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Díky integraci s hlasovými ovládacími prvky
na volantu, ovládacími prvky autorádia
a informacemi na palubním multifunkčním
displeji umožňuje systém Blue&Me™
uživateli vybavenému mobilním telefonem
s technologií Bluetooth® využívat tento
telefon také v případě, že jej má uložený
v saku nebo v kabelce, aniž by přitom mu-
sel pustit volant. Pro použití hlasových po-
velů není potřeba, aby se systém hlasové
identifikace naučil hlas uživatele.

Systém je schopen rozpoznat vyslovené
povely nezávisle na pohlaví, tónu ani into-
naci hlasu, který je vyslovuje.

Kromě toho je možné přehrávat hudbu
uloženou na paměťovém zařízení s USB
a volit skladby tlačítky na volantu nebo hla-
sovými povely.

HANDSFREE

Základní charakteristikou této funkce je
telefonická komunikace handsfree s hla-
sovým ovládáním a technologií Blue-
tooth®. Tento systém vám umožňuje
volat nebo přijímat hovory hlasovými po-
vely nebo ovládači na volantu, zcela bez-
pečně a komfortně a navíc v souladu s pra-
vidly silničního provozu a dalšími předpisy.

Technologie Bluetooth® umožňuje bez-
drátovou komunikaci mezi mobilním tele-
fonem a zařízením handsfree instalovaným
ve vašem vozidle. 

Systém handsfree s technologií Bluetooth®, čtečkou zpráv
SMS a multimediálním přehrávačem (Media Player)

Blue&Me™ společnosti Fiat založený na
systému Windows Auto™ je osobní tele-
matický systém, který umožňuje využívat
aplikace pro komunikaci a zábavu, speci-
álně vyvinutý pro používání ve vozidle.

Systém Blue&Me™ instalovaný ve vašem
vozidle, disponuje funkcemi handsfree, čte-
cím zařízením SMS a multimediálním pře-
hrávačem; je připraven pro doplňkové služ-
by, které budou k dispozici v budoucnu.

Poznámka

Ne všechny mobilní telefony podporují
hlasové čtení zpráv SMS nebo automatic-
ký přenos seznamu kontaktů prostřed-
nictvím Bluetooth®. Další informace
týkající se kompatibilních telefonů nale-
znete na www.fiat.com.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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K používání handsfree potřebujete mobil-
ní telefon s technologií Bluetooth®. Tato
funkce nabízí rovněž možnost hlasové in-
terakce s telefonem během jízdy, i když váš
mobil není touto funkcí opatřen. Se svým
mobilním telefonem můžete komunikovat
za pomoci ovládačů na volantu i vizuálně
přes multifunkční displej přístrojové desky. 

Další informace týkající se mobilních te-
lefonů kompatibilních se systémem Blue& 
Me™ naleznete v části TECHNOLOGIE
KOMPATIBILNÍ S Blue& Me™.

Před prvním použitím systému handsfree
s hlasovým ovládáním Blue&Me™ sta-
čí spárovat mobilní telefon s technologií
Bluetooth® se systémem.

Toto spárování přístroje se systémem je
nutno provést pouze jednou.

Poznámka 

Během párování nového mobilního tele-
fonu vyhledává Blue&Me™ ve svém do-
sahu telefon s technologií Bluetooth®.
Jakmile takový telefon najde, naváže s ním
spojení po zadání příslušného kódu PIN.

Po spárování mobilního telefonu se sys-
témem je možné do něj zkopírovat jmé-
na uložená v seznamu kontaktů telefonu,
telefonovat na jména či čísla, která v něm
vyhledáte nebo je vyslovíte, přijímat ho-
vory, přebírat druhý hovor na lince, atd.

K interakci se systémem Blue&Me™
můžete používat jak ovládací prvky na vo-
lantu, tak i hlasové ovládání. S hlasovým
ovládáním je možno aktivovat funkce sys-
tému vyslovením specifických hlasových
povelů, které jsou systémem rozpoznány.
Pokud systém hlasový povel rozpozná,
provede jej. Hlasové ovládání představuje
snadný a praktický způsob, jak používat
Blue&Me™.

Všechny funkce systému jsou přístupné
prostřednictvím hlavního menu Blue& 
Me™. Když vozidlo stojí, můžete se po-
hybovat v menu pomocí tlačítek na volan-
tu a hlasových povelů. V jedoucím vozid-
le můžete Blue&Me™ využívat pomocí
tlačítek na volantu nebo hlasovými pove-
ly pro funkce mobilního telefonu (LAST
CALLS a PHONEBOOK) a multime-
diálního přehrávače. Pro aktivaci nastavo-
vacích funkcí za jízdy jsou naopak k dispo-
zici pouze hlasové povely.

Telefon vybavený zařízením handsfree
umožňuje provádět následující operace:

❒ Vytočení hlasovým povelem čísla
kontaktu uvedeného v seznamu
kontaktů – můžete zadat hlasem po-
vel pro zavolání kontaktu, jehož číslo
máte uložené v seznamu kontaktů ve
svém mobilním telefonu. Účastníka ze
seznamu je možno volat i volbou ze
zobrazených jmen na multifunkčním di-
spleji přístrojové desky.

(Před tím ale musíte zkopírovat svůj seznam
kontaktů do systému handsfree vozidla).
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❒ Volání telefonního čísla hlasovým
povelem – dané číslo můžete zadat
tak, že vyslovíte jednu číslici po druhé.

❒ Volání odesílateli zprávy SMS
– můžete volat přímo na číslo odesíla-
tele poslední přijaté zprávy SMS, pří-
padně zprávy již přijaté a uložené v se-
znamu zpráv Blue&Me™.

❒ Přijmout hovor – příchozí hovor mů-
žete přijmout stisknutím tlačítka
ß/MAIN na volantu.

❒ Vést konferenční hovor – můžete
vést telefonický hovor s třetí osobou,
i když je již aktivní telefonický hovor
(s připojenými telefony Bluetooth®,
které tuto funkci podporují).

❒ Oznámení dalšího hovoru na lin-
ce – když hovoříte, můžete obdržet
oznámení dalšího příchozího hovoru na
lince a můžete přepínat mezi dvěma
příchozími hovory. (Oznámení dalšího
hovoru na lince podporují pouze ně-
které kompatibilní mobilní telefony).

❒ Odmítnutí hovoru – příchozí hovor
můžete odmítnout stisknutím a podrže-
ním tlačítka ß/MAIN.

Po spárování mobilního telefonu se sys-
témem Blue&Me™ můžete telefonovat
vyslovením hlasových povelů nebo stisk-
nutím tlačítek na volantu. Když je používán
systém handsfree, je audio telefonu sve-
deno do reproduktorů vozidla.

Když jste moc blízko u vozidla a vyzved-
nete hovor tlačítkem „vyzvednout“ na mo-
bilním telefonu, aktivuje se automaticky
funkce handsfree ve vozidle (volající je sly-
šet z reproduktorů v kabině).

