● Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení používají informace o poloze 

vozidla k detekci, kdy vozidlo opouští zadanou oblast, vjíždí do ní nebo kdy se v ní 
nenachází. Tyto funkce činí závěry na základě informací  o poloze vozidla, ale nesle-
dujípolohu vozidla.

● Hledání prodejců používá informace o poloze vozidla k hledání prodejců SUZUKI, kteří 
se nacházejí v blízkosti vozidla.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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2-7-14. Často kladené otázky
Můžete procházet často kladené otázky, například o aplikaci SUZUKI CONNECT.

1

Na obrazovce nastavení klepněte 
na [Časté dotazy].

2

Zobrazí se seznam často kla-
dených otázek. Vyberte otázku, 
kterou chcete zkontrolovat, 
a zobrazí se odpověď.
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2-7. Nastavení

1

Na obrazovce Nastavení klepněte 
na [Ochr.údajů a podmínky].

2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů
Můžete si přečíst Náležitosti a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Před používáním SUZUKI CONNECT je 
musíte odsouhlasit.

2

Zobrazí se Náležitosti a podmínky 
a Zásady ochrany osobních 
údajů.

●  Zobrazí se Náležitosti a podmínky 
pro SUZUKI CONNECT.

●  Zobrazí se zásady ochrany osobních 
údajů.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

2-7-16. Copyright
Můžete zkontrolovat autorská práva (copyright).

1

Na obrazovce nastavení klepněte 
na [Copyright].

2

Zobrazí se autorská práva.

●Může se lišit od skutečného obsahu zobrazeného v aplikaci.
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● Pokud chcete aplikaci používat, budete se muset znovu přihlásit.

2-7. Nastavení

2-7-17. Odhlásit se
Odhlaste se z aplikace SUZUKI CONNECT.

1

Na obrazovce nastavení klepněte 
na [Odhlásit se].

2

Zobrazí se potvrzovací obrazovka. 
Klepněte znovu na [Odhlásit se].

3

Budete odhlášeni z aplikaci 
SUZUKI CONNECT a vrátíte se na 
přihlašovací obrazovku.

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
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Kapitola 3  Jak používat aplikaci 
SUZUKI CONNECT (Ostatní) 3
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3-1. Používání více vozidel

3-1-1. Jak přepnout vozidla
Pokud SUZUKI CONNECT používáte se dvěma nebo více vozidly, můžete přepnout vozidlo zobrazené na domov-
ské obrazovce.

1

Na domovské obrazovce klepně-
te tam, kde se zobrazuje název 
modelu.

2

Až se zobrazí vozidlo, které 
používáte, vyberte vozidlo, které 
chcete zobrazit na domovské 
obrazovce.
Registrační značka se zobrazí, 
pokud jste se zaregistrovali.

3

Zobrazení domovské obrazovky 
se změní na vybrané vozidlo.

● Aplikaci SUZUKI CONNECT nemůžete použít k přidání nového vozidla (začít použí-
vat službu nebo se zaregistrovat jako sekundární uživatel). Musí to být provedeno 
z webové stránky člena.

● Pokud chcete vymazat vozidlo, viz následující informace:
Zrušení smluvně propojeného vozidla ⇨ 4-1-1. Výpověď smlouvy
Zamítnutí role sekundárního uživatele ⇨ 2-7-3. Informace o vozidle

●  Pokud máte více vozidel, níže uvedené funkce lze používat bez ohledu na vybrané 
vozidlo.
-  Upozornění: Do vašeho mobilního telefonu budou zasílána upozornění pro všechna 

vozidla zaregistrovaná stejným uživatelským ID.
-  Seznam upozornění: Upozornění pro všechna vozidla můžete zkontrolovat na 

obrazovce Upozornění. Můžete také filtrovat zobrazení pro jednotlivá vozidla.
⇨ 3-1-2. Upozornění

-  Nastavení: V nastavení vyberte vozidlo. ⇨ 3-1-3. Nastavení

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
(Ostatní)

3-1-2. Upozornění
Na obrazovce Upozornění můžete vybrat, pro které vozidlo se mají zobrazovat upozornění.

1

Na domovské obrazovce klepně-
te na [ ].

2

Až se zobrazí obrazovka upozor-
nění, klepněte na [ ].

3

Vyberte vozidlo, pro které chcete 
zobrazovat upozornění. Před na-
stavením se zobrazují upozornění 
pro všechna vozidla.

