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PŘEDSTAVENÍ

Součástí výbavy vozidla je infotelematický systém vyprojektovaný v souladu s charakteristikami kabiny a s osobitým designem

ladícím se stylem přístrojové desky.

Systém je nainstalovaný v ergonomicky výhodné pozici pro řidiče i spolucestujícího. Grafické řešení čelního panelu umožňuje

rychle rozpoznat ovládací prvky a usnadňuje obsluhu.

Pro zvýšení bezpečnosti před odcizením je systém vybaven ochranným systémem, jenž umožňuje jej používat pouze ve

vozidle, do něhož byl původně nainstalovaný.

Doporučujeme si pozorně přečíst následující návod k použití a mít jej vždy po ruce (např. ve skříňce v palubní desce).

Příjemné čtení a šťastnou cestu!

Údaje obsažené v této publikaci mají pouze informativní charakter. FCA Italy a.s. je oprávněna předmět popsaný v této
publikaci kdykoli upravit z důvodů technické či obchodní povahy. Ohledně dalších informací se obraťte na autorizovaný

servis Fiat.
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RADY, OVLÁDAČE A
ZÁKLADNÍ
INFORMACE

RADY

Bezpečnost silničního
provozu

Jednotlivé funkce systému se naučte

používat dříve, než se vydáte na cestu.

1)

Podmínky příjmu
rozhlasového vysílání

Podmínky příjmu se během jízdy

neustále mění. Příjem rozhlasového

signálu se za jízdy neustále mění. Hory,

budovy či mosty mohou příjem rušit,

zejména jste-li vzdáleni od vysílače

naladěné stanice.

UPOZORNĚNÍ Při vysílání dopravních

informací se může hlasitost zvýšit.

Péče a údržba

Pro zachování provozuschopnosti

systému dodržujte následující opatření:

1) 2)

❒ vyvarujte se nárazu do obrazovky

ostrými či tvrdými předměty, které

by mohly poškodit povrch; obrazovku

čistěte měkkou, suchou,

antistatickou utěrkou, při čistění na

obrazovku netlačte;

❒ na čištění obrazovky nepoužívejte líh,

benzín ani jejich deriváty;

❒ dávejte pozor, aby se systému

nedostala kapalina, která by jej mohla

nenapravitelně poškodit.

Upozornění

Při závadě nechejte systém

zkontrolovat a opravit výlučně u

autorizované sítě Fiat.

Při velmi nízkých teplotách by mohl

displej dosáhnout optimálního jasu až

po určité době provozu.

Při delším odstavení vozidla při vysoké

venkovní teplotě se může systém

přepnout do stavu "samočinné tepelné

ochrany" a dočasně se vypnout do

doby, než teplota aparatury klesne na

přijatelné hodnoty.

MULTIMEDIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ:
PODPOROVANÉ
SOUBORY A FORMÁTY

Z přehrávače s USB připojením přehraje

systém soubory s následujícími

příponami a formáty:

❒ .MP3 (32 – 320Kbps);

❒ .WAV (8/16 BIT, 8-48 kHz);

❒ .WMA (5 – 320Kbps) mono a stereo

ale nikoli lossless;

❒ .AAC (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .M4A (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .M4B (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .MP4 (8 – 96KHz) mono a stereo.

Systém přehraje ze zdroje s USB

připojením playlisty v následujících

formátech:

❒ .M3U

❒ .WPL

Z iPodů a dalších přehrávačů

podporujících protokoly MTP (Media

Transfer Protocol) přehraje systém

soubory a playlisty se všemi příponami

a formáty, které tyto přehrávače

podporují.

POZN. U někerých multimediálních

přehrávačů hudby nemusejí být

kompatibilní se systémem Uconnect.

4

30-6-2015 12:10 Pagina 4



POZN.: Nezáleží na tom, zda jsou

přípony napsané velkými či malými

písmeny.

POZN.: Doporučuje se stahovat jedině

a výlučně nechráněné hudební soubory

a s podporovanými příponami. Pokud

budou na externím zdroji audia jiné

formáty (např. .exe .cab .inf atd...),

mohlo by to způsobovat problémy při

přehrávání.

INFORMACE O
ZNAČKÁCH

iPod, iTunes, iPhone jsou registrované

ochranné známky společnosti Apple

Inc.

Všechny ostatní registrované ochranné

známky jsou vlastnictvím příslušných

výrobců.

Společnost Apple neodpovídá za

fungování tohoto zařízení a za shodu s

předepsanými a bezpečnostními

standardy.

Funkcionalita digitálního rozhlasového

vysílání DAB/DAB+/DMB byla

certifikována podle specifikace "ARD"

pro třídu A - Audio služby. ARD je

značka ve vlastnictví Asociace pro

digitální rozhlasové vysílání v Itálii.

EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU

Ve vozidle je možné používat i jiná

elektronická zařízení (např. iPod, PDA,

atd.)

Nicméně některé z nich mohou vyvolat

elektromagnetické rušení. Jestliže

zaznamenáte zhoršení výkonů systému,

takové zařízení odpojte.

POZN.: Systém podporuje pouze USB

zařízení ve formátu FAT32. Systém

nepodporuje zařízení s kapacitou více

než 64 GB.

POZN.: Systém nepodporuje HUB USB

zasunuté do USB portu ve vozidle.

Připojte svůj multimediální přehrávač

přímo do USB portu spojovacím

kabelem přehrávače.

OCHRANA PŘED
ODCIZENÍM

Systém je opatřen ochranou proti

odcizení založenou na výměně

informací mezi autorádiem a

elektronickou řídicí jednotkou (Body

Computer) ve vozidle.

Tento systém zaručuje maximální

bezpečnost, přitom není nutné zadávat

tajný kód po každém odpojení

autorádia od napájení.

Jestliže kontrola dopadne úspěšně,

systém začne fungovat. Jestliže

srovnávané kódy nesouhlasí nebo po

výměně elektronické řídicí jednotky

(Body Computer), požádá aparatura o

zadání tajného kódu níže uvedeným

postupem.

Zadání tajného kódu

Jestliže při zapnutí požádá systém o

zadání tajného kódu, zobrazí se na

displeji výzva "Please enter Anti-Theft

Code" a po ní obrazovka s numerickou

grafickou klávesnicí pro zadání kódu.

Tajný kód tvoří čtyři číslice od 0 do

9: číslice se zadají otočením pravého

otočného ovládače "BROWSE/

ENTER", zadání se potvrdí stiskem

ovládače.

Po zadání čtvrté číslice začne systém

fungovat.

Při zadání chybného kódu zobrazí

systém "Incorrect Code" jako

upozornění, že je nutno zadat správný

kód.

5
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Po třech pokusech o zadání kódu

zobrazí systém upozornění: "Incorrect

Code. Radio Locked. Počkejte 30

minut". Po zmizení nápisu je možné

začít znovu s postupem vkládání kódu.

Pasport autorádia

Jedná se dokument, který dokládá

vlastnictví systému. V pasportu je

uveden model systému, sériové číslo a

tajný kód.

Při ztrátě pasportu se obraťte na

autorizovaný servis Fiat , vezměte

sebou průkaz totožnosti a doklady o

vlastnictví vozidla.

UPOZORNĚNÍ Pasport je nutno

uchovávat na bezpečném místě, aby

bylo možné použít údaje při odcizení.

UPOZORNĚNÍ

Na obrazovku se dívejte jen v případě,

že je to nezbytné, nicméně bezpečné.

Je-li třeba zobrazit obrazovku po delší

dobu, zastavte vozidlo na bezpečném

místě, abyste se nemuseli při jízdě

rozptylovat.

Při poruše systému je bez prodlení

přestaňte používat. Jinak by se mohl

systém poškodit. Obraťte se co nejdříve

na autorizovaný servis Fiat a nechejte

závadu odstranit.

TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY

Nejvyšší výkon: 4 x 30 W

Přední reproduktory

❒ 2 reproduktory tweeter 38 mm;

❒ 2 reproduktory mid-woofer 130

mm.

Zadní reproduktory (verze Panorama)

❒ 2 reproduktory full-range 100 mm.

POZOR

1) Příliš vysoká hlasitost může
představovat nebezpečí. Hlasitost
poslechu nastavte tak, aby se
daly slyšet i hluky z okolí (např.
klakson, sanitky, policejní vozidla,
atd.)

UPOZORNĚNÍ

1) Čelní panel a obrazovku čistěte
pouze měkkou, suchou, čistou a
antistatickou utěrkou. Běžná
čistidla a leštidla by mohla
poškodit povrch. Nepoužívejte líh,
benzín ani jejich deriváty.