U některých typů mobilních telefonů je nez-
bytné nastavit způsob obsluhování hovorů
buď na automatický přenos do systému
handsfree nebo na přenos jen na požádání
(ovládáním mobilu) u každého příchozího
hovoru.

ČTEČKA SMS
(pouze u mobilních telefonů
podporujících tuto funkci)

Čtecí zařízení SMS integrované v systému
Blue&Me™ umožňuje prostřednictvím
hlasového syntezátoru a audiosystému vo-
zidla číst SMS přijaté mobilním telefonem
s technologií Bluetooth®, interpretovat
i případné zkratky a emotikony obsažené
v textu zprávy.

Funkce čtecího zařízení SMS se ovládají
ovládači na volantu nebo hlasovými povely
Blue&Me™.

Čtecí zařízení SMS Blue&Me™ umožňuje: 

❒ Upozorněním na multifunkčním disple-
ji přístrojové desky být informován
o nové SMS zprávě přijaté mobilním te-
lefonem s technologií Bluetooth®,
včetně zobrazení čísla/jména odesílate-
le zprávy. Blue&Me™ zároveň nabíd-
ne, že zprávu přečte.

❒ Správa seznamu zpráv SMS mobilním te-
lefonem připojeným prostřednictvím
Blue&Me™.
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❒ Opětovné čtení již přijatých a uložených
SMS.

❒ Volání odesílateli přijaté zprávy SMS,
prostřednictvím ovládacích prvků na vo-
lantu nebo hlasových povelů.

❒ Pomocí ovládacích prvků na volantu ne-
bo hlasovými povely mazat jednotlivé
přijaté SMS nebo jejich celý seznam.

Systém Blue&Me™ dokáže i rozpozná-
vat a číst případné zkratky (např. „TVB“
bude čteno jako „Ti voglio bene“ – mám
tě rád/v italštině/) a interpretovat obvyk-
lé emotikony používané v současnosti ve
zprávách SMS (např. :-) bude přečteno ja-
ko „úsměv“).

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ
(MEDIA PLAYER)

Multimediální přehrávač Blue&Me™ umo-
žňuje prostřednictvím audiosystému vozid-
la přehrávat digitální audio soubory ulože-
né v zařízení USB, které stačí zasunout do
USB portu ve vozidle.

Díky přehrávači Media Player můžete své
oblíbené skladby poslouchat i za jízdy.

❒ Přehrávač iPod – viz část „Obsluha
audiosouborů ze zařízení iPod“.

Media Player umožňuje:

❒ Přehrávání digitálního audia – mů-
žete poslouchat všechny audiosoubory
nebo playlist (část „Kompatibilní digi-
tální zvukové soubory“). 

❒ Volba audio souborů dle kategorie
– můžete přehrávat všechny digitální
audio soubory, které patří do určité ka-
tegorie (např. album, interpret nebo
hudební žánr).

❒ Využívat během přehrávání různé
funkce – během přehrávání skladeb
můžete využívat funkce jako Play, Stop,
Next, Previous, Shuffle a Repeat.

Poznámka

Media Player nepodporuje audio soubory
chráněné digitálními právy DRM (Digital
Right Management). Pokud jsou na zaří-
zení USB nepodporované audiosoubory
(viz část „Kompatibilní digitální audiosou-
bory“), systém je ignoruje.

Chcete-li používat Media Player, stačí při-
pojit (přímo nebo prostřednictvím prodlu-
žovacího kabelu) USB disk do USB portu
ve vozidle. Přetočením klíčku v zapalování
na MAR, začne Blue&Me™ vytvářet
obsah multimediální knihovny. Jakmile skon-
čí, můžete kategoriemi multimediální kni-
hovny procházet ovládači na volantu, hla-
sovými povely nebo ovládači na autorádiu.
Skladby, které vyberete, bude Blue&Me™
přehrávat prostřednictvím audiosystému
vozidla.

6
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BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Přečtěte si a dodržujte následující pokyny: před prvním použitím se seznamte se všemi pokyny a bezpečnostními informacemi,
které jsou uvedeny v tomto uživatelském manuálu a pečlivě podle nich postupujte. Nedodržením bezpečnostních pokynů v uživatel-

ské manuálu můžete způsobit dopravní nehodu či jiné nebezpečné situace.
Mějte manuál stále ve vozidle: bude velmi užitečný pro všechny uživatele, kteří systém ještě zcela neznají. Ujistěte se, ze každý, kdo bude
systém používat, se pečlivě seznámil s pokyny a informacemi o bezpečnostních opatřeních uvedených v manuálu.
POZOR! Používání tohoto systému za jízdy může odpoutat vaši pozornost od dění na vozovce a může způsobit nehodu nebo
jiné vážné následky. Za jízdy neupravujte nastavení systému, ani do něj nezadávejte data jinak než slovními pokyny (tzn. ma-
nuálním ovládáním). Před prováděním těchto činností zastavte vozidlo bezpečně v souladu s Pravidly silničního provozu. Tato
opatření jsou nutná, protože nastavování nebo změna některých funkcí vyžaduje, aby se řidič přestal věnovat řízení a pustil
rukama volant.

VŠEOBECNÉ FUNKCE
Ovládání hlasovými povely: funkce systému je možné ovládat pouze hlasovými povely. Ovládání hlasovými povely umožňuje systém obsluho-
vat, aniž by bylo nutno pustit volant.
Delší prohlížení displeje: za jízdy neprovádějte žádnou funkci, při které je nutné sledovat displej delší dobu. Před používáním funkce, kterou
je třeba prohlížet delší dobu, zastavte vozidlo bezpečně a v souladu s Pravidly silničního provozu. I náhodné rychlé pohledy na displej mohou mít
nebezpečné důsledky, pokud se jimi řidič nechá rozptýlit od řízení v kritickém momentu.
Nastavení hlasitosti: nenastavujte zbytečně vysokou hlasitost. Během řízení mějte hlasitost na takové úrovni, aby bylo možné slyšet okolní
provoz a výstražná znamení. Jízdou bez možnosti slyšet tyto zvuky se mohou zapříčinit dopravní nehody.
Používání hlasového ovládání: software pro rozpoznání hlasu je založen na statistickém procesu, v němž se mohou vyskytovat chyby. Je na
vaší odpovědnosti sledovat hlasem ovládané funkce podporované systémem a opravovat případné chyby.
Nebezpečí odvedení pozornosti: některé funkce je případně nutno nastavit manuálním ovládáním (ne hlasovými povely). Nastavováním tě-
chto funkcí nebo zadáváním dat za jízdy se může odpoutat pozornost od řízení, což může způsobit dopravní nehody nebo jiné vážné následky.
Před prováděním těchto činností zastavte vozidlo bezpečně a v souladu s Pravidly silničního provozu.

POZOR!

Případné používání některých funkcí může odpoutat pozornost od vozovky, což obnáší riziko dopravní nehody nebo jiné
vážné důsledky. Proto je nutné tyto funkce ovládat pouze v případě, kdy to dovoluje dopravní situace nebo až po zastavení

vozidla.