4

Zobrazí se seznam upozornění 
pro vybrané vozidlo.
⇨ 2-2. Upozornění

● Pokud máte více vozidel, název vozidla a registrační značka se zobrazí na obrazovce 
s detaily upozornění, aby bylo zřejmé, kterého vozidla se upozornění týká.
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3-1. Používání více vozidel

3-1-3. Nastavení
Na obrazovce Nastavení můžete vybrat a nastavit položky, které lze nastavit/zkontrolovat pro každé vozidlo.

1

Na domovské obrazovce klep-
něte na [ ].

2

Až se zobrazí obrazovka Nastave-
ní, klepněte na [Voz. Inf.].

3

Vyberte vozidlo, pro které chcete 
zobrazit nastavení.

4

Zobrazí se nastavení pro vybrané 
vozidlo.
⇨ 2-7. Nastavení

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
(Ostatní)

● Pokud používáte více vozidel, pro následující nastavení se zobrazí obrazovka výběru 
vozidel.
- Informace o vozidle
- Moji prodejci
- Ověření řidiče
- Nastavení sekundárního uživatele
- Nastavení upozornění
- Časové pásmo vozidla
- Informace o používání vozidla
- Zásady ochrany osobních údajů
- Náležitosti a podmínky
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3-2. Pokud zapomenete heslo

3-2-1. Pokud zapomenete heslo
Podle kroků uvedených níže si heslo obnovíte.

1

Na přihlašovací obrazovce klep-
něte na [Zapomněli jste heslo?].

4

Zadejte své nové heslo a 
klepněte na [Resetovat heslo]. 
Pokud jsou použity neplatné 
znaky, zobrazí se chyba.

2

Zadejte svou e-mailovou 
adresu do pole E-mail 
a klepněte na [Další].

5

Resetování hesla bylo dokončeno.

3

Zadejte verifikační kód zaslaný 
na vaši e-mailovou adresu.

Pokud neobdržíte e-mail s verifi-
kačním kódem.

❶Klepněte a zadejte svou 
e-mailovou adresu znovu.
❷Klepnutím zašlete verifikační 

kód znovu.

❶
❷

● Pravidla pro hesla
-  Heslo nelze nastavit na stejné slovo jako posledně.
-  Lze je nastavit na 8 či více alfanumerických znaků, které obsahují alespoň jednu čísli-

ci a jedno písmeno. (Lze použít také některé symboly: ! " # $ % & ' ( ) * , - . / : ; < > ? 
@ [ ] ^ _ ` { | } ~)

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
(Ostatní)
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3-3. Nastavení mobilního telefonu

3-3-1. Uživatelé se zařízením se systémem Android
„Oprávnění k upozorněním“, „Oprávnění k informacím o poloze“ a „Zrušit úsporný režim“ nelze změnit v nasta-
vení aplikace SUZUKI CONNECT. Tato nastavení musí být změněna v nastavení mobilního telefonu.
Tato část popisuje postup pro Google Pixel 5 (Android verze 11).

Postup povolení upozornění

Když povolíte upozornění, budou k dispozici nabízená upozornění pro váš mobilní telefon.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Informace o aplikaci].
2.  Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
3.  Zapněte [Všechna oznámení SUZUKI CONNECT].

Postup povolení používání informací o poloze

Pokud povolíte používat informace o poloze, budete moci zobrazit informace o poloze a vypočítat vzdálenost 
pomocí kontroly poslední polohy zaparkované vozidla a nastavení výstrah týkajících se geoplotu.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Umístění].
2.  Zkontrolujte, že je zapnuté [používání polohy].
3.  Klepněte na [Přístup aplikace k poloze] > [SUZUKI CONNECT].
4.  Klepněte na [Povolit jen při používání aplikace].

Postup zrušení úsporného režimu

I když provedete „postup povolení upozornění“ nebo „postup povolení používání informací o poloze“, nemusíte 
obdržet upozornění nebo nemusíte být schopni používat informace o poloze. V takových případech může být 
zapnutý úsporný režim, proto úsporný režim musíte vypnout.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Baterie].
2.  Klepněte na [Úsporný režim].
3.  Klepněte na [Vypnout].

● Postup nastavení se může lišit v závislosti na mobilním telefonu. Detaily najdete 
v návodu k použití mobilního telefonu, který používáte.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT
(Ostatní)

3-3-2. Uživatelé se zařízením se systémem iOS
„Oprávnění k upozornění“, „Oprávnění k poloze“ a „Biometrické ověření“ (Face ID / Touch ID) nelze změnit v na-
stavení aplikace SUZUKI CONNECT. Tato nastavení musí být změněna v nastavení mobilního telefonu.
Tato část popisuje postup pro iOS verze 15.1.1.