2) Nepoužívejte displej jako základnu
pro upevnění držáků s přísavkou
nebo lepicího terče pro přenosné
navigace, mobilní telefony, atd.
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RYCHLÝ PRŮVODCE

OVLÁDAČE NA ČELNÍM PANELU

1 F0V0537
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TABULKA S PŘEHLEDEM OVLÁDAČŮ NA ČELNÍM PANELU

Tlačítko Funkce Způsob

1 -

Zapnutí Krátký stisk tlačítka

Vypnutí Krátký stisk tlačítka

Nastavení hlasitosti Otočení otočného ovládače doleva/doprava.

2 - Aktivace/deaktivace hlasitosti (Mute/Pause) Krátký stisk tlačítka

3 - Zapnutí / vypnutí displeje Krátký stisk tlačítka

4 - Settings Krátký stisk tlačítka

5 - Výstup z volby/návrat na předchozí zobrazení Krátký stisk tlačítka

6 - BROWSE
ENTER

Procházení seznamem nebo naladění rozhlasové

stanice
Otočení otočného ovládače doleva/doprava.

Potvrzení výběru na displeji Krátký stisk tlačítka

7 - APPS Krátký stisk tlačítka

8 - PHONE Zobrazení údajů o telefonu Krátký stisk tlačítka

9 - TRIP Přístup do menu Trip Krátký stisk tlačítka

10 - MEDIA Volba zdroje: USB/iPod, AUX nebo Bluetooth® Krátký stisk tlačítka

11 - RADIO Přístup do režimu Radio Krátký stisk tlačítka

8
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Přístup k dalším funkcím: (např. zobrazení času,

kompasu, venkovní teploty, Media Radio a služeb

Uconnect™ LIVE, jsou-li)



OVLÁDAČE NA VOLANTU

(u příslušné verze vozidla)

POPIS

Na volantu jsou ovládače hlavních funkcí systému, jež usnadňují jeho ovládání.

Ovládání zvolené funkce v některých případech závisí na době trvání stisku tlačítka (krátký nebo delší stisk), jak je uvedeno v

tabulce na následující stránce.

2 F0V0546
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TABULKA S PŘEHLEDEM OVLÁDAČŮ NA VOLANTU

Tlačítko Interakce (stisk/otočení)

❒ Příjem příchozího telefonního hovoru

❒ Příjem druhého příchozího hovoru a přidržením probíhajícího hovoru

❒ Aktivace hlasové detekce pro funkci Telefonu

❒ Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu

❒ Přerušení hlasového ovládání

❒ Odmítnutí příchozího telefonního hovoru

❒ Ukončení probíhajícího telefonického hovoru

❒ vypnutí/opětné zapnutí mikrofonu během telefonního hovoru

❒ aktivace/deaktivace pauzy v přehrávání zdrojů USB/iPod, Bluetooth®

❒ aktivace/deaktivace funkce Mute rádia

+/–
Krátký stisk: postupné zesílení/zeslabení hlasitosti

Dlouhý stisk: plynulé zesílení/zeslabení hlasitosti až do uvolnění

❒ Aktivace hlasové identifikace

❒ Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu

❒ Přerušení hlasového ovládání

Otočení pravého otočného ovládače nahoru nebo dolů:

❒ Krátký stisk (režim Radio): naladění předchozí/následující stanice

❒ Dlouhý stisk (režim Radio): ladění kmitočtů nahoru/dolů až do uvolnění tlačítka

❒ Krátký stisk (režim USB/iPod, Bluetooth®): přechod na následující/předchozí skladbu.

❒ Dlouhý stisk (režim USB/iPod, Bluetooth®): rychlé procházení vpřed/vzad až do uvolnění tlačítka

10
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
SYSTÉMU

REŽIM RÁDIA (TUNER)

Systém se zapne/vypne stiskem

tlačítka/ovládače .

Elektronickým ovládačem nastavení

hlasitosti lze plynule otáčet v obou

směrech (360°), tzn. bez dorazů.

Otáčením tlačítkem/otočným

ovládačem doprava se hlasitost zesílí,

otáčením doleva se zeslabí.

Systém je vybaven následujícími tunery:

AM, FM a DAB (je-li ve výbavě vozidla).

NAVOLENÍ REŽIMU RÁDIA

Režim rádia se zapne stiskem tlačítka

RÁDIO na čelním panelu.

Režimy ladění rozhlasových stanic lze

navolit stiskem příslušného grafického

tlačítka na displeji (viz obr. 3).

Pro každý režim ladění stanic mohou

existovat určitá přednastavení.

VOLBA KMITOČTOVÉHO
PÁSMA

Krátkým stiskem grafického tlačítka

"AM/FM" se lze přepínat mezi pásmy

AM a FM.

U aparatury s tunerem DAB se krátkým

stiskem grafického tlačítka "AM/FM",

"AM/DAB" či "FM/DAB" naladí

požadované kmitočtové pásmo.

ZOBRAZOVÁNÍ NA
DISPLEJI

Po naladění požadované rozhlasové

stanice se na displeji (viz obr. 4) zobrazí

následující informace:

V horní části: seznam rozhlasových

stanic uložených do paměti (preset), v

němž je zvýrazněná právě poslouchaná

stanice.

V prostřední části: jméno

poslouchané rozhlasové stanice a

grafická tlačítka pro naladění předchozí

nebo následující stanice.

Ve spodní části: následující grafická

tlačítka:

❒ "Browse": seznam dostupných

rozhlasových stanic:

❒ "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB":

naladění požadovaného

kmitočtového pásma (grafické

tlačítko lze nakonfigurovat podle

zvoleného pásma: AM,FM či DAB);

❒ "Tune" : manuální ladění rozhlasové

stanice (nedostupné pro rádio DAB);

❒ "Info": doplňkové informace o

poslouchaném zdroji;

❒ "Audio": přístup na obrazovku

"nastavení audia".

NALADĚNÍ ROZHLASOVÉ
STANICE

Rozhlasová stanice se naladí stiskem

grafických tlačítek nebo na

displeji nebo ovládači na volantu.

3 F0Y1001

4 F0Y1000
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NALADĚNÍ PŘEDCHOZÍ/
NÁSLEDUJÍCÍ
ROZHLASOVÉ STANICE

Stiskněte krátce grafická tlačítka

nebo na displeji: při uvolnění

tlačítka se zobrazí předchozí nebo

následující rozhlasová stanice.

Jakmile se při prohledávání dopředu

systém po prohledání celého

kmitočtového pásma naladí zpět na

první stanici, automaticky se přeladí na

stanici, ze které začal prohledávání

pásma.

RYCHLÉ NALADĚNÍ
PŘEDCHOZÍ/
NÁSLEDUJÍCÍ
ROZHLASOVÉ STANICE

Podržením grafických tlačítek nebo

na displeji začne rychlé ladění: po

uvolnění tlačítka se naladí první

rozhlasová stanice, kterou lze naladit.

NALADĚNÍ
ROZHLASOVÝCH STANIC
AM/FM

Grafickým tlačítkem "Tune" lze

rozhlasovou stanici naladit přímo.

Stiskněte grafické tlačítko "Tune" na

displeji a pak zvolte první číslo

požadované rozhlasové stanice (viz obr.

5).

Grafická klávesnice na displeji

umožňuje zadat pouze číslici

odpovídající dané stanici.

V tomto režimu lze grafickými tlačítky +
a – doladit naladěný kmitočet.

Pro vymazání chybného čísla (a zadání

správné čísla stanice) stiskněte grafické

tlačítko (vymazat).

Po zadání posledního čísla stanice se

obrazovka "ladit" deaktivuje a systém

se automaticky naladí na zadanou

stanici (číslo této stanice se zobrazí v

textovém poli "tune").

Obrazovka zmizí automaticky po pěti

sekundách nebo ji ze zrušit manuálně

stiskem na grafická tlačítka "OK" nebo

(vymazat).

Neúplné naladění
rozhlasové stanice
("OK")

Pro naladění zvolené rozhlasové stanice

stiskněte grafické tlačítko "OK" na

displeji: obrazovka "Tune" (manuální

ladění) zmizí.

Výstup z obrazovky
"Tune"

Na displeji se stiskne tlačítko "Exit"

nebo "Radio": displej se vrátí na hlavní

obrazovku systému.

RÁDIO DAB
(je-li ve výbavě)

Po zvolení režimu rádia DAB se na

displeji zobrazí informace o

poslouchané stanici (viz obr. 6) a budou

dostupné následující funkcionality:

5 F0Y1070

6 F0Y1020
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Naladění předchozí/
následující rozhlasové
stanice takto:

❒ otočení tlačítka/ovládače BROWSE

ENTER;

❒ krátkým stiskem na grafická tlačítka

nebo na displeji;

❒ stiskem ovládačů na displeji

nebo .