POZOR!
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DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY NA VOLANTU

obr. 1 F0T1301g
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Tlačítko

ß/MAIN

&/ESC

‘

+/−

N/O

SRC/OK

Poznámky
❒ U mnoha funkcí lze používat alternativně ovládací prvky na volantu SRC/OK a ß/MAIN.
❒ Při obou způsobech obsluhy ovládacích prvků na volantu (krátké nebo dlouhé stisknutí) se příslušná funkce aktivuje při uvolnění tlačítka.

Krátké stisknutí 
(kratší než 1 sekunda)

– Aktivace hlavního menu Blue&Me™
– Potvrzení zvolené položky menu
– Příjem příchozího telefonního hovoru
– Přepnutí z jednoho hovoru na druhý (upozornění na druhý hovor) 
– Volba zobrazené zprávy

– Vypnutí hlasového ovládání
– Přerušení hlasové zprávy
– Přerušení četby SMS zprávy
– Výstup z hlavního menu Blue&Me™
– Výstup z podmenu a návrat do předchozí položky menu
– Výstup ze stávající volby bez jejího uložení
– Deaktivace/opětovná aktivace mikrofonu během hovoru
– Snížení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru na nulu
– Aktivace/deaktivace pauzy u multimediálního přehrávače

– Aktivace hlasového ovládání
– Přerušení hlasové zprávy, aby bylo možné zadat nový hlasový povel

– Nastavení hlasitosti funkcí Blue&Me™: handsfree, čtečky SMS, Media Player,
hlasových pokynů

– Procházení položkami menu Blue&Me™
– Volba skladeb Media Player 
– Procházení seznamem přijatých textových zpráv. 

– Potvrzení položky ve zvoleném menu během manuální interakce
– Přepínání probíhajícího hovoru z handsfree do mobilního telefonu a naopak
– Volba zdrojů zvuku (rádio, CD, Media Player)
– Volba zobrazené SMS zprávy

Dlouhé stisknutí
(delší než 1 sekunda)

– Odmítnutí příchozího
telefonního hovoru

– Ukončení telefonního 
hovoru

–

– Opakování poslední 
hlasové zprávy 
vyslovené systémem

–

–

–
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Před prvním použitím handsfree s hlaso-
vým ovládáním a technologií Bluetooth®

Blue&Me™:

❒ Ujistěte se, že je klíček ve spínací skříň-
ce v poloze MAR

❒ Procvičte se v hlasových povelech

❒ Spárujte mobilní telefon

❒ Proveďte telefonický hovor

� Pokyny k jednotlivým funkcím jsou uve-
deny v následujících částech.

PŘÍPRAVA SEZNAMU
KONTAKTŮ VE VAŠEM
MOBILNÍM TELEFONU

Před spárováním mobilního telefonu
s Blue& Me™ byste se měli ujistit, zda
máte uložené kontakty v telefonním se-
znamu mobilního telefonu, abyste je moh-
li využívat v systému handsfree vašeho
vozidla.
� Jestliže seznam kontaktů neobsahuje
žádné jméno, uložte do něj jména osob,
jimž často voláte. Postupujte přitom po-
dle pokynů uvedených v návodu k obslu-
ze mobilního telefonu.
� Pro lepší používání systému handsfree
vozidla postupujte podle pokynů k ulože-
ní jmen do seznamu kontaktů v mobilním
telefonu v kapitole NASTAVENÍ FUNKCÍ
– SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU.

UPOZORNĚNÍ
❒ Přístup do kopírovaného seznamu kon-

taktů v Blue&Me™ je možný pouze
tehdy, když je připojený mobilní telefon,
z nějž byl seznam kopírován.

❒ Kontakty uložené na SIM kartě nebo
v paměti vašeho mobilního telefonu
mohou být přeneseny do Blue&Me™
různými způsoby v závislosti na mode-
lu telefonu.

RYCHLÝ PRŮVODCE FUNKCEMI HANDSFREE
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SEZNÁMENÍ S HLASOVÝMI
POVELY

V každé fázi dialogu se systémem můžete
vždy využít hlasový povel „help“ pro ob-
držení podrobností o hlasových povelech
v každé fázi interakce.

Při procvičování hlasového povelu „Help“
postupujte takto:

❒ Stiskněte ovládač ‘ na volantu. 

❒ Poté, kdy Blue&Me™ vydá tón ozna-
mující, že systém hlasového ovládání je
aktivní, vyslovte slovo „Help“. Blue& 
Me™ poskytne seznam dostupných
hlasových povelů.

❒ Po dokončení zprávy nápovědy vyslov-
te „Settings“ a po dokončení vyslovte
„Help“. Blue&Me™ znovu poskytne
seznam dostupných hlasových povelů,
které jsou k dispozici pro menu SE-
TTINGS.

❒ Potom můžete vyslovit jeden z dostup-
ných povelů a postupovat v dialogu po-
žadovaným způsobem.

❒ Potřebujete-li další pomoc, stiskněte
‘ a vyslovte „help“.

SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU SE SYSTÉMEM

UPOZORNĚNÍ: Párování provádějte
pouze při stojícím vozidle.

Postup při spárování mobilního telefonu:

❒ Stiskněte ‘, vyslovte „Settings“ a po-
tom, na konci hlášení Blue&Me™ vy-
slovte „User pairing“.

❒ Systém zobrazí PIN telefonu pro páro-
vání na multifunkčním displeji v páro-
vaném přístroji. Při dalších dvou fázích
párování a připojení přes Bluetooth®

postupujte podle návodu k obsluze va-
šeho mobilního telefonu. 

❒ Na svém mobilním telefonu vyhledejte
zařízení vybavená technologií Blue-
tooth® (nastavení ve vašem mobilním
telefonu se může nazývat Najít nebo No-
vé zařízení). V tomto seznamu najděte
položku „Blue&Me“ (jméno identifi-
kující Blue&Me™ vašeho vozidla):
zvolte jej. 

❒ Vyžaduje-li to mobilní telefon, zadejte
kód PIN zobrazený na displeji přístro-
jové desky, a to prostřednictvím klá-
vesnice mobilního telefonu. Pokud spá-
rování proběhne správně, systém vysloví
„Connecting“ a potvrdí spárování tak,
že na displeji zobrazí identifikátor spá-
rovaného mobilu.

Je důležité počkat na toto hlášení. Stisk-
nete-li tlačítko ß/MAIN nebo &/ESC
před zobrazením hlášení, mohlo by dojít
ke zrušení procesu párování. Pokud se spá-
rování nezdaří, zobrazí se chybové hláše-
ní. V takovém případě je nutno provést po-
stup znovu. 

