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Zakładanie konta

Uruchomienie aplikacji
W celu założenia nowego konta użytkownik
uruchamia aplikację KIA Assist. Na ekranie logowania
poniżej przycisku “Zaloguj” znajduje się opcja “Stwórz
konto”, która umożliwia dodanie nowego konta.

Akceptacja warunków
Przed utworzeniem konta należy
zaakceptować niezbędne dokumenty.
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Tworzenie loginu i hasła
Podaj numeru telefonu, który od tej pory
będzie Twoim loginem. Częścią loginu jest
również prefiks (+48 w przypadku Polski), ale
jest on automatycznie wykrywany i ustawiany
przez telefon). Sprawdź czy ustawiony został
prawidłowy prefiks i obok wpisz tylko swój
numer telefonu.
Hasło do konta musi składać się z co najmniej
6 różnych znaków.

Autoryzacja
W celu weryfikacji na podany numer telefonu
zostanie wysłany SMS z kluczem autoryzacyjnym.
Po przycisnięciu w “Aktywuj”, konto jest gotowe
do użycia. Podany numer telefonu jest loginem.
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Logowanie

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie
logowania należy wprowadzić podany
podczas zakładania konta numer telefonu
(prefiks ustawiony jest automatycznie) i
hasło.
Aplikacja KIA Assist umożliwia
użytkownikowi zapamiętanie danych
logowania. Zalecamy stosowanie tego
rozwiązania.

Po pierwszym zalogowaniu zostaje
wyświetlony ekran główny aplikacji.
Po kliknięciu w ikonę Plus (+) rozpoczyna się
proces dodawania nowego urządzenia/pojazdu.
Ważna informacja
Po wyjściu z aplikacji na ekran główny
telefonu, aplikacja działa w tle.

4

Dodawanie urządzenia

Krok 1 - Numer seryjny
KIA Assist to dodatkowe wyposażenie
pojazdu - zestaw składający się z urządzenia
i aplikacji. Numer seryjny KIA Assist
umieszczony jest w trzech lokalizacjach:
na module komunikacyjnym pod kodem
kreskowym, na opakowaniu urządzenia pod
kodem kreskowym oraz jest wklejony do
książki serwisowej przez dealera w chwili
zakupu usługi.

Krok 2

Wprowadzenie kontaktów do osób, które mają
zostać powiadomione o potencjalnym wypadku.
Należy wprowadzić adresy e-mail, na które będą
wysyłane wiadomości z systemu. Aplikacja
umożliwia podanie trzech adresów e-mail.
Kontakty te można również uzupełnić po
poprawnym dodaniu urządzenia na ekranie Profil.
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Dodawanie urządzenia i resetowanie hasła

Po poprawnym dodaniu urządzenia
Użytkownik może uzupełnić pozostałe dane
dotyczące pojazdu, np. numer rejestracyjny
pojazdu, termin badania technicznego, czy
datę zakończenia polisy. Należy pamiętać,
że brak danych pojazdu uniemożliwia
korzystanie z przypomnień i alarmów.

Resetowanie hasła
W celu ustawienia nowego hasła Użytkownik
wprowadza login (prefiks + numer telefonu).
Na następnym ekranie użytkownik podaje
kod otrzymany SMSem i wprowadza nowe
hasło (ciąg zawierający co najmniej 6 znaków).
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Ekran główny aplikacji

Na ekranie głównym wyświetlane są informacje dotyczące pojazdów, np.: nazwa,
zdjęcie, aktualna prędkość oraz napięcie akumulatora. Użytkownik może ustawić limit
prędkości oraz włączyć i wyłączyć alarm. Aby zobaczyć więcej informacji o pojeździe
i dealerze należy kliknąć przycisk “Szczegóły”.
Ważna informacja
Po wejściu w Szczegóły użytkownik ma dostęp do zakładki z ustawieniami alarmów.
W tym miejscu należy ustalić jakie ostrzeżenia będą wysyłane przez aplikację.

Zdjęcie pojazdu
Nazwa pojazdu, przebieg
Szczegóły pojazdu, dealera,
ustawienia alarmów
Aktualna prędkość
Napięcie akumulatora
Włącznik alarmu
Limit prędkości
Lokalizacja pojazdu
Oferty
Lista powiadomień
Lista pojazdów
Profil użytkownika
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Alarmy

Powiadomienie o kolizji
W przypadku wystąpienia kolizji system zaalarmuje
Ciebie i wskazane osoby, przekaże również lokalizację
zdarzenia na mapie.

Blokada zapłonu przez aplikację
Możesz w prosty sposób zablokować i odblokować
zapłon w swoim pojeździe podczas postoju prosto
z naszej aplikacji.

Kontrola rodzicielska
Funkcja kontroli rodzicielskiej daje możliwość
ostrzegania o przekroczeniu ustalonego limitu
prędkości.

Przypomnienie o ubezpieczeniu
Aplikacja przypomni o kończącej się polisie
ubezpieczeniowej.
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Ostrzeżenie o kradzieży
System powiadamia o nieautorazowanym
uruchomieniu stacyjki czy zmianie pozycji auta.

Aktualna pozycja Twojego pojazdu
Dokładne umiejscowienie pojazdu na mapie zarówno
w trasie, jak i na parkingu lub w obcym mieście.

Monitoring akumulatora
System powiadamia o zbyt niskim poziomie
napięcia akumulatora.