Delším stiskem grafických tlačítek

nebo se aktivuje rychlé

procházení seznamem stanic.

Grafické tlačítko
"Browse" umožňuje
zobrazit:

❒ seznam všech stanic DAB;

❒ seznam stanic filtrovaných podle

"žánrů";

❒ seznam stanic filtrovaných podle

"Ensembles" (skupin rozhlasových

vysílačů).

V každém seznamu je grafické tlačítko

"ABC" umožňující přejít v seznamu

na požadované písmeno.

POZN.: Klávesnice není dostupná pro

jazyky se speciálními znaky, které

systém nepodporuje (např. pro řečtinu).

V takových případech bude tato

funkcionalita omezená.

Grafickým tlačítkem "Refresh" se

aktivuje aktualizace seznamu

rozhlasových stanic: tato aktualizace

může trvat od několik sekund do asi

dvou minut.

NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

Předvolby jsou dostupné ve všech

režimech systému, aktivují se stiskem

některého z grafických tlačítek

předvoleb v horní části displeje.

Chcete-li uložit do paměti právě

poslouchanou rozhlasovou stanici,

stiskněte a podržte stisknuté grafické

tlačítko dané předvolby nebo je podržte

až do potvrzujícího pípnutí.

Systém může uložit do paměti až 12

rozhlasových stanic v každém režimu:

první tři se zobrazí v horní části displeje.

Stiskem grafického tlačítka "all" na

displeji se zobrazí všechny rozhlasové

stanice uložené ve zvoleném

kmitočtovém pásmu.

AUDIO

Pro přístup do menu "Audio" stiskněte

grafické tlačítko "Audio".

V menu "Audio" lze provést následující

nastavení:

❒ "Equalizer" (je-li);

❒ "Balance/Fader" (nastavení vyvážení

zvuku vpravo/vlevo a vpředu/vzadu).

❒ "Volume/speed" (kromě verzí s

aparaturou HI-FI): automatická

nastavování hlasitosti podle rychlostní

vozidla.

❒ "Loudness" (je-li);

❒ "Auto-On Radio".

Pro výstup z menu "Audio" stiskněte

grafické tlačítko .

Ekvalizér
(je-li ve výbavě)

Po stisku tlačítka "Equalizer" lze na

displeji lze nastavit hluboké, střední a

vysoké tóny.

Požadované nastavení pak lze provést

grafickými tlačítky "+" nebo "–" (viz

obr. 7).

7 F0Y1002
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Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Balance/Fader

Stiskem grafického tlačítka "Balance/

Fader" se nastaví zvuk z reproduktorů u

předních a zadních míst.

Stiskem grafického tlačítka nebo

se nastaví vyvážení zvuku mezi

předními či zadními reproduktory (viz

obr. 8).

Stiskem grafického tlačítka nebo

se nastaví vyvážení zvuku mezi levou

či pravou stranou.

Nastavení je rovněž možné provést

přesunem symbolu nahoru/dolů/

doleva/doprava přímo na pravé straně

displeje.

Pro vyvážené nastavení stiskněte

prostřední grafické tlačítko "C".

Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Hlasitost/rychlost

Stiskem grafického tlačítka "Volume/

Speed" se provede požadované

nastavení "Off" (vypnuto) či "1, 2 nebo

3".

Zvolená možnost se zobrazí na displeji

(viz obr. 9).

Zvolením "1, 2 nebo 3" se hlasitost

rádia zvýší úměrně danému nastavení.

Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Loudness
(je-li ve výbavě)

Lze aktivovat/deaktivovat funkci

"Loudness" pro lepší kvalitu zvuku při

nízké hlasitosti.

Auto-On Radio

Umožňuje nastavit režim autorádia při

otočení klíčku zapalování na polohu

MAR.

Lze nastavit, že se rádio zapne, zůstane

vypnuté nebo se zapne v režimu

nastaveném před posledním přepnutím

zapalování na STOP.

8 F0Y1003 9 F0Y1004
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REŽIM MEDIA

VOLBA ZDROJE AUDIA

V této kapitole jsou popsány režimy

interakce při fungování Bluetooth®,
AUX, USB/iPod (viz obr. 10).

Pro zvolení požadovaného zdroje audia

z dostupných zdrojů stiskněte grafické

tlačítko "Source": AUX, USB/iPod nebo

Bluetooth®.

ZMĚNA SKLADBY
(předchozí/následující)

Krátkým stiskem grafického tlačítka

nebo otočením tlačítka/otočného

ovládače BROWSE ENTER doprava se

přehraje následující skladba. Krátkým

stiskem tlačítka nebo otočením

tlačítka/otočného ovládače BROWSE

ENTER doleva se vrátíte na začátek

zvolené skladby nebo na začátek

předchozí skladby, jestliže přehrávání

trvá méně než tři sekundy.

RYCHLÉ PROCHÁZENÍ
SKLADBAMI
VPŘED/VZAD

Stiskem a podržením grafického tlačítka

se skladba přehraje rychle vpřed,

podržením stisknutého grafického

tlačítka vrátíte skladbu rychle na

začátek.

Rychlý pohyb vpřed/zpět se zruší

uvolněním grafického tlačítka nebo

přechodem na předchozí/následující

skladbu.

VÝBĚR SKLADBY
(Browse)

Tato funkce umožňuje procházet a

vybírat skladby v přehrávači, který je

právě aktivní.

Možnost výběru závisí na tom, jaké

zařízení je k aparatuře připojeno.

U medií USB/iPod je možné procházet

seznamem interpretů, hudebních žánrů

a alb uložených na médiu podle

informací zapsaných v jednotlivých

skladbách.

V každém seznamu je grafické tlačítko

"ABC" umožňující přejít v seznamu

na požadované písmeno.

POZN.: U některých zařízení nemusí být

toto tlačítko Apple® aktivní.

POZN.: Klávesnice není dostupná pro

jazyky se speciálními znaky, které

systém nepodporuje (např. pro řečtinu).

V takových případech bude tato

funkcionalita omezená.

POZN.: Grafické tlačítko "Browse"

neumožňuje ovládat zařízení AUX.

Pro aktivaci této funkce v právě

nastaveném zdroji stiskněte grafické

tlačítko "Browse".

Požadovanou kategorii vyberte

otočením tlačítka/ovládače BROWSE

ENTER, volbu potvrďte jeho stiskem.

Pro zrušení funkce stiskněte grafické

tlačítko "X".

POZN.: Doba indexace závisí zařízení s

USB připojením zasunutém do portu

(v některých případech i několik minut).

10 J0A2030
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ZOBRAZENÍ INFORMACÍ
O SKLADBĚ

Stiskem grafického tlačítka "Info"

zobrazíte na displeji informaci o

přehrávané skladbě u zařízení, jež tuto

funkci podporují.

Pro výstup z obrazovky stiskněte

grafické tlačítko "X".

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB V
NÁHODNÉM POŘADÍ

Pro přehrávání skladeb z USB/iPodu

nebo Bluetooth® v náhodném pořadí
stiskněte grafické tlačítko ">" a pak gra-
fické tlačítko "Shuffle" (přehrávání v
náhodném pořadí) .

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu

grafické tlačítko "Shuffle".

OPAKOVANÉ
PŘEHRÁVÁNÍ

Pro aktivaci funkci stiskněte grafické

tlačítko ">" a pak grafické tlačítko

"Repeat".

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu

grafické tlačítko "Repeat".

ZDROJ Bluetooth®

Pro aktivaci režimu je nutno se

systémem spárovat zařízení s Blue-
tooth®, v němž je uložena hudba.

SPÁROVÁNÍ AUDIO
ZAŘÍZENÍ Bluetooth®

Pro spárování audio zařízení Blue-
tooth® postupujte takto:

❒ aktivujte v zařízení funkcionalitu Blue-
tooth®;

❒ stiskněte tlačítko MEDIA na čelním

panelu;

❒ jakmile je zdroj "Media" aktivní,

stiskněte grafické tlačítko "Source";

❒ zvolte zdroj Media Bluetooth®;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Updating

device";

❒ vyhledejte Uconnect™ v audio

zařízení Bluetooth® (během
párování se na displeji zobrazí obra-
zovka udávající stav průběhu);

❒ jestliže audio zařízení požádá o zadní

kódu PIN zobrazeného na displeji

systému, zadejte jej nebo potvrďte

PIN zobrazení na zařízení;

❒ po úspěšné spárování se na displeji

zobrazí následující obrazovka.