❒ Po spárování mobilního telefonu při
prvním připojení systém Blue&Me™ vy-
sloví „Welcome“. Při dalším spárová-
ní nebo připojení téhož telefonu nebu-
de toto již vysloveno.
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❒ Blue&Me™ se zeptá, zda chcete zko-
pírovat seznam kontaktů z mobilního te-
lefonu, který byl právě spárován s Blue& 
Me™. Doporučujeme seznam zkopíro-
vat. Pro zkopírování odpovězte „Yes“,
nepřejete-li si kopírovat, odpovězte
„No“.

❒ U některých mobilních telefonů se se-
znam kontaktů nekopíruje automatic-
ky; v takovém případě musíte odeslat
seznam kontaktů uložený v mobilním
telefonu prostřednictvím klávesnice
mobilního telefonu. Jestliže Blue& 
Me™ to bude požadovat, postupujte
podle návodu ke svému mobilnímu te-
lefonu a po skončení stiskněte ß/ 
MAIN. 

USKUTEČNĚNÍ
TELEFONICKÉHO HOVORU

Představte si, že mezi uloženými jmény ve
vašem seznamu figuruje jméno „Mario“. 

Postup při telefonování Mariovi:

❒ Stiskněte na volantu tlačítko ‘ a vy-
slovte „Call Mario“. 

❒ Jestliže systém rozpozná jméno Mario,
zobrazí se na displeji informace o tom-
to kontaktu.

Jestliže máte v seznamu kontaktu uloženo
pro Maria pouze jedno telefonní číslo, sys-
tém se zeptá, zda chcete volat Maria. Pře-
jete-li si ho volat, vyslovte „Yes“ (Ano),
jinak vyslovte „No“ (Ne).

Jestliže je uloženo pro jméno Mario ně-
kolik telefonních čísel, systém se vás zep-
tá, jaký typ telefonního čísla chcete volat
„Call Mario work or home?“) V od-
povědi uveďte, které z čísel si přejete vo-
lat (např. „Home“). 

Pokud máte na uvedené jméno více čísel
bez označení, systém zobrazí na displeji
u jména všechna přiřazená telefonní čísla.
Handsfree se vás zeptá, zda chcete vyto-
čit zobrazené telefonní číslo. Pokud chce-
te zobrazené číslo vytočit, vyslovte „Yes“,
v opačném případě „Ne“. Pokud se jed-
ná o požadovanou osobu, ale přiřazené
číslo je nesprávné, vyslovte „Forward“
nebo „Back“. Systém zobrazí další přiřa-
zená čísla této osoby. Chcete-li vytočit
zobrazené telefonní číslo, vyslovte „Call“.
Procházet seznamem kontaktů můžete ta-
ké pomocí ovládacích prvků na volantu N
nebo O, dokud nenajdete požadované čís-
lo. V tomto okamžiku se vytáčení čísla
spustí stisknutím tlačítka ß/MAIN nebo
SRC/OK. 

❒ Hovor ukončíte stisknutím tlačítka
ß/MAIN na dobu delší než 1 sekunda.

� Jestliže se setkáte s problémy při použ-
ívání systému handsfree vozidla, viz část
ŘEŠENÍ PROBLÉMU – HANDSFREE.
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RYCHLÝ NÁVOD KE
ČTEČCE SMS
(pouze s mobilním telefonem,
jež tuto funkci umožňuje)

Pokud mobilní telefon s Bluetooth® pod-
poruje tuto funkci, upozorní Blue&Me™
na každou novou SMS zvukovou výstrahou
a zeptá se, zda si přejete zprávu přečíst.

❒ Vyslovte „Yes“, případně stiskněte tla-
čítko ß/MAIN nebo SRC/OK; systém
přečte poslední přijatou zprávu 

❒ Vyslovte „No“ nebo stiskněte tlačítko
&/ESC; systém uloží zprávu do pamě-
ti a můžete si ji potom přečíst.

Seznamte se se všemi funkcemi a způso-
bem používání čtecího zařízení SMS v ka-
pitole „FUNKCE ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ
SMS“.

� Jestliže se při používání čtecího zaříze-
ní SMS vyskytnou problémy, přečtete si ka-
pitolu „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – ČTEČKA
SMS“

Přejete-li si spustit přehrávání digitálních
audiosouborů, uložených na vašem USB,
postupujte takto:

❒ Zkopírujte skladby na zařízení USB (viz
část „Kompatibilní digitální audiosou-
bory“). 

❒ U zařízení USB bez kabelu USB posta-
čuje připojit (přímo nebo prodlužova-
cím kabelem) přehrávač do USB portu
ve vozidle (viz obr. 1).

❒ U přehrávače USB s kabelem připojte
jeden konec do přehrávače USB a dru-
hý do USB portu ve vozidle (viz obr. 1).

❒ Otočte klíček ve spínací skříňce do po-
lohy MAR. Blue&Me™ zahájí auto-
maticky přehrávání digitálních skladeb
jejich volbou z knihovny, která byla vy-
tvořena v okamžiku připojení zařízení
USB. 

❒ Doba potřebná pro rozpoznání vaše-
ho zařízení USB a spuštění přehrávání
systémem Blue&Me™ se může lišit
podle typu, kapacity a obsahu zařízení.

❒ Po vytvoření knihovny digitálních audio
souborů systémem Blue&Me™ může-
te volit a přehrávat skladby, alba, inter-
preta a seznamy skladeb manuální nebo
hlasovou interakcí s Blue&Me™. Jest-
liže se na zařízení USB nachází velký
počet souborů, může trvat vytvoření kni-
hovny několik minut.

❒ Přehrávač iPod – viz část „Obsluha au-
diosouborů ze zařízení iPod“.

❒ Můžete se také rozhodnout, zda má
reprodukce audio souborů začít auto-
maticky připojením zařízení USB/iPod,
nebo zda se má zahájit pouze vaším
povelem.

Seznamte se všemi funkcemi a způsobem
používání multimediálního přehrávače
v kapitole FUNKCE MULTIMEDIÁLNÍHO
PŘEHRÁVAČE.

� Jestliže se při používání multimediální-
ho přehrávače vyskytnou problémy, pře-
čtete si část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – MUL-
TIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ.

RYCHLÝ PRŮVODCE MULTIMEDIÁLNÍM
PŘEHRÁVAČEM (MEDIA PLAYER)
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HLASOVÉ POVELY

Systém bude vaše hlasové povely rozpo-
znávat, aniž byste při jejich vyslovování mu-
seli změnit normální polohu při sezení za
volantem. Příslušný mikrofon je nastaven
v takové poloze, aby to bylo možné.

Slova, která systém rozpozná, jsou iden-
tifikována jako „hlasové povely“. 

Systém handsfree rozpoznává a reaguje na
přednastavený seznam hlasových povelů.
Seznam hlasových příkazů závisí na tom,
v jakém místě menu systému handsfree se
právě nacházíme. Aktuálně dostupný se-
znam je k dispozici stále a vyvoláte jej stisk-
nutím tlačítka ‘ a vyslovením „Help“ ne-
bo vyslovením „Help“ po hlášení od sys-
tému. Blue&Me™ pozná i individualizo-
vanou verzi hlasového povelu, například
jména ze seznamu kontaktů.

