Usługi Car-Net za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi
Konfiguracja połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi w celu korzystania z usług
Car-Net

Szanowny
kierowco!

Krótka informacja na temat usług Volkswagen
Car-Net
Opcjonalne usługi Volkswagen Car-Net umożliwiają spokojniejsze i bardziej niezawodne
dotarcie do celu podróży. System ten wykorzystuje najbardziej aktualne dane, ponieważ
jest stale uaktualniany za pośrednictwem Internetu. Wyszukiwanie miejsca parkingowego
i omijanie korków jest jeszcze łatwiejsze.

Znajdziesz tu informacje na temat sposobu
i warunków konfiguracji połączenia
internetowego Wi-Fi dla systemu Infotainment
w celu korzystania z usług Volkswagen
Car-Net.
Niniejsza broszura nie opisuje jednak
wszystkich funkcji, a zatem nie może zastąpić
podręcznika obsługi pojazdu, który zawiera
cały szereg istotnych informacji i ostrzeżeń.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące usług Volkswagen Car-Net można
znaleźć na stronie internetowej Volkswagen
Car-Net w pozycji menu
„Pomoc”.

Dostępność usług Volkswagen Car-Net może się różnić w zależności od pojazdu i kraju.
Więcej informacji na temat usług Volkswagen Car-Net na stronie
http://www.volkswagen.de/Car-Net oraz u Partnera Serwisowego Volkswagen.
Informacje na temat taryf telefonii komórkowej u operatora telefonii komórkowej.
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Dostępne
technologie
komunikacji
Aby móc korzystać z usług Car-Net,
system Infotainment musi być połączony
z Internetem. Przedstawiliśmy tu różne
technologie komunikacji umożliwiające
utworzenie połączenia internetowego.

Instalacja telefoniczna „Business” *
Discover Pro

Car Stick LTE
Discover Media

Połączenie internetowe
za pośrednictwem Wi-Fi

W omawianym rozwiązaniu połączenie
internetowe nie zostanie utworzone przez
sam system Infotainment, ale przez inne
medium (np. hotspot Wi-Fi lub telefon
komórkowy).** Podłączony telefon
komórkowy spełnia funkcję modemu,
a system Infotainment staje się klientem.
Usługi Car-Net za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi
Discover Pro i Discover Media

* rSAP jest profilem Bluetooth, który musi być obsługiwany przez telefon komórkowy.
** Połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi działa tylko wówczas, gdy żadne z wyżej
wymienionych rozwiązań nie jest używane.
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Krok po kroku:
System Infotainment jako klient Wi-Fi

1

2

3

4

Włącz urządzenie mobilne i aktywuj je jako

Zmień na swój system Infotainment i aktywuj
Wi-Fi w Menu główne  Ustawienia  Wi-Fi.

Wprowadź klucz sieciowy.

Twój system Infotainment może już korzystać z

hotspot Wi-Fi (w zależności od urządzenia, np.

usług Volkswagen Car-Net. Możesz wybierać

Menu główne  Ustawienia  Połączenia

Hotspot jest już połączony (wyświetlany ze

bezprzewodowe).***

znakiem wyboru). Połączenie zostanie

Włącz widoczność hotspotu w urządzeniu.

Aktywuj Wi-Fi w wyświetlonym menu

automatycznie uaktywnione, jeżeli hotspot

i rozpocznij wyszukiwanie hotspotu.

jest włączony i znajduje się w zasięgu.

Wybierz urządzenie mobilne.

Naciśnięcie symbolu kosza powoduje

usługi w odpowiednim menu.

Wyświetlone zostaną np. nazwa hotspotu
i klucz sieciowy.

usunięcie połączenia z hotspotem.

*** Hotspot Wi-Fi zostanie wyłączony i musi zostać aktywowany ponownie w zależności od urządzenia.
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Car-Net za pośrednictwem Wi-Fi
Konfiguracja połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi w celu korzystania
z usług Car-Net
Zastrzega się możliwość zmian • Wersja: marzec 2018
http://www.volkswagen.de/Car-Net

Firma Volkswagen AG stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli. Z tego względu możliwe są zmiany
zakresu dostawy w odniesieniu do formy, wyposażenia i technologii. Dane techniczne, rysunki i opisy zawarte w
niniejszej instrukcji nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Przedruk, powielanie lub przekład, również
we fragmentach, bez pisemnej zgody firmy Volkswagen AG jest zabroniony.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla firmy Volkswagen AG. Zastrzega się
możliwość zmian. Wydrukowano w Niemczech. Termin złożenia: 03.2018