Zvolením "Yes" na dotaz ohledně

audio zařízení Bluetooth® bude toto
zařízení spárováno jako přednostní
(tzn. že bude mít prioritu před ostat-
ními zařízeními, která budou
spárována po něm). Zvolením "No"
bude priorita stanovena v pořadí, v
němž budou zařízení připojována. To
znamená, že nejvyšší prioritu bude
mít naposledy připojené zařízení.

❒ Audio zařízení lze spárovat i stiskem

tlačítka PHONE na čelním panelu a

zvolením nabídky "Set" nebo se v

menu "Settings" zvolí nabídka

"Phone/Bluetooth".

UPOZORNĚNÍ Při ztrátě spojení Blue-
tooth® mezi mobilním telefonem a sys-
témem postupujte podle pokynů
uvedených v návodu k mobilnímu tel-
efonu.
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PŘEHRÁVAČ
USB/iPod

Pro aktivaci režimu USB/iPod zasuňte

příslušné zařízení (USB nebo iPod)

do USB portu na středovém tunelu (viz

obr. 11).

Je-li systém zapnutý, zasunutím zařízení

USB/iPod se začnou přehrávat skladby

na něm uložené.

ZDÍŘKA AUX

Pro aktivaci režimu AUX zasuňte

příslušné zařízení do zdířky AUX ve

vozidle.

Zasunutím zřízení do portu AUX začne

systém přehrávat zvuk z tohoto

připojeného zdroje AUX, i když je již

přehráván.

Hlasitost se nastaví tlačítkem/otočným

ovládačem na čelním panelu nebo

ovládačem hlasitosti připojeného

zařízení.

ohledně funkce "volba zdroje audia" viz

kapitolu "Režim médií".

UPOZORNĚNÍ

Funkce přehrávače připojeného do

portu AUX jsou ovládány přímo z

daného přehrávače. To znamená, že

ovládači na čelním panelu autorádia ani

ovládači na volantu nelze vyhledávat

skladby/složky/playlisty ani přehrávání

zapnout/vypnout/pozastavit.

Po odpojení nenechávejte kabel

přehrávače zasunutý ve zdířce AUX,

aby se předešlo šumu z reproduktorů.

REŽIM TELEFONU

AKTIVACE REŽIMU
TELEFONU

Režim telefonu se zapne stiskem

tlačítka PHONE na čelním panelu.

Na displeji se zobrazí následující

obrazovka (viz obr. 12).

HLAVNÍ FUNKCE

Grafickými tlačítky zobrazenými na

displeji je možné:

❒ zadat telefonní číslo (grafickou

klávesnicí na displeji);

❒ zobrazit kontakty uložené v seznamu

kontaktů v mobilním telefonu, volat

těmto kontaktům;

❒ zobrazit kontakty / volat kontaktům

uloženým mezi posledními hovory;

11 F0V0533

12 F0Y1012
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❒ přiřadit až 10 mobilů/audio zařízení

pro snazší a rychlejší přístup a

připojení;

❒ přesměrovat hovory ze systému do

mobilu a naopak a vypnout hlasitý

provoz hands free pro telefonování v

soukromí.

Audio mobilního telefonu je přenášeno

přes audioaparaturu vozidla: jakmile

začnete používat funkci Phone, systém

automaticky vypne audio autorádia.

ZOBRAZOVÁNÍ NA
DISPLEJI

Jestliže je systém spojen s displejem,

zobrazí se řada informací (jsou-li

dostupné):

❒ stav roamingu;

❒ síla signálu sítě;

❒ nabití baterie mobilního telefonu;

❒ jméno mobilního telefonu.

Ohledně seznamu kompatibilních

mobilních telefonů a podporovaných

funkcí lze kontaktovat zákaznickou linku

na čísle 00 800 0 426 5337 (toto číslo

se může měnit podle toho, v jaké zemi

se nacházíte: viz tabulka uvedená v

části "Seznam telefonních čísel služeb

zákazníkům" v této publikaci).

SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU

UPOZORNĚNÍ Spárování provádějte

pouze se stojícím vozidlem a v

bezpečném stavu; za jízdy vozidla je

funkce deaktivována.

Následující popis je věnován postupu

párování mobilního telefonu. V každém

případě postupujte podle pokynů k

mobilnímu telefonu.

Postup při párování mobilního telefonu:

❒ aktivujte v mobilu funkci Bluetooth
®;

❒ stiskněte tlačítko PHONE na čelním

panelu;

❒ jestliže se systémem není dosud

spárovaný žádný mobil, na displeji se

zobrazí příslušná obrazovka;

❒ zvolením "Yes" zahájíte párování, pak

vyhledejte zařízení Uconnect™ ve

svém mobilu (jestliže zvolíte "No",

zobrazí se hlavní obrazovka mobilu);

❒ vyžaduje-li to mobilní telefon, zadejte

na jeho klávesnici kód PIN zobrazený

na displeji systému nebo potvrďte

PIN zobrazený na mobilu;

❒ z obrazovky "Phone" je možné

mobilní telefon spárovat takto:

stiskněte grafické tlačítko "Settings",

pak grafické tlačítko "Add Device"

a postupujte dle výše uvedených

pokynů;

❒ během párování se na displeji zobrazí

obrazovka udávající průběh párování;

❒ jakmile spárování proběhne úspěšně,

na displeji se zobrazí obrazovka:

zvolením "Yes" bude mobilní telefon

spárován jako prioritní (bude mít

prioritu před telefony spárovanými

později). Pokud nebudou spárována

další zařízení, bude systém

považovat za prioritní první

spárované zařízení.

Pozn. U mobilů, které nejsou

nastaveny jako prioritní, bude priorita

stanovena podle pořadí, v němž budou

připojovány. To znamená, že nejvyšší

prioritu bude mít naposledy připojený

telefon.

Pozn.: Aby bylo možné používat funkci

hlasitého přečtení SMS, je nutno u

některých mobilů zapnout možnost

oznámení SMS. Tato nabídka se pro

Bluetooth® zařízení spárované jako
Uconnect™ obvykle nachází v menu
připojení. Po zapnutí této funkce v
mobilu je nutno ji aktivovat odpojením a
opětným připojením přes systém
Uconnect™.
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ULOŽENÍ JMEN/ČÍSEL DO
SEZNAMU KONTAKTŮ
MOBILNÍHO TELEFONU

Před spárováním mobilního telefonu se

ujistěte, zda máte v seznamu kontaktů

v mobilním telefonu uložena jména,

abyste je mohli používat v systému

hands free vozidla.

Jestliže seznam kontaktů neobsahuje

žádné jméno, zadejte jména pro

telefonní čísla, na která voláte nejčastěji.

Podrobnější informace najdete v

návodu k použití k mobilnímu telefonu.

UPOZORNĚNÍ Systém nezobrazí v

seznamu kontaktů položky, pro které

nebylo uloženo telefonní číslo či nejsou

vyplněna obě pole (jméno a příjmení).

PŘENOS ÚDAJŮ Z
TELEFONU (SEZNAM
KONTAKTŮ A POSLEDNÍ
HOVORY)

Mobilní telefon musí obsahovat funkci

umožňující přenos seznamu kontaktů

technologií Bluetooth®. Během
párování se zobrazí obrazovka s
dotazem "Do you want to download
your phone data and recent calls?"

Potvrzením "Yes" se celý seznam

kontaktů a seznam posledních hovorů

překopírují do systému.

Odpovědí "No" bude možné údaje

zkopírovat jindy.

Po prvním přenosu údajů o telefonu se

procedura přenosu a aktualizace

seznamu kontaktů (je-li podporovaná)

spustí, jakmile bude navázáno spojení

Bluetooth® mezi mobilem a sys-
témem.

Při každém připojení mobilního telefonu

k systému bude možné stáhnout a

aktualizovat maximálně 2 000 kontaktů

pro každý mobil.

Při stahování většího počtu položek ze

seznamu kontaktů se může stát, že

bude možné poslední stažená jména

používat až s malým zpožděním. Do té

doby bude dostupný seznam kontaktů

stažený před tím, pokud existoval.

Přístupný je pouze seznam kontaktů

mobilního telefonu, který je právě

spojen se systémem.

Seznam kontaktů stažený z mobilního

telefonu nelze přes systém

Uconnect™ upravit ani vymazat:

případné změny budou přeneseny a

aktualizovány v systému při každém

dalším připojení mobilního telefonu.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ
MOBILNÍHO TELEFONU
NEBO AUDIO ZAŘÍZENÍ
Bluetooth®

Připojení

Systém se automaticky připojí k

mobilnímu telefonu, který byl spárovaný

s nejvyšší prioritou.

Jestliže chcete zvolit jiný mobil nebo

audio zařízení Bluetooth®, postupujte
takto:

❒ stiskněte tlačítko na čelním

panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Phone/

Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Connect";

❒ během spojovaní se na displeji

zobrazí obrazovka udávající průběh;

❒ připojené zařízení se zobrazí v

seznamu.
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❒ stiskněte tlačítko na čelním

panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Phone/

Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko

"Disconnect".