Pro používání hlasových povelů není tře-
ba, aby se tento systém handsfree „učil“
váš hlas.

Chcete-li použít hlasový povel, stiskněte
‘ a po akustickém signálu, který zname-
ná, že je systém hlasové identifikace ak-
tivní, vyslovte povel přirozeným hlasem
a bez pauz, ale ne příliš rychle. Jakmile sys-
tém rozpozná hlasový povel, zareaguje ne-
bo provede příslušnou akci.

Hlasové povely jsou uspořádány do tří
úrovní: 1. úroveň/2. úroveň/3. úroveň. 

Když vyslovíte platný* hlasový povel první
úrovně, systém se připraví na identifikaci
hlasových povelů ve druhé úrovni; když vy-
slovíte platný hlasový povel druhé úrovně,
systém se připraví na identifikaci povelů
třetí úrovně. 

Jestliže uživatel vysloví platný hlasový po-
vel 1. úrovně, zůstane aktivní submenu pří-
slušné tomuto povelu, dokud není vydán
hlasový povel k opuštění této úrovně ne-
bo dokud není přerušena interakce. Totéž
platí pro další nižší úrovně (2. a 3. úroveň). 

� Seznam všech hlasových povelů nale-
znete v části SEZNAM DOSTUPNÝCH
HLASOVÝCH POVELŮ.

POUŽÍVÁNÍ Blue&Me™

OVLÁDAČE NA VOLANTU

Ovládače na volantu (viz obr. 1) slouží pro
ovládání handsfree, aktivaci hlasového ovlá-
dání, ovládání multimediálního přehrávače ne-
bo pro volbu položek menu Blue& Me™.

Některými ovládacími prvky se ovládají
různé funkce podle stavu, v němž se sys-
tém nachází v dané chvíli.

V některých případech odezva závisí na
trvání stisknutí tlačítka (dlouhé nebo krát-
ké stisknutí).

� Další informace jsou uvedeny v kapitole
„DISPLEJ A OVLÁDAČE NA VOLANTU“.

Poznámka

Pokyny k používání systému manuálním
ovládáním jsou v textu označeny symbo-
lem ?.

* Platný znamená, že je vyslovený hlasový povel obsažen ve slovníku Blue&Me™ a že může být rozpoznán systémem na aktuální
úrovni.
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Chcete-li zopakovat poslední hlášení vy-
slovené systémem, stiskněte ‘ na dobu
delší než 1 sekunda nebo krátce stiskně-
te ‘ a vyslovte „Repeat“. 

Systém může poskytnout informace hlasem.
Hlasové hlášení je hlášení vyslovené přímo
systémem. Chcete-li hlasové hlášení zru-
šit, stiskněte &/ESC, nebo stiskněte ‘
a vyslovte „Cancel“. 

Hlasová interakce představuje výměnu ko-
munikací/příkazů mezi systémem hands-
free a uživatelem. Hlasovou interakci lze
navázat stisknutím ‘ a vyslovením po-
velu. Chcete-li probíhající interakci přeru-
šit a začít znovu, kdykoli během interak-
ce stiskněte ‘ a vyslovte hlasový povel. 

Chcete-li probíhající interakci ukončit,
stiskněte &/ESC. Uslyšíte zvukový signál
potvrzující vypnutí hlasového ovládání.

Systém nápovědy může kdykoli vyslovit se-
znam dostupných povelů v závislosti na
úrovni, na které se právě nacházíte. Chce-
te-li používat nápovědu, vyslovte „Help“,
poslouchejte seznam dostupných povelů a
rozhodněte se, který povel systému dát. 

Hlasitost audia nastavte na optimální úro-
veň při jízdě vozidla. Nastavení přednas-
tavené hlasitosti Blue&Me™, viz „Funk-
ce EXTERNAL AUDIO“ v manuálu k au-
torádiu. Chcete-li nastavit přechodně ji-
nou hlasitost probíhajícího telefonního ho-
voru, stiskněte + nebo -, anebo ji nastav-
te pomocí knoflíku autorádia. Po skonče-
ní telefonátu se hlasitost vrátí na původní
hodnotu. 

Stisknout tlačítko + nebo - můžete také
pro nastavení hlasitosti povelu vyslovova-
ného systémem Blue&Me™.

Nezapomeňte, že chcete-li hlasové hlášení
přerušit, stačí kdykoliv během hlasové in-
terakce stisknout ‘, a vyslovit nový povel.

Poznámky

❒ Pokyny týkající se hlasových povelů jsou
označeny symbolem }.

❒ Po stisknutí tlačítka ‘, pokud nevy-
slovíte během několika sekund hlasový
povel, vám systém připomene, že má-
te vyslovit hlasový povel. Pokud neod-
povíte, hlasové ovládání se vypne. To se
stane i v případě, kdy neodpovíte na
otázku systému. Uslyšíte zvukový signál
potvrzující vypnutí hlasového ovládání. 

❒ Když systém nerozpoznal váš hlasový
povel, dá vám další příležitost k jeho
opakovanému vyslovení. Jestliže si nej-
ste jisti tím, zda je příslušný hlasový po-
vel správný pro danou úroveň, vyslov-
te „Help“ (Nápověda). 
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Používání hlasového ovládání

Systém hlasového ovládaní nemusí vždy
rozpoznat hlasový povel. Abyste měli jis-
totu, že budou vaše hlasové povely roz-
poznány vždy, postupuje takto:

❒ Po stisknutí tlačítka ‘ vyslovte hlaso-
vý povel poté, co systém vydá tón sig-
nalizují aktivaci hlasového ovládání.

❒ Poté, kdy se systém zeptá, počkejte
před vyslovením odpovědi jednu se-
kundu, abyste se ujistili, že je hlasové
ovládání aktivní.

❒ Chcete-li vyslovit povel bez čekání na
dokončení hlášení nebo otázky systému,
můžete znovu krátce stisknout tlačítko
‘, abyste přerušili systém, a poté vy-
slovte povel.

❒ Hovořte běžnou hlasitostí.

❒ Vyslovujte slova čistě, přirozeným hla-
sem, nepříliš rychle, ale bez přestávek.

❒ Pokuste se minimalizovat hluk uvnitř
vozu.

❒ Požádejte ostatní cestující ve voze o ti-
cho během vyslovování hlasového pove-
lu. Systém rozpoznává slova 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 povel.

❒ Pro optimální funkci systému vám do-
poručujeme zavřít případně otevřené
střešní okno vašeho vozidle.

Poznámky

V zemích, v nichž není k dispozici verze
v mateřském jazyce uživatele, může být
rozpoznání hlasových povelů a zejména
kontaktů ze seznamu kontaktů velmi ob-
tížné. Doporučujeme přizpůsobit výslov-
nost pravidlům jazyka nastaveného pro
Blue& Me™.