Postup povolení upozornění

Když povolíte upozornění, budou k dispozici nabízená upozornění pro váš mobilní telefon.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Oznámení].
2.  Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
3.  Zapněte [Povolit oznámení].

Postup povolení používání informací o poloze

Pokud povolíte používat informace o poloze, budete moci zobrazit informace o poloze a vypočítat vzdálenost 
pomocí kontroly poslední polohy zaparkované vozidla a nastavení výstrah týkajících se geoplotu.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Soukromí] > [Polohové služby].
2.  Zajistěte, aby byly [Polohové služby] zapnuté.
3.  Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
4.  Klepněte na [Při používání aplikace].

Oprávnění používat biometrické ověření (Face ID / Touch ID)

Povolení biometrického ověření usnadňuje vzdálené operace.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Face ID a přístupový kód] nebo [Touch ID 
a přístupový kód] a pokud se zobrazí obrazovka k zadání přístupového kódu, zadejte jej.

2.  Klepněte na [Další aplikace].
3.  Zapněte [SUZUKI CONNECT].

● Pokud chcete používat biometrické ověření (Face ID / Touch ID), musíte zapnout svůj 
přístupový kód.
Váš přístupový kód jsou alfanumerické znaky, které zadáte ke zlepšení zabezpečení 
při odemykání svého zařízení iOS.
Pokud chcete zapnout přístupový kód, postupujte podle kroků níže.

1.  Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Face ID a kód] nebo 
[Touch ID a kód].

2.  Posuňte zobrazení a klepněte na [Zapnout přístupový kód].
3.  Zadejte nový přístupový kód.

● URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy
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Kapitola 4  Výpověď smlouvy / 
vymazání účtu4
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4-1. Zrušení služeb Connect

4-1-1. Výpověď smlouvy
V následujících situacích nezapomeňte vypovědět smlouvu SUZUKI CONNECT.
• Pokud chcete přestat používat SUZUKI CONNECT.
• Pokud své vozidlo prodáte/převedete.

I když vypovíte smlouvu k SUZUKI CONNECT, vaše osobní informace nemusejí být vymazány. Pokud chcete vy-
mazat své osobní informace, musíte také vymazat svůj účet.

Postup výpovědi smlouvy k SUZUKI CONNECT

Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vypovědět na webové stránce člena SUZUKI CONNECT 
(https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin).

Webová stránka 
člena

1

Přihlaste se na webovou stránku 
člena e-mailem a heslem, kte-
rými se přihlašujete do aplikace 
SUZUKI CONNECT.

3

Přejeďte dolů a klepnutím na 
[Vypovědět smlouvu] zahajte 
postup výpovědi smlouvy.

2

Až se zobrazí domovská obrazov-
ka, klepněte na [>] vedle vozidla, 
k němuž chcete vypovědět 
smlouvu.

Kapitola 4 Výpověď smlouvy / vymazání účtu

● Pokud zrušíte (vypovíte) SUZUKI CONNECT, všechny připojené služby přestanou být 
dostupné, jakmile bude zrušení přijato. Pokud váš účet není pozastaven, můžete se na 
webovou stránku člena přihlásit svým uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.

● Pokud byl stav IG-ON/EG-ON neaktivní více než 9 dní, nastavte stav IG-ON/EG-ON 
a potom [Vypovědět smlouvu].

● Smlouvu k SUZUKI CONNECT můžete vypovědět kdykoli.
● Kliknutím sem zobrazíte vysvětlení ke členství.

⇨ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel
● I po výpovědi smlouvy SUZUKI CONNECT můžete používat službu znovu, když uzavřete 

další smlouvu. Chcete-li uzavřít smlouvu, kontaktujte prodejce SUZUKI.
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Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vymazat na webové stránce člena
(https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin).

Webová stránka 
člena

Postup vymazání účtu (z webové stránky člena SUZUKI CONNECT)

1

Přihlaste se na webovou stránku 
člena e-mailem a heslem, kte-
rými se přihlašujete do aplikace 
SUZUKI CONNECT.

2

Až se zobrazí domovská obra-
zovka, klepněte na [Detaily] > 
[Změnit] vedle informací o účtu.

3

Pokud si chcete pozastavit účet, 
přejeďte dolů a klepněte na 
[Pokud si chcete vymazat účet, 
pokračujte zde.].

4-2. Vymazat účet

4-2-1. Vymazání účtu

Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vymazat z aplikace.

Postup vymazání účtu (z aplikace SUZUKI CONNECT)

Kapitola 4 Výpověď smlouvy / vymazání účtu

2

Klepněte na [Profil] na obrazovce 
Nastavení.