ODSTRANĚNÍ
MOBILNÍHO TELEFONU
NEBO AUDIO ZAŘÍZENÍ
Bluetooth®

Pro vymazání mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® ze seznamu
postupujte takto:

❒ stiskněte tlačítko na čelním

panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Phone/

Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Delete

Device";

❒ na displeji se potvrzovací obrazovka:

pro vymazání zařízení stiskněte "Yes";

stiskem "No" akci zrušíte.

NASTAVENÍ MOBILNÍHO
TELEFONU NEBO AUDIO
ZAŘÍZENÍ Bluetooth® JAKO
PRIORITNÍ

Pro nastavení mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® jako prefer-
ované postupujte takto:

❒ stiskněte tlačítko na čelním

panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Phone/

Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Make

Favourite";

❒ zvolené zařízení bude přesunuto na

první pozici v seznamu.

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z
TELEFONU (SEZNAM
KONTAKTŮ A POSLEDNÍ
HOVORY)

Zvolením položky "Delete Phone Data"

na displeji bude vymazán seznam

posledních hovorů a kopie seznamu

kontaktů.

USKUTEČNĚNÍ
TELEFONICKÉHO
HOVORU

Níže uvedené akce jsou možné jedině v

případě, že je daný mobilní telefon

podporuje.

Funkce mobilního telefonu jsou

popsány v návodu k němu.

Uskutečnění telefonního hovoru:

❒ zvolte ikonu (seznam kontaktů

v mobilním telefonu);

❒ zvolte položku "Recent Calls";

❒ zvolte ikonu ;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Redial".

Zadání telefonního čísla
pomocí ikony
"klávesnice" na displeji

Telefonní číslo lze zadat z grafické

klávesnice zobrazené na displeji.
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Odpojení

Pro odpojení mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® postupujte
takto:



❒ stiskněte tlačítko PHONE na čelním

panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko na

displeji a grafickými tlačítky s

číslicemi zadejte číslo;

❒ stiskem grafického tlačítka "Call"

odešlete hovor.

Zadání telefonního čísla
z mobilu

Telefonní číslo lze zadat i na mobilu, a

přitom nadále používat systém (aniž

odpoutáte pozornost od řízení).

Po zadání telefonního čísla klávesnicí na

mobilu bude telefonát slyšet přes audio

aparaturu vozidla.

Poslední hovory

Na displeji lze zobrazit seznam

posledních hovorů následujícího typu:

❒ Přijaté hovory.

❒ Volaná čísla.

❒ Nepřijaté hovory.

❒ Všechny hovory.

Pro zobrazení těchto hovorů stiskněte

grafické tlačítko "Recent" na hlavní

obrazovce menu Phone.

OBSLUHA PŘÍCHOZÍHO
HOVORU

Obsluha hovorů

Grafickými tlačítky zobrazenými na

displeji lze obsluhovat následující

funkce telefonního hovoru:

❒ Vyzvednout hovor.

❒ Ukončit hovor.

❒ Nepřijmout hovor.

❒ Přepnout na čekání/znovu

vyzvednout.

❒ Deaktivovat/aktivovat mikrofon.

❒ Přesměrovat hovor.

❒ Přepínat se mezi hovory.

❒ Telefonní konference/vést dva aktivní

hovory".

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru do mobilního telefonu

systému vypne audio aparaturu (byla-li

zapnuta) a zobrazí na displeji příslušnou

obrazovku.

Pro vyzvednutí hovoru stiskněte

grafické tlačítko "Answer" nebo tlačítko

na volantu.

Odmítnutí příchozího
hovoru

Pro odmítnutí hovoru stiskněte grafické

tlačítko "Ignore" nebo tlačítko na

volantu.

Vyzvednutí druhého
příchozího hovoru
během probíhajícího
hovoru

Pro vyzvednutí druhého příchozího

hovoru během aktivního hovoru

stiskněte grafické tlačítko "Answer": tím

se probíhající hovor přepne na čekání

a vyzvedne se druhý příchozí hovor.

UPOZORNĚNÍ Ne všechny mobilní

telefony podporují obsluhu druhého

příchozího hovoru během již

vyzvednutého hovoru.

ZAVOLÁNÍ NA DALŠÍ
ČÍSLO BĚHEM
AKTIVNÍHO HOVORU

Druhý hovor lze aktivovat i během již

aktivního hovoru takto:

❒ zvolením čísla/kontaktu ze seznamu

posledních hovorů;

❒ zvolením kontaktu ze seznamu

kontaktů;

❒ stiskem grafického tlačítka "Hold" a

zadáním čísla na grafické klávesnici

na displeji.
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Postupujte takto:



OBSLUHA DVOU
TELEFONNÍCH HOVORŮ

Jestliže probíhají dva hovory (jeden je

aktivní, druhý čeká), lze mezi nimi

přepínat grafickým tlačítkem "Call on

Hold" nebo je propojit do konference

grafickým tlačítkem "Merge calls".

Pozn. Zkontrolujte, zda daný mobilní
podporuje obsluhu druhého příchozího
hovoru a režim "Konference".

UKONČENÍ HOVORU

Pro ukončení hovoru stiskněte grafické

tlačítko "Fin" nebo tlačítko na

volantu.

Ukončen bude pouze aktivní hovor, tím

se stane aktivní případný hovor

přepnutý na čekání.

Pokud probíhající telefonát ukončí

účastník, který vám volal, může se

podle typu mobilního telefonu stát, že

se případný hovor přepnutý na čekání

nebude automaticky aktivovat.

VOLAT ZNOVU

Pro zavolání na poslední volané

číslo/kontakt stiskněte grafické tlačítko

"Redial".

POKRAČOVÁNÍ V
HOVORU

V hovoru lze pokračovat i po vypnutí

motoru.

V hovoru lze pokračovat, dokud

nebude ukončen manuálně, nicméně

nanejvýš za 20 minut.

Při vypnutí systému bude hovor

přesměrován do mobilního telefonu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
MIKROFONU

Během telefonování lze mikrofon

vypnout stiskem tlačítka na čelním

panelu (nebo na volantu) nebo

grafickým tlačítkem "Mute" na displeji.

Probíhající hovor je nicméně slyšet i

po vypnutí mikrofonu systému.

Mikrofon se znovu zapne stiskem

příslušného tlačítka.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Probíhající hovor lze přesměrovat z

mobilního telefonu do systému a

naopak, aniž je třeba hovor ukončit.

Hovor přesměrujete stiskem grafického

tlačítka "Transfer".

ČTEČKA SMS

Systém umí přečíst SMS přijaté

mobilním telefonem.

Aby bylo možné tuto funkci používat,

musí mobilní telefon podporovat

posílání SMS přes Bluetooth®.

Pokud mobilní telefon tuto funkcionalitu

nepodporuje, je příslušné grafické

tlačítko deaktivováno (je šedé).

Při přijetí SMS se na displeji zobrazí

obrazovka s nabídkou "Listen", "Call"

nebo "Ignore".

Seznam SMS přijatých mobilem lze

zobrazit grafickým tlačítkem (v

seznamu se zobrazí max. 60 přijatých

SMS).

Zapnutí/vypnutí čtečky
SMS

Funkci automatického přečtení SMS lze

zapnout/vypnout stiskem příslušného

grafického tlačítka na displeji; tlačítko se

zobrazí stiskem grafického tlačítka

telefonu.
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POZN.: Aby bylo možné používat funkci

hlasitého přečtení SMS, je nutno u

některých mobilů zapnout možnost

oznámení SMS. Tato nabídka se pro

zařízení spárované jako Uconnect™
obvykle nachází v menu Bluetooth®
připojení. Po zapnutí této funkce v
mobilu je nutno ji aktivovat odpojením a
opětným připojením přes systém
Uconnect™.

MOŽNOSTI SMS

V paměti systému jsou uloženy

přednastavené SMS, které lze odeslat

jako odpověď na přijatou SMS nebo

jako novou zprávu.

Při přijetí SMS umožní systém ji

přeposlat.

TRIP COMPUTER

Stiskem grafického tlačítka TRIP se na

displeji zobrazí údaje o cestě s

vozidlem.

Funkci tvoří informační obrazovka o

spotřebě paliva a o dvou misích "Trip":

"Trip A" a "Trip B": lze sledovat zcela

nezávisle dvě "kompletní mise" (cesty)

vozidla.

Obě funkce lze vynulovat (reset -

začátek nové mise): pro reset dané

mise "Trip" podržte stisknuté grafické

tlačítko "Trip A" či "Trip B".