Změnu jazyka hlasového ovládání si nechej-
te provést u autorizovaného servisu Fiat ne-
bo postupujte podle pokynů uvedených na
www.fiat.com.
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DISPLEJ 

Jednotlivé položkyhlavního menu v Blue& 
Me™ se zobrazují na multifunkčním di-
spleji přístrojové desky (viz obr. 1).

Na displeji se zobrazují různé typy infor-
mací:
❒ Stavové informace mobilního telefonu

připojeného technologií Bluetooth®:
❒ ; signalizuje, že je Blue&Me™ spoje-

ný s mobilním telefonem s technologií
Bluetooth®.

❒ NO BLUETOOTH – indikuje, že 
je spojení s mobilním telefonem přeru-
šeno. 

❒ Jméno operátora mobilního připojení (ne-
ní-li dostupné, zobrazí se „– – – – – “).

❒ Informace o přijetí zprávy SMS, telefon-
ního čísla nebo jména (pokud je ulože-
no v seznamu) odesílatele zprávy SMS.

❒ Informace o skladbě přehrávané multi-
mediálním přehrávačem.

❒ Informace o aktivní funkci Blue&Me™
nebo položce zvoleného menu.

AUDIO

Audio systému Blue&Me™ (handsfree,
multimediální přehrávač, hlasové zprávy,
zvukové výstrahy) je přehráváno přes
audioaparaturu vozidla. Z toho důvodu bu-
de případný zdroj zvuku autorádia přeru-
šen na nezbytně nutnou dobu. 

Hlasitost lze nastavit ovládacími prvky au-
torádia nebo ovládacími prvky na volantu. 

Když je audiosystém používán systémem
Blue&Me™, na displeji autorádia se ob-
jeví odpovídající hlášení.
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Aktivace hlavního menu

Hlavní menu Blue&Me™ se aktivuje stisk-
nutím tlačítka ß/MAIN, poté můžete
vstoupit do interakce se systémem pro-
střednictvím tlačítek na volantu.

Procházení nabídkami menu

Pro procházení položkami menu stiskněte
N neboO. 

Jestliže při zobrazování jmen ze seznamu
kontaktů bude mít jméno více znaků než
maximální přípustný počet, zobrazí
se|neúplně. 

Volba položky zobrazené na displeji se pro-
vádí stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Zobrazenou položku nebo submenu opus-
títe stisknutím tlačítka &/ESC.

MENU FUNKCÍ Blue&Me™

Hlavní menu Blue&Me™ obsahuje po-
ložky v seznamu, který se zobrazuje na mul-
tifunkčním displeji na přístrojové desce.
Dostupné možnosti položky umožňují ak-
tivovat funkce nebo změnit nastavení sys-
tému Blue&Me™. 

Hlavní menu obsahuje následující položky:

❒ LAST CALLS – toto submenu vám
umožňuje zobrazit seznam posledních
hovorů, odchozích nebo příchozích. Ten-
to seznam je stažen z paměti vašeho
mobilního telefonu a je aktualizován bě-
hem používání handsfree. 

❒ PHONEBOOK – toto submenu umo-
žňuje zobrazit telefonní čísla uložená v se-
znamu kontaktů a zvolit to, které chce-
te volat. Pokud bude seznam kontaktů
obsahovat mnoho jmen, budou sesku-
pena v submenu seřazených podle abe-
cedy. Počet kontaktů v submenu závisí na
počtu jmen v seznamu kontaktů.

❒ ČTEČKA SMS
(pouze u mobilních telefonů
s touto funkcí)

V tomto menu je možné si přečíst ne-
bo vymazat poslední přijatou SMS zprá-
vu či zavolat odesílateli SMS zprávy.
je možné uložit až 20 textových zpráv
do vyhrazeného seznamu a pak je do-
datečně vyslechnout, zavolat odesílate-
li nebo je vymazat.
Je také možné zvolit způsob upozor-
nění na přijetí textové zprávy.

❒ MEDIA PLAYER – toto submenu
umožňuje procházet digitální audio-
soubory v knihovně podle položek,
interpretů, žánrů, alb nebo prostřed-
nictvím seznamů skladeb. V tomto sub-
menu můžete rovněž volit a přehrávat
skladby a měnit nastavení přehrávače
Media Player.

Přehrávač iPod – viz část „Obsluha
audiosouborů ze zařízení iPod“.

❒ SETTINGS – toto submenu vám umo-
žňuje spravovat položky uložené v se-
znamu kontaktů, spárovat nové zařízení
nebo zpřístupnit technické informace
o systému Blue&Me™ a aplikacích.
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Blue&Me™ umožňuje volat a přijímat
hovory pomocí mobilního telefonu vyba-
veného technologií Bluetooth®, a to pro-
střednictvím hlasových povelů nebo tlačí-
tek na volantu. 

Hlasovými povely můžete volat na jména
uložená v seznamu tak, že vyslovíte jejich
jméno a/nebo příjmení, nebo můžete vo-
lat na čísla v seznamu neuložená vyslove-
ním číslic; je rovněž možné zavolat odesí-
lateli přijaté SMS zprávy.

Pomocí tlačítek na volantu můžete volat
osobám, jejichž číslo je uloženo v telefon-
ním seznamu nebo v seznamu posledních
hovorů, volbou příslušné položky v sub-
menu LAST CALLS (Poslední hovory)
nebo PHONEBOOK.

Můžete rovněž přijímat příchozí hovory,
zavolat znovu na číslo, které bylo obsaze-
né, dostat upozornění na příchozí hovor,
přečíst nebo vymazat přijatou zprávu SMS. 

� Pokud se setkáte při používání funk-
cí telefonu a hlasových povelu s problé-
my, vyhledejte část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
– HANDSFREE.

Poznámky

❒ Před telefonováním přes handsfree
musíte mobilní telefon spárovat se sys-
témem. 

� Další informace najdete v „NASTA-
VOVACÍ FUNKCE – SPÁROVÁNÍ MO-
BILNÍHO TELEFONU“.

❒ Aktivace handsfree vozidla je možná
pouze s klíčem ve spínací skříňce v po-
loze MAR.

❒ Jestliže během telefonického hovoru
otočíte klíček ve spínací skříňce do po-
lohy STOP, můžete v hovoru pokra-
čovat přes handsfree dalších 15 minut.

USKUTEČNĚNÍ
TELEFONICKÉHO HOVORU

Hovor můžete uskutečnit těmito způsoby:

❒ Volání kontaktu uvedeného v seznamu
kontaktů 

❒ Volání telefonního čísla pomocí hlaso-
vých povelů

❒ Volání telefonního čísla pomocí kláves-
nice mobilního telefonu

❒ Volání telefonního čísla pomocí sezna-
mu posledních hovorů

❒ Volání odesílateli přijaté zprávy SMS 

� Další informace najdete v kapitole
FUNKCE ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ ZPRÁV
SMS – OBSLUHA ZPRÁV SMS.