3

Pokud chcete vymazat 
účet, klepněte na [Vymazat 
účet].

1

Klepněte na [ ] na do-
movské obrazovce aplikace 
SUZUKI CONNECT.

● Pokud svůj účet vymažete prostřednictvím aplikace SUZUKI CONNECT, bude současně 
zrušena vaše smlouva.

● Vymazání účtu může nějakou dobu trvat. Po vymazání účtu se již nebudete moci 
přihlásit do aplikace SUZUKI CONNECT.

● Informace o zákazníkovi zaregistrované k SUZUKI CONNECT zahrnují osobní údaje 
zákazníka, jako je jméno a e-mailová adresa. Zastavení jejich používání se nazývá 
vymazáním účtu. Kliknutím sem zobrazíte popis účtu.
⇨ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel

● Po vymazání účtu již nelze zaregistrované údaje obnovit.
● Svůj účet nemůžete vymazat v následujících případech.

- Existuje pozvaný sekundární uživatel.

● Pokud si vymažete účet, nebudete se moci přihlásit na webovou stránku člena SU-
ZUKI CONNECT a nebudete moci přidat vozidla ani zobrazit minulé smlouvy.

● Pokud si vymažete účet, nebudete moci s aktuálním účtem zaregistrovat nové vozidlo 
ani uzavřít smlouvu jako sekundární uživatel (budete si muset založit nový účet).

●  Pokud SUZUKI CONNECT pouze zrušíte, aniž byste vymazali svůj účet, můžete zobrazit před-
chozí smluvně vázané vozidlo a detaily minulého používání na webové stránce člena.

● Svůj účet nemůžete vymazat v následujících případech.
- Smlouva k SUZUKI CONNECT nebyla vypovězena.
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Kapitola 5 Informace o licenci5
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5-1-1. Informace o licenci
Komunikační zařízení nainstalované ve vozidle používá bezplatný/otevřený software. Informace o licencích na 
bezplatný/otevřený software a/nebo zdrojový kód získáte na následující adrese URL.
https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/

5-1. Informace o licenci

5-1-2. Ochranné známky
•  Apple, logo Apple logo a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších 

zemích.

•  App Store je značka služby společnosti Apple Inc.

•  iOS je název operačního systému společnosti Apple Inc. IOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná 
známka společnosti Cisco Systems, Inc., v USA a dalších zemích, která je používána pod licencí.

•  Google, Google Play, logo Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

•  Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., v USA.

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

•  Názvy společností, názvy produktů a názvy systémů uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky 
nebo ochranné známky příslušných společností.

Kapitola 5 Informace o licenci
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6-1. Rejstřík

Klíčové slovo Kapitola Strana

Účet

Pokud chcete vytvořit účet 1-2-2. Postup pro smlouvu 13, 14

Pokud chcete vymazat účet 4-2-1. Vymazání účtu 112, 113

Přihlásit se

Pokud se chcete přihlásit 1-5-1. Popis přihlašovací obrazovky 28

Pokud zapomenete heslo (vytvoření nového hesla) 3-2-1. Pokud zapomenete heslo 104

Stav vozidla

Pokud chcete zkontrolovat dojezd, zbývající palivo 
nebo průměrnou spotřebu paliva

2-1-1. Popis domovské obrazovky 32, 33

Pokud chcete zkontrolovat stav vozidla (odemčené 
dveře, výstražná světla, světlomety)

2-2-3. Stavová upozornění 41

Pokud chcete zkontrolovat stav výstražných kontrolek 2-3-1. Kontrola stavu 48-52

Pokud chcete přepnout vozidla 3-1-1. Jak přepnout vozidla 100

Upozornění

Co jsou to stavová upozornění (dveře jsou odemčené, 
výstražná světla svítí, světlomety svítí)?

2-2-3. Stavová upozornění 40

Pokud obdržíte stavové upozornění a chcete 
zamknout dveře nebo zrušit zamčení dveří vzdáleně

2-2-3. Stavová upozornění 42, 43

Co jsou to upozornění na výstražné kontrolky? 2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky 38, 39

Co jsou to upozornění na dokončení vzdálené 
operace?