SLUŽBY Uconnect™
LIVE

Stiskem tlačítka APPS přejdete do

menu autorádia (obr. 13), kde

jsou všechny aplikační funkcionality

systému jako např.: Trip computer,

nastavení, kompas (je-li ve výbavě

i navigační systém), aplikace

Uconnect™ LIVE.

Je-li zobrazena ikona Uconnect™,

systém je připraven na připojené služby

a umožňuje používat přes autorádio

aplikace umožňující efektivnější a

vyspělejší využití vozidla. Aplikační

funkcionality závisejí na konfiguraci

vozidla a importérovi.

Pro použití služeb Uconnect™ LIVE je

třeba:

❒ Stáhněte App Uconnect™ LIVE z:

13 F1B0315C
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do svého kompatibilního chytrého

telefonu a ujistěte se, že máte zapnuta

mobilní data.

❒ Zaregistrujte se přes App
Uconnect™ LIVE na

www.DriveUconnect.eu nebo

www.fiat.it

❒ Aktivujte App Uconnect™ LIVE v

chytrém telefonu a zadejte přístupové

údaje.

Podrobnější informace o službách

dostupných ve své zemi naleznete na

www.DriveUconnect.eu.

PRVNÍ PŘÍSTUP VE
VOZIDLE

Po zapnutí App Uconnect™ LIVE a

zadání přístupových údajů pro

zpřístupnění služeb Uconnect™ LIVE
ve vozidle spárovat mobil přes

Bluetooth s aparaturou postupem

uvedeným v kapitole "Spárování

mobilního telefonu". Seznam

podporovaných telefonů je uveden na

www.DriveUconnect.eu.

Po spárování budou stiskem ikony

Uconnect™ na autorádiu přístupné

připojené služby.

O dokončení aktivačního procesu je

uživatel informován zprávou. V případě

služeb vyžadujících osobní profil bude

možné propojit účty přes App
Uconnect™ LIVE nebo v sekci

vyhrazené pro uživatele na

www.driveUconnect.eu.

POZOR

2) Aplikace my:Car (pokud je)
nenahrazuje informace uvedené v
Návodu k použití a údržbě vozidla.

NEPŘIPOJENÝ UŽIVATEL

Jestliže uživatel nespáruje přes

Bluetooth svůj mobil s aparaturou,

stiskem tlačítka Uconnect™ se zobrazí

menu autorádia, v němž nebudou

ikony aktivní kromě eco:Drive™.

Další podrobnosti o funkcionalitě

eco:Drive™ jsou uvedeny v příslušné

kapitole.

NASTAVENÍ SLUŽEB
Uconnect™
OVLÁDATELNÝCH PŘES
AUTORÁDIO

Z menu Radio vyhrazeného pro služby

Uconnect™ LIVE lze přejít do sekce

"Nastavení pomocí ikony . V této

sekci může uživatel zkontrolovat

možnosti systému a upravit je dle libosti

(obr. 14).

AKTUALIZACE SYSTÉMŮ

Jakmile bude dostupná aktualizace

systému Uconnect™ LIVE, při

používání služeb Uconnect™ bude

uživatel informován upozorněním na

displeji autorádia.

14 F1B2032

24

30-6-2015 12:10 Pagina 24



Aktualizace spočívá ve stažení nové

verze softwaru pro obsluhu služeb

Uconnect™ LIVE. Pro stažení

aktualizace se použije připojení přes

chytrý telefon spojený s aparaturou.

Uživateli bude sdělen objem stažených

dat.

POZOR

3) Pro zajištěné správného fungování
autorádia neprovádějte během
instalace aktualizací žádné další
akce a počkejte, až aktualizace
proběhne.

L' APP Uconnect ™ LIVE

Pro přístup ke službám musíte mít ve

svém chytrém telefonu nainstalovanou

aplikaci App Uconnect™ LIVE pro

správu svého profilu a individualizaci

své zkušenosti Uconnect™ LIVE.

Aplikaci lze stáhnout z:

Z bezpečnostních důvodů není App

přístupná, jestliže je telefon připojený k

autorádiu.

Pro přístup ke službám Uconnect™
LIVE přes autorádio je nutno zadat

osobní přístupové údaje (email a heslo):

osobní účty pak budou chráněné a

přístupné jen reálnému uživateli.

PŘIPOJENÉ SLUŽBY
PŘÍSTUPNÉ VE VOZIDLE

Služby Uconnect™ LIVE dostupné

přes menu autorádia se mohou lišit

v závislosti na importérovi.

Aplikace eco:Drive™ a my:Car byly

vyvinuto pro obohacování zkušeností

zákazníka s jízdou a dají se používat ve

všech zemích, kde jsou dostupné

služby Uconnect™ LIVE.

Podrobné informace jsou uvedeny na

www.DriveUconnect.eu.

Jestliže je součástí autorádia i navigační

systém, přístupem ke službám

Uconnect™ LIVE lze používat služby

"Live" od firmy TomTom. Další

podrobnosti o funkcionalitě "Live" jsou

uvedeny v příslušné kapitole.

eco:Drive™

Aplikace eco:drive™ (obr. 15)

umožňuje zobrazovat v reálném čase

jízdní styl řidiče s cílem mu pomáhat

optimalizovat jízdu z hlediska spotřeby

a emisí.

Údaje je pak možné uložit na USB disk

a zpracovat je v počítači, a to aplikací

eco:Drive™, která je dostupná na

www.fiat.it nebo

www.DriveUconnect.eu.

Jízdní styl se vyhodnocuje podle

čtyřech ukazatelů, které monitorují

následující parametry:

❒ Akcelerace

❒ Zpomalování

❒ Převodovka

❒ Rychlost

15 F1B0317C
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ZOBRAZENÍ eco:Drive™

Pro interakci s funkcí stiskněte grafické

tlačítka eco:Drive™

Na autorádiu se zobrazí se čtyři výše

uvedené ukazatelé. Dokud systém

nezíská data dostatečná pro

vyhodnocení stylu jízdy, budou

indikátory šedé.

Po získání dostatečných dat se

indikátory mohou podle hodnocení

zbarvit do pěti barev: tmavě zelená

(optimální), světle zelená, žlutá oranžová

a červená (nejhorší).

"Ukazatel stávající trasy": celková

hodnota ukazatelů vypočítávaná v

reálném čase. Udává ekologickou

kompatibilitu jízdního stylu v rozmezí 0

(nízká) až 100 (vysoká).

Při delším stání se na displeji zobrazí

průměrná hodnota ukazatelů

vypočítaný do dané chvíle ("průměrný

ukazatel"). Jakmile se vozidlo opět

rozjede, začnou se ukazatelé znovu

probarvovat dle hodnot v reálném čase.

Pro zkontrolování průměrné hodnoty

údajů z předchozí cesty ("cesta" začíná

otočením klíčku na polohu MAR a

končí přetočením klíčku na STOP),

zvolte grafické tlačítko "Previous route"

(obr. 16).

Je rovněž možné si prohlédnout

podrobnosti z předchozí cesty stiskem

grafického tlačítka "Podrobnosti",

kterým se zobrazí doba trvání

(vyjádřená časem a vzdáleností) a

průměrná rychlost vozidla.

ZÁPIS A PŘENOS ÚDAJŮ
O CESTĚ

Údaje o cestě lze uložit do paměti

systému a uložit je na patřičně

nakonfigurovaný USB disk nebo

aplikací App Uconnect™ LIVE. Data

pak lze kdykoli analyzovat a zobrazovat

celkovou analýzu údajů o cestě a

příslušném jízdním stylu.

Podrobnější informace jsou uvedeny na

www.DriveUconnect.eu.

UPOZORNĚNÍ USB disk nevyjímejte a

neodpojujte chytrý telefon s aplikací

App Uconnect™ LIVE dříve, než

systém stáhne data: nebezpečí

částečné či úplné ztráty dat. Během

ukládání dat do daného zařízení se

mohou na displeji autorádia zobrazit

pokyny pro řádné provedení akce:

postupujte podle nich. Tyto pokyny se

zobrazí pouze s klíčkem zapalování

na STOP a v případě, že je nastavené

zpožděné vypnutí rádia. Data se do

daného zařízení uloží automaticky při

vypnutí motoru. Uložením na disk

se data vymažou z paměti systému.

Pro stažení údajů o cestě stiskněte

grafické tlačítko "Settings". Pak

nastavte aktivaci a způsob uložení na

USB nebo Cloud.

POZN.:

Jakmile se USB disk zaplní, na displeji

autorádia se zobrazí příslušná

upozornění.

Jestliže nebudou data eco:Drive™

přenesena na USB disk po velmi

dlouhou dobu, může se zaplnit interní

paměť systému Uconnect™ LIVE.