FUNKCE HANDSFREE
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}
Nebo hlasovou interakcí:

Představte si, že chcete volat kon-
taktu jménem „Mario“ uloženém
v seznamu kontaktů v mobilním te-
lefonu. 
Stiskněte ‘ a vyslovte „Call Ma-
rio“ nebo „Call Mario mobile“
(v hlasovém povelu představuje slo-
vo „Mobile“ typ telefonního čísla, na
které chcete volat. Pro typ telefon-
ního čísla můžete použít také slova
„Home“, „Work“ nebo „Other“.

Pokud systém jméno rozpozná, zob-
razí na displeji informace o jméně
(např. v našem případě Mario). 

Pokud je pro danou osobu uloženo
pouze jedno telefonní číslo, hands-
free se zeptá, zda je chcete volat. Ja-
ko odpověď vyslovte „Yes“, v opač-
ném případě „No“.

Jestliže máte v seznamu pro danou
osobu uložených více telefonních čí-
sel, systém se zeptá, na které z nich
chcete volat (např: „Call Mario work
or home?“). V takovém případě
udejte požadované telefonní číslo
(např. „Home“). 

Jestliže máte na danou osobu (na-
př. na Maria) několik telefonních čí-
sel, ale bez udání typu každého
z nich, zobrazí systém na displeji
jméno spolu se seznamem čísel. 

Pokud chcete volat zobrazené číslo,
vyslovte „Call“.

Pokud je jméno volaného správné,
ale telefonní číslo neodpovídá vaše-
mu přání, můžete na displeji vidět
všechna ostatní čísla v seznamu, a to
po stisknutí tlačítek N nebo O.
Když najdete požadované číslo, stisk-
nutím tlačítka ß/MAIN nebo SRC/ 
OK spusťte vytáčení.

Hovor se ukončí stisknutím tlačít-
ka ß/MAIN na dobu delší než 1 se-
kunda.

Doporučení

Když voláte kontaktu, k němuž je přiřa-
zeno více telefonních čísel, vyslovte i typ
čísla („Home“, „Work“, „Mobile“), na
které chcete volat, tím se zkrátí postup
potřebný pro vytočení čísla. 

Volání kontaktu z telefonního
seznamu

Aby bylo možné používat tento režim, je
nutno telefon spárovat v systému a zko-
pírovat seznam kontaktů z vašeho mobil-
ního telefonu do systému.

?
Zavolání účastníkovi, jehož jméno je
uložené v seznamu kontaktů a které
chcete zadat manuální interakcí:
Aktivujte hlavní menu stisknutím tla-
čítka ß/MAIN. 
Zvolte možnost PHONEBOOK
a stiskněte SRC/OK nebo ß/MAIN.
Stisknutím tlačítka N neboO zvol-
te abecední skupinu, do níž náleží po-
žadované jméno, stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN a zvolte požadované
jméno.
Jestliže je jménu přiřazeno pouze
jedno telefonní číslo, stisknutím
SRC/ OK nebo ß/MAIN spusťte
vytáčení. 
Jestliže je jménu přiřazeno několik
telefonních čísel, stisknutím SRC/ 
OK nebo ß/MAIN zobrazíte různá
telefonní čísla a poté zvolíte poža-
dované číslo tlačítkem N neboO.
Potom spusťte vytáčení stisknutím
SRC/OK nebo ß/MAIN. 
Pro ukončení hovoru stiskněte ß/ 
MAIN na dobu delší než 1 sekunda.
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Zavolání na čísla hlasovými povely

}
Chcete-li vytočit telefonní číslo po-
mocí hlasového povelu, postupujte
takto:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Call num-
ber“. 

Systém odpoví „Number, please“. 

Nadiktujte telefonní číslo podle jed-
notlivých číslic (např. „0“, „1“, „2“,
„3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“, „+“,
„#“ nebo „*“). 

Číslo 0113290103 je nutno například
vyslovit jako: „zero, one, one, three,
two, nine, zero, one, zero, three“.

Systém zobrazí a zopakuje nahlas
číslo, které rozpoznal.

Pokud je číslo kompletní, vyslovte
„Call“. Pokud číslo není komplet-
ní, vyslovte chybějící čísla a pak řek-
něte „Call“.

Systém vytočí zobrazené telefonní
číslo.

Hovor se ukončí stisknutím tlačít-
ka ß/MAIN na dobu delší než 1 se-
kunda. 

Telefonní číslo můžete diktovat také
po skupinách; tak můžete zkontro-
lovat správnost několika číslic najed-
nou. Skupiny číslic oddělujte během
vyslovování tak, že uděláte pauzu. To
znamená, že jakmile po vyslovení ur-
čitého počtu číslic uděláte pauzu,
vznikne skupina číslic. Systém zopa-
kuje číslice, které rozpozná.

Pokud jsou číslice správné, můžete
pokračovat v diktování čísla. Pokud
nejsou správná, můžete danou sku-
pinu čísel zrušit hlasovým povelem
„Clear“. Systém vymaže poslední
skupinu číslic a zobrazí nadiktovanou
část čísla. Nyní je možné vyslovit
zbývající číslice příslušného telefon-
ního čísla. 

Chcete-li zadávání telefonního čísla
zrušit, vyslovte „Cancel“.

Pro vymazání celého zobrazeného
čísla a zadání nového čísla nebo stej-
ného čísla znovu, vyslovte „Start
again“.

Chcete-li, aby systém opakoval iden-
tifikované zadané číslo, vyslovte
„Repeat“. Pokud není zadané žá-
dné telefonní číslo, systém vás in-
formuje, že není zadáno žádné číslo.

Pokud je zopakované číslo správné,
vyslovte „Call“ a systém začne čís-
lo vytáčet. 

Poznámka

Během vytáčení čísla hlasovými pokyny je
důležité, aby byl hluk v kabině co nejmen-
ší a aby spolucestující během vyslovování
čísla pokud možno nemluvili. Hlasový de-
tektor pracuje nezávisle na tom, kdo prá-
vě mluví. Pokud bude při hlasové detekci
hovořit více osob najednou, nemusí systém
číslice identifikovat správně nebo vůbec ne-
bo jich naopak může detekovat více.
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Zavolat na číslo zadané na
klávesnici mobilního telefonu

?
Systém umožňuje volat i na telefon-
ní číslo zadané z klávesnice mobil-
ního telefonu s tím, že hovor pak lze
vést přes handsfree. 

Aby bylo možné takto postupovat,
je nutné mobilní telefon nejdříve
spárovat v systému handsfree ve vo-
zidle a pak je vždy umístit na dosah
tohoto systému.

Jak postupovat při vytáčení čísla
z klávesnice mobilního telefonu:

❒ Zadejte telefonní číslo na kláves-
nici mobilního telefonu a spusť-
te vytáčení čísla postupem plat-
ným pro váš mobilní telefon. 

❒ Telefonický hovor veďte pro-
střednictvím systému handsfree. 

❒ Hovor ukončete stisknutím tla-
čítka ß/MAIN na dobu delší než
1 sekunda nebo hovor ukončete
příslušným tlačítkem na mobilním
telefonu. 