Przypomnienia o przeglądach
Już nigdy nie zapomnisz o przeglądzie okresowym.
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Często zadawane pytania
Czy KIA Assist można zamontować do każdego samochodu KIA?
Nasze rozwiązanie może być stosowane w każdym samochodzie marki KIA,
zarówno nowym jak i używanym.
Jakie są koszty utrzymania aktywności systemu?
System działa przez 7 lat od dnia zakupu bez dodatkowych opłat. Po upływie tego
okresu istnieje możliwość przedłużenia działania usługi na klejne lata. Koszt
zakupu wynosi 60 zł brutto za cały rok.
Gdzie znajdę numer seryjny urządzenia?
KIA Assist to dodatkowe wyposażenie pojazdu. Dostępne zarówno dla nowych,
jak i używanych samochodów. KIA Assist to zestaw składający się z urządzenia
i aplikacji. Numer seryjny KIA Assist umieszczony jest w trzech lokalizacjach:
na module komunikacyjnym pod kodem kreskowym, na opakowaniu urządzenia
pod kodem kreskowym oraz jest wklejany do książki serwisowej przez dealera
w chwili zakupu KIA Assist.
W aplikacji jest dostęp do 700 blokad zapłonu. Czy ta funkcjonalność jest
ograniczona czasowo?
Możliwość wykonania 700 blokad zapłonu to standardowa funkcjonalność KIA
Assist. Dostępna jest przez 7 lat od chwili dodania urządzenia do konta użytkownika.
Czy istnieje możliwość zakupu dodatkowych blokad?
Tak jest to możliwe. Koszt 750 blokad na 12 mc-y to 60 zł (z VAT). W celu zakupu
proszę się kontaktować z info@treesat.io lub telefonicznie +48 898 881 016
Co to jest wizytówka?
Jest to ekran w aplikacji z danymi kontaktowymi do dealera, od którego nabyta
została usługa Kia Assist.
Czy w aplikacji KIA Assist na swoim koncie mogę mieć dodanych więcej urządzeń?
Tak. Do konta można dodać więcej urządzeń i dzięki temu obserwować
jednocześnie większą liczbę pojazdów.
Nie pamiętam hasła.
Istnieje możliwość ustalenia go od nowa – wystarczy w aplikacji na ekranie
logowania wybrać funkcję „Resetuj hasło”. Na podany numer telefonu (login)
zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który umożliwi stworzenie nowego hasła.
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Czy z aplikacji KIA Assist mogę korzystać na kilku urządzeniach jednocześnie?
Tak. Na każdym urządzeniu z zainstalowaną aplikacją należy zalogować się,
używając tego samego loginu i hasła.
Czy urządzenie produkowane jest w Chinach?
Montowany w pojazdach moduł komunikacyjny jest najwyższej jakości, funkcjonuje
na rynku od lat. Urządzenie jest produkowane w Europie, jest dobrze przetestowane,
posiada europejskie certyfikaty i homologacje.
Czy przed zakupem mogę przetestować produkt?
Tak. Proszę pobrać aplikację KIA Assist ze sklepu (Google Play lub App Store)
i po uruchomieniu aplikacji na ekranie logowania kliknąć w przycisk “Wypróbuj
demo”
Co się dzieje po upływie 7 lat? Czy urządzenie, blokady i cały system przestaną działać?
Koszt zakupu usługi u dealera pokrywa działanie urządzenia przez okres 7 lat.
Po upływie tego czasu użytkownik ma możliwość przedłużenia działania usługi na
kolejne lata. Czynność ta wiąże się z opłatą roczną w wysokości 60 zł brutto.
Chęć korzystania z blokady zapłonu, to dodatkowa opłata w wysokości 60 zł brutto
za pakiet 750 blokad.
Czy Wasze urządzenie to nowość? Czy jest przetestowane?
Montowany w pojazdach moduł komunikacyjny jest najwyższej jakości, funkcjonuje
na rynku od lat. Urządzenie jest produkowane w Europie, jest dobrze przetestowane,
posiada europejskie certyfikaty i homologacje.
Gdzie mogę kupić KIA Assist?
Jeżeli jesteś zainteresowany systemem KIA Assist, skontaktuj się z najbliższym
dealerem KIA Motors Polska. Aktualna baza dealerów dostępna jest pod adresem:
www.kia.com/pl/dealerzy.
Założyłem wcześniej konto, ale nie mogę się zalogować do aplikacji.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy urządzenie z aplikacją, jest połączone
z Internetem. Podczas wpisywania loginu (numer telefonu), sprawdź również czy
wpisany nr kierunkowy jest poprawny. Dla Polski jest to +48 (np.: +48111222333).

11

Pobieranie aplikacji i dane kontaktowe

Jeżeli jesteś zainteresowany systemem KIA Assist, skontaktuj się z
najbliższym dealerem KIA Motors Polska. Aktualna baza dealerów
dostępna jest pod adresem: www.kia.com/pl/dealerzy.
Użyj kodu QR albo wyszukaj KIA Assist w App Store lub Google
Play aby pobrać aplikację.

Aby używać systemu potrzebne jest konto użytkownika, które zakłada się
w aplikacji. Przydatne instrukcje znajdziesz w tej książeczce.
Jeśli chcesz wypróbować aplikację w wersji demo, pobierz
aplikację i kliknij w przycisk “Wypróbuj demo”

treesat.io/kia-assist
info@treesat.io
+48 89 888 10 16