Postupujte podle doporučení

zobrazovaných na displeji autorádia.

16 F1B0317C
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my:Car

my:Car umožňuje průběžně kontrolovat

"zdravotní" stav vozidla.

my:Car dokáže odhalit závady v

reálném čase a informovat uživatele o

termínu servisní prohlídky. Pro interakci

s aplikací stiskněte grafické tlačítko

"my:Car".

Na displeji se zobrazí obrazovka (viz

obr. 17) se sekcí "care:Index" se všemi

podrobnými informacemi o stavu

vozidla. Stiskem grafického tlačítka

"aktivní signalizace" lze zobrazit

podrobnosti, pokud existují, o závadách

zjištěných na vozidle, které způsobily

rozsvícení kontrolky.

Stav vozidla lze zobrazit jak na

www.DriveUconnect.eu, tak přes App
Uconnect™ LIVE.

NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko na čelním panelu:

zobrazí se menu "Settings" (viz obr.

18).

POZN.: Položky menu se zobrazují v

závislosti na verzi vozidla.

Menu obsahuje následující položky:

❒ Displej;

❒ Units.

❒ Voice.

❒ Clock & Date.

❒ Safety/assistance (u příslušné verze

vozidla).

❒ Lights (u příslušné verze vozidla).

❒ Doors & Locks.

❒ Engine Off Options.

❒ Audio.

❒ Phone/Bluetooth.

❒ Konfigurace SiriusXM (u příslušné

verze vozidla).

❒ Radio setup.

❒ Restore Settings

Displej

V menu "Display" se zobrazí následující

možnosti:

❒ "Brightness" (toto nastavení není

možné, jakmile je režim displeje

"Automatic"): po zvolení možnosti

"Brightness" lze stiskem grafického

tlačítka "+" či "–" upravit jas displeje v

závislosti na tom, zda svítí či nesvítí

světlomety (nastavení neodpovídající

aktivnímu stavu světlometů bude

šedé).

❒ "Display Mode": stiskem grafického

tlačítka "Display mode" lze nastavit

jas displeje v závislosti na stav "Auto"

nebo "Manual". V režimu "Auto"

bude jas displeje koordinován

s jasem přístrojové desky.

❒ "Language": stiskem grafického

tlačítka "Language" se zvolí jeden

z dostupných jazyků (ty se liší podle

země prodeje vozidla).

17 F1B0318C

18 F0Y1080
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❒ "Units" (u příslušné verze vozidla):

stiskem grafického tlačítka lze navolit

měrné jednotky pro zobrazování

jednotlivých veličin.

❒ "Touchscreen Beep": stiskem

příslušného grafického tlačítka se

aktivuje/deaktivuje zvuková výstraha

při stisku grafických tlačítek na

displeji.

❒ "Show Trip B": (u příslušné verze

vozidla) stiskem příslušného

grafického tlačítka se aktivuje/

deaktivuje zobrazení mise Trip na

displeji přístrojové desky.

Měrná jednotka

(u příslušné verze vozidla)

Umožňuje zvolit měrnou jednotku pro

zobrazování jednotlivých veličin.

Možnosti:

❒ "US" (jen pro Severní Ameriku)

❒ "Imperial" (jiné země v Severní

Americe)

❒ "Metric"

❒ "Custom"

Zvolením možnosti "Custom" se aktivují

následující podmenu:

❒ "Distance": lze zvolit měrnou

jednotku vzdálenosti ("km" nebo

"mi").

❒ "Consumption": lze zvolit měrnou

jednotku spotřeby paliva. Jestliže byly

jako měrná jednotka vzdálenosti

nastaveny "km", pak lze nastavit

"km/l" či "l/100km"; nastavením

vzdálenosti v "mi" (mílích) se

automaticky nastaví "míle na galon"

("mpg").

❒ "Pressure" (u příslušné verze vozidla):

lze zvolit měrnou jednotku tlaku

(možnosti: "psi", "kPa", "bar");

❒ "Temperature": lze zvolit měrnou

jednotku teploty ("°C" nebo "°F").

Hlasové příkazy

V menu "Voice" se zobrazí následující

možnosti:

❒ "Voice Response Length": lze zvolit

délku vyslovené odpovědi (možnosti:

"krátká" či "dlouhá");

❒ "Voice commands": lze nastavit, zda

se při aktivaci hlasové detekce

zobrazí seznam dostupných

hlasových ovládání (možnosti:

"Never", "Help", "Always").

Clock & Date

Touto funkcí lze seřídit hodiny.

Možnosti:

❒ "Set Time & Format"

❒ "Show Time Status".

❒ "Sync Time (u příslušné verze

vozidla)";

❒ "Set Date".

Set Time & Format

Stiskněte tlačítko na čelním panelu

a zvolte možnost "Clock & Date" (viz

obr. 19 ).

Zvolte možnost "Set Time" a stiskem

grafických tlačítek či (viz obr.

19) nastavte hodiny a minuty.

Je rovněž možné zvolit formát času

stiskem grafického tlačítka "12h" (12

hodin) nebo "24h" (24 hodin).

Nastavením režimu "12h" se zpřístupní

grafická tlačítka "am" a "pm".

19 F0Y1006
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Show Time Status

V menu Clock lze zvolit položku "Show

Status" umožňující aktivovat/

deaktivovat zobrazení hodin v horní

části displeje (u příslušné verze vozidla).

U příslušné verze vozidla: Menu není

dostupné, jestliže je aktivní možnost

"Sync Time".

Sync Time

Lze aktivovat/deaktivovat ("On"/"Off")

synchronizaci času signálem GPS.

Nastavení data

Datum nastavíte stejně jako čas: zvolte

možnost "Set Date" a nastavte den,

měsíc a rok.

U příslušné verze vozidla: Menu není

dostupné, jestliže je aktivní možnost

"Sync Time".

Safety/assistance

(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

ParkView Backup Camera

(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Active Guidelines" (u příslušné verze

vozidla): na displeji lze zobrazit

dynamické mřížky ukazující jízdní

dráhu vozidla.

❒ "ParkView Backup Camera Delay" (u

příslušné verze vozidla): lze nastavit

zpoždění vypnutí obrazu z kamery při

vyřazení zpátečky.

Světla

(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Interior Ambient Lights" (u příslušné

verze vozidla): lze nastavit intenzitu

osvitu interiéru.

❒ "Twilight Sensor" (u příslušné verze

vozidla): nastavení citlivosti

osvitového senzoru pro rozsvícení

světlometů.

❒ "Headlight Sensitivity" (u příslušné

verze vozidla): nastavení zpoždění

zhasnutí světlometů po vypnutí

zapalování.

❒ "Greeting Lights" (u příslušné verze

vozidla): zapnutí/vypnutí uvítacích

světel.

❒ "Auto high beam" (u příslušné verze

vozidla): automatické zapnutí/vypnutí

natáčení dálkových světlometů.

❒ "Daytime lights" (u příslušné verze

vozidla): zapnutí/vypnutí denních

světel.

Doors & Locks

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Autoclose" (u příslušné verze

vozidla): touto funkcí je možné

aktivovat/deaktivovat automatické

zamknutí po rozjetí vozidla.

❒ "Auto Unlock on Exit": tato funkce

umožňuje automaticky odemknout

zámek dveří při vystoupení z vozidla.

❒ "Flash Lights w/Lock" (u příslušné

verze vozidla): funkce umožňuje

aktivovat zabliknutí světel při zavření

dveří.

❒ "Horn w/Lock" (u příslušné verze

vozidla): funkce umožňuje aktivovat

klakson při stisku zamykacího tlačítka

dveří na klíčku s dálkovým ovládáním.

Možnosti: "Off", "1st press", "2nd

press".

❒ "Horn w/Lock" (u příslušné verze

vozidla): funkce umožňuje

aktivovat/deaktivovat klakson při

nastartování vozidla stiskem tlačítka

PANIC stisku zamykacího tlačítka

dveří na klíčku s dálkovým ovládáním

(verze s Keyless Go).
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❒ "Remote Door Unlock" (u příslušné

verze vozidla): lze nastavit, zda se

při prvním stisku tlačítka na klíčku s

dálkovým ovládáním odemknou

všechny dveře nebo jen dveře na

straně řidiče

❒ "Passive Entry" (u příslušné verze

vozidla): funkce umožňuje aktivovat

strategii automatického zamknutí

dveří.

Engine Off Options

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Follow me" (u příslušné verze

vozidla): lze nastavit zpoždění

zhasnutí světlometů po vypnutí

zapalování.

❒ "Radio Off Delay": lze nastavit, že

rádio zůstane zapnuté po určitou

přednastavenou dobu po otočení

klíčku zapalování na STOP.