2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené 
operace

44

Co jsou to upozornění bezpečnostního alarmu? 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy 44

Co jsou to upozornění při spuštění motoru? 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy 45

Co jsou to upozornění ke svolání? 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně 46

Co jsou to upozornění na pravidelnou údržbu? 2-2-7. Upozornění na údržbu 47

Klíčové slovo Kapitola Strana

Historie jízd

Pokud chcete zkontrolovat historii jízd nebo informace 
o cestě

2-5-1. Historie jízd 56

Pokud chcete exportovat historii jízd jako soubor CSV 2-5-1. Historie jízd 56

Poloha zaparkovaného vozidla

Pokud chcete zobrazit polohu zaparkovaného vozidla 2-6-1. Poloha zaparkovaného vozidla 58

Pokud chcete sdílet polohu zaparkovaného vozidla 2-6-2. Sdílet polohu zaparkovaného vozidla 59

Podpora

Pokud chcete kontaktovat svůj servis. 2-4-1. Podpora 54

Pokud chcete hledat blízké prodejce. 2-7-4. Moji prodejci 66

Pokud chcete kontaktovat silniční asistenci. 2-4-1. Podpora 55
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6-1. Rejstřík

Klíčové slovo Kapitola Strana

Nastavení

Pokud chcete zobrazit svůj uživatelský profil. 2-7-2. Profil 62

Pokud chcete zkontrolovat informace o vozidle 
(název modelu, registrační značku, celkovou ujetou 
vzdálenost)

2-7-3. Informace o vozidle 63

Pokud chcete zkontrolovat, hledat nebo nastavit své 
prodejce

2-7-4. Moji prodejci 64-67

Pokud chcete získat ověření řidiče 2-7-5. Ověření řidiče 68, 69

Pokud chcete pozvat, změnit práva nebo vymazat 
sekundární uživatele, nebo zkontrolovat pozvané

2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele 70-72

Pokud chcete zapnout/vypnout upozornění. 2-7-7. Nastavení upozornění 73-75

Pokud chcete nastavit, zkontrolovat, upravit nebo 
vymazat výstrahy týkající se geoplotu / časového 
omezení

2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového 
omezení

76-85

Pokud chcete změnit nastavení motivu. 2-7-9. Nastavení motivu 86

Pokud chcete nastavit nebo změnit vzdálený kód PIN. 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN 87, 88

Pokud chcete změnit jazyk používaný v aplikaci 
SUZUKI CONNECT.

2-7-11. Jazykové nastavení 89

Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit časové 
pásmo používané v aplikaci SUZUKI CONNECT.

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

Pokud chcete zapnout/vypnout informace o používání 
vozidla.

2-7-13. Informace o používání vozidla 92

Pokud chcete zobrazit často kladené otázky. 2-7-14. Často kladené otázky 93

Pokud chcete zobrazit Náležitosti a podmínky 
a Zásady ochrany osobních údajů.

2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany 
osobních údajů

94

Pokud chcete zobrazit autorská práva (copyright) 2-7-16. Copyright 95

Pokud se chcete odhlásit 2-7-17. Odhlásit se 96
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7-1. Zvláštní poznámky

7-1-1. Zvláštní poznámky k připojeným službám

Vzdálené zamčení dveří

Nepoužívejte, pokud jsou ve vozidle lidé nebo zvířata. Existuje riziko, že budou ve 
vozidle zamčeni bez možnosti dostat se ven.
Pokud dveře touto funkcí zamknete, bezpečnostní alarm se neaktivuje.
Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.
•  Dveře nebo páté dveře jsou otevřené.
•  Ve vozidle je detekován klíč dálkového ovládání.
•  Vozidlo je nastartované nebo ve stavu IG-ON/EG-ON.
•  Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebyl aktivní více než 9 dní.

Zrušení vzdáleného 
zamčení dveří

Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.
•  Dveře nebo páté dveře jsou otevřené.
•  Ve vozidle je detekován klíč dálkového ovládání.
•  Vozidlo je nastartované nebo ve stavu IG-ON/EG-ON.
•  Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebyl aktivní více než 9 dní.

Zkontrolujte polohu 
zaparkovaného vozidla

Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace 
o poloze vozidla.
Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.

Historie jízd

Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace 
o poloze vozidla.
Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.

Hledání prodejců

Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace 
o poloze vozidla.
Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.

Kapitola 7 Zvláštní poznámky

Geoplot

Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace 
o poloze vozidla.
Tato funkce pouze upozorňuje, ale neinformuje vás o poloze vozidla. Pokud je po-
třeba zjistit polohu vozidla, zkontrolujte ji podle polohy zaparkovaného vozidla.
Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.

Upozornění Motor je 
spuštěný

Upozornění 
bezpečnostního alarmu

Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek.
•  V kabině vozidla je velmi vysoká teplota.
•  Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat.
•  Akumulátor má nízké napětí.
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