Audio

Viz informace uvedené ve stati "Audio"

v kapitole "Zapnutí/vypnutí systému".

Phone/Bluetooth

Viz "Připojení/odpojení mobilního

telefonu nebo audio zařízení Blue-
tooth®" v kapitole "Režim telefonu".

Config. Setup

(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Channel Skip": lze zvolit, které

kanály vyřadit v satelitním rádiu.

❒ "Subscription Info": zobrazí se

informace o možnosti si předplatit

Sirius.

Radio setup

Touto funkcí lze konfigurovat následující

možnosti:

❒ "Annonce Trafic": aktivace/deaktivace

automatického přeladění na dopravní

zpravodajství (funkce "TA").

❒ "Altern. Frequency": aktivace/

deaktivace automatického přeladění

naladěné stanice na nejsilnější signál

(funkce "AF");

❒ "Regional": aktivace/deaktivace

automatického přeladění na stanici

vysílající regionální zpravodajství

(funkce "REG").

❒ "Playing DAB Announcement" (u

příslušné verze vozidla): aktivace/

deaktivace automatického přeladění

na komunikace DAB a volba

upřednostňovaných komunikací.

Restore Settings

Touto funkcí lze obnovit nastavení

displeje, času, data, audia a rádia na

hodnoty nastavené výrobcem.
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HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

POUŽITÍ HLASOVÝCH
POVELŮ

Doporučujeme dodržovat následující

doporučení proto, aby systém dokázal

vždy dobře rozumět hlasovým povelům:

❒ mluvte normálně;

❒ než začnete mluvit, počkejte, až zazní

pípnutí (zvuková výstraha);

❒ systém je schopen rozpoznávat

hlasové povely bez ohledu na

pohlaví, tón hlasu a přízvuk;

❒ pokud možno se snažte zajistit, aby

byl v kabině co největší klid;

❒ před vyslovením hlasového příkazu

požádejte ostatní cestující ve vozidle,

aby nemluvili. Systém rozpoznává

příkazy bez ohledu na to, kdo mluví.

Pokud by tedy mluvilo více osob

současně, mohlo by se stát, že

systém bude brát v úvahu jiná slova

než ta, která byla vyslovena jako

příkaz.

❒ Pro optimální fungování

doporučujeme zavřít okna a případné

střešní okno (u příslušné verze

vozidla), aby se zamezilo rušení

zvenku.

❒ Pro řádné fungování hlasového

ovládání připojeného mobilu se

ujistěte, zda byl Uconnect™ stažen

celý seznam kontaktů (nebo zda

byl aktualizovaný). Po připojení

mobilu k systému Uconnect™ stačí

obvykle počkat 5 - 10 sekund .

UPOZORNĚNÍ Hlasové povely je nutno

vyslovovat pouze za podmínky, že

nebude ohrožena bezpečnost jízdy v

souladu s příslušnými Pravidly silničního

provozu; mobilní telefon je nutno

používat správně. Hlasové příkazy

nejsou dostupné v jazycích, které

nejsou systémem podporované.

UPOZORNĚNÍ Hlasitost hlasových

příkazů lze nastavit jen během jejich

vyslovování tlačítkem/otočným

ovládačem (ON/OFF).

OVLÁDAČE NA VOLANTU
PRO AKTIVACI
HLASOVÝCH PŘÍKAZŮ

Tlačítko "Voice"

Tlačítkem lze na volantu aktivovat

režim hlasové detekce "Radio/

Media/Phone" umožňující:

❒ naladit určitou rozhlasovou stanici;

❒ naladit určitý kmitočet AF/FM;

❒ přehrát skladby uložené na USB

disku/iPodu/MP3;

❒ přehrávat album uložené na USB

disku/iPodu/MP3;

❒ zavolat na číslo v seznamu kontaktů.

Při každém stisku tlačítka systém

"pípne" (zvuková výstraha) a na displeji

bude uživateli vyzván, aby vyslovil

příkaz.

Rychlé přístup k hlasové
interakci

Stiskem tlačítka během hlasové

zprávy od systému lze hlasový povel

vyslovit přímo.

Jestliže například systém právě

vyslovuje nápovědu a uživatel ví, jaký

povel může systému udělit, stiskem

tlačítka se nápověda přeruší a lze

přímo vyslovit daný povel (tzn. že

nebude nutno si nápovědu vyslechnout

do konce).

Stiskem tlačítka v okamžiku, kdy

systém čeká na hlasový povel od

uživatele, se hlasové ovládání ukončí.
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STAV HLASOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

Systém zobrazí na displeji stav

hlasového ovládání ikonami:

❒ (ikona zelené barvy): je

zobrazena, když systém naslouchá.

V takovém případě je možné vyslovit

hlasový příkaz.

❒ (ikona zelené barvy): je

zobrazena, když systém interpretoval

hlasový příkaz a provede příslušnou

funkci. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový příkaz.

❒ (ikona žluté barvy): je zobrazena,

když systém zpracovává udělený

příkaz. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový příkaz.

❒ (ikona žluté barvy): zobrazí se,

když systém vyslovuje zprávu, tzn.

nápovědu, informaci či výběr z

možností. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový příkaz.

❒ (ikona červené barvy): zobrazí

se, jakmile uživatel ukončí hlasovou

interakci. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový příkaz.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

V některých případech systém

nedokáže jednoznačně rozpoznat

zadaný hlasový příkaz a požádá

o zvolení některé z nanejvýš čtyř

alternativ.

Jedná se například o případ, kdy che

uživatel vytočit číslo ze seznamu

kontaktů, v němž jsou ale uložena

podobná jména. V takovém případě

systém nabídne očíslovaný seznam

možných alternativ (viz obr. 20) a

požádá o vyslovení přiřazeného čísla.

20 F1B1046C
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HLAVNÍ HLASOVÉ PŘÍKAZY

Pozn.: Hlasové příkazy nejsou dostupné v jazycích, které nejsou systémem podporované.

21 F1B2022C
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HLASOVÉ POVELY PRO TELEFON

22 F1B2023C
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23 F1B2024C
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Pozn.: Jestliže jsou v poli jméno a příjmení zvláštní znaky jazyků nepodporovaných systémem (např. řečtina), nebudou hlasové

příkazy dostupné.

27 F1B2028C
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HLASOVÉ PŘÍKAZY PRO RÁDIO AM/FM/DAB

28 F1B1565C
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HLASOVÉ PŘÍKAZY PRO MEDIA



31 F1B1568C
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Pozn.: Jestliže jsou v polích uvedených v bodě 11 zvláštní znaky jazyků nepodporovaných systémem (např. řečtina), nebudou

hlasové příkazy dostupné.

32 F1B1569C
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HLASOVÉ POVELY PRO NAVIGACI

33 A0J1573
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OVLÁDAČE eco:Drive

34 A0J1583

46

30-6-2015 12:10 Pagina 46



SEZNAM TELEFONNÍCH ČÍSEL SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

Telefonní čísla služeb zákazníkům v jednotlivých zemích je uveden v následující tabulce.

Stát Univerzální bezplatné číslo Vnitrostátní bezplatné
číslo Placené číslo

Rakousko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Belgie 00800.3428.0000 (*) 0800.55111 +39.02.444.12.041

Dánsko 00800.3428.0000 (*) 80.60.88.00 +39.02.444.12.041

Francie 00800.3428.0000 0800.3428.00 +39.02.444.12.041

Německo 00800.3428.0000 0800.3428.000 +39.02.444.12.041

Řecko 800.11500.800 (*) +30 210 99 88 542

Irsko 00800.3428.0000 1800.3428.00 +39.02.444.12.041

Itálie 00800.3428.0000 800.3428.00 +39.02.444.12.041

Lucembursko 00800.3428.0000 (*) 800.28111

Maroko 0801000005

Nizozemsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Polsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Portugalsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Británie 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Španělsko 00800.3428.0000 900.3428.00 +39.02.444.12.041

Švédsko 00800.3428.0000 (*) 020100502 +39.02.444.12.041

Švýcarsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

(*) Na číslo nelze volat z některých mobilních sítí.
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Stát Univerzální bezplatné číslo Vnitrostátní bezplatné
číslo Placené číslo

Maďarsko 0640245245 (placená linka) +36.1.465.3688
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HOMOLOGAČNÍ CERTIFIKÁTY
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CESKÁ
F I A T D O B L Ó

5” Radio Nav LIVEÚdaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
Fiat Chrysler Automobiles mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.

Dal‰í informace si zákazník mÛÏe obstarat v autorizovaném servisu Fiat. 
Vyti‰tûno na ekologickém papíru bez chlóru.