Volat na některé z naposledy
volaných čísel

Seznam LAST CALLS (Poslední hovo-
ry) obsahuje telefonní čísla posledních při-
jatých a uskutečněných hovorů. Seznam
může obsahovat až deset naposledy při-
jatých čísel, deset volaných čísel a pět
zmeškaných čísel. 

?
Jak postupovat při vytáčení čísla ruč-
ním ovládáním:

❒ Aktivujte hlavní menu stisknutím
tlačítka ß/MAIN. 

❒ Zvolte položku LAST CALLS a
stiskněte SRC/OK nebo ß/ MAIN.

❒ Systém zobrazí seznam telefon-
ních čísel. Pomocí tlačítka N ne-
bo O zvolte požadované tele-
fonní číslo. Stisknutím tlačítka
SRC/ OK nebo ß/MAIN spusť-
te vytáčení.

❒ Hovor se ukončí stisknutím tlačít-
ka ß/MAIN na dobu delší než
1 sekunda.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Chcete-li volat poslední osobě, kte-
rá vám telefonovala, stiskněte ‘
a vyslovte „Last received call“.

Systém zobrazí na displeji dostup-
né informace o poslední volající oso-
bě a zeptá se, zda ji chcete volat.
Chcete-li tomuto účastníkovi zavo-
lat, vyslovte „Yes“; v opačném pří-
padě vyslovte „No“.

Pokud chcete volat poslední volané
osobě, vyslovte „Last number
outgoing“. Systém pak zobrazí na
displeji informace o osobě, které jste
volali jako poslední, a zeptá se, zda
ji chcete zavolat. Chcete-li tomuto
účastníkovi zavolat, vyslovte „Yes“;
v opačném případě vyslovte „No“. 

Také je možné využít povel „Recall“.
V tom případě se systém zeptá „Last
number outgoing or last num-
ber incoming?“. Chcete-li volat po-
slednímu volanému účastníkovi, vy-
slovte „outgoing“. Chcete-li volat
poslednímu volajícímu účastníkovi,
vyslovte „Incoming“.
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OBSLUHA PŘÍCHOZÍHO
HOVORU

Díky funkci handsfree můžete přijímat pří-
chozí hovory ovládacími prvky na volantu.
Při příchozím hovoru zobrazí systém in-
formace o volajícím, pokud jsou dostupné.

Příchozí hovor bude oznámen vyzváněním,
které máte nastaveno na svém mobilním
telefonu (dostupnost funkce závisí na vlast-
nostech vašeho mobilního telefonu).

Přijetí hovoru

❒ Hovor vyzvedněte stiskem tlačítka
ß/MAIN. 

❒ Hovor ukončíte stisknutím tlačítka
ß/MAIN na dobu delší než 1 sekunda. 

Odmítnutí příchozího hovoru

❒ Hovor odmítnete stisknutím tlačítka
ß/MAIN na dobu delší než 1 sekunda.

Ignorování příchozího hovoru

❒ Chcete-li hovor ignorovat a neslyšet vy-
zvánění telefonu, stiskněte &/ESC.
Opětovným stlačením &/ESC opět za-
pnete tón příchozího hovoru.

Vyzvednutí druhého příchozího
hovoru během právě probíhajícího
hovoru

Chcete-li přijmout další hovor během
konverzace s jiným účastníkem, stiskně-
te ß/MAIN. Systém nechá čekat první
hovor a přesměruje se na druhý přícho-
zí hovor.

Poznámka 

Některé mobilní telefony nabízejí možnost
přenést do handsfree vyzváněcí melodie
přiřazené jménům v seznamu kontaktů.
Systém pak oznámí příchozí hovor pří-
slušným vyzváněcím tónem.

OBSLUHA PROBÍHAJÍCÍHO 
HOVORU

Přesměrování hovoru z mobilního
telefonu do handsfree

Pokud při nastoupení do vozidla telefonu-
jete, můžete hovor přesměrovat z mobil-
ního telefonu do handsfree vozidla.

Postupujte takto:

❒ Nastupte do vozidla, zasuňte klíč do spí-
nací skříňky a otočte jej do polohy
MAR: tím se zapne i handsfree.

❒ Systém vyšle do spárovaného mobilní-
ho telefonu zprávu o aktivaci handsfree.

❒ Pro přepnutí hovoru do handsfree ak-
tivujte tento režim na mobilním tele-
fonu (tento postup se u jednotlivých
mobilních telefonů liší).

❒ Hovor tak bude přepnut do handsfree
vozidla. 
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Převedení hovoru z handsfree do
mobilního telefonu

Telefonický hovor se ze systému handsfree
do mobilního telefonu přepne stisknutím
tlačítka SRC/OK.

Hovor můžete pak vést přes mobilní tele-
fon, nicméně je nadále možné používat
ovládače na volantu. Zejména můžete stisk-
nout tlačítko ß/MAIN pro přepínání mezi
dvěma hovory. Kromě toho můžete ukon-
čit telefonický hovor stisknutím tlačítka
ß/MAIN na dobu delší než 1 sekunda. 

Přepnutí příchozího hovoru na
čekání

Přepnutí hovoru na čekání a odpojení mi-
krofonu, abyste mohli hovořit bez toho, že
by vás druhý účastník slyšel, provedete
stisknutím tlačítka &/ESC. 

FUNKCE KONFERENČNÍHO
HOVORU
(pouze pro telefony s technologií
Bluetooth®, které podporují tuto
funkci)

Funkce telefonní konference Vám umožní
zavolat třetí osobě během probíhajícího
hovoru. Pak budete moci současně hovo-
řit se oběma účastníky na lince.

Aktivace konference: během aktivního ho-
voru zavolejte na příslušné číslo podle po-
kynů uvedených v sekci USKUTEČNĚNÍ
HOVORU.

Po zapnutí funkce konferenčního hovoru
se na displeji zobrazí „CONFERENCE“.

Když je konferenční hovor aktivní, dlouhým
stisknutím tlačítka ß/MAIN se ukončí oba
hovory.

Poznámka

V průběhu konferenčního hovoru nelze
obsluhovat třetí příchozí hovor.
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Pokud váš mobilní telefon s technologií
Bluetooth® podporuje funkci čtení zpráv
SMS, při přijetí nové zprávy SMS vám
Blue&Me™ akustickým signálem sdělí, že
byla přijata zpráva, a zda ji chcete nechat
přečíst (v závislosti na nastavení upozor-
nění).

Kompatibilní telefony a podporované funk-
ce najdete na internetových stránkách
www.fiat.com v oddílu Blue&Me™ nebo
na zákaznické lince 00800 3428 0000.

� Možnosti, jak nastavit upozornění na pří-
chod zprávy SMS, jsou uvedeny v části
Nastavení upozornění.

?
Pokud si přejete, aby systém Blue& 
Me™přečetl přijatou zprávu, stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.
Zpráva SMS vám bude přečtena
i s případnými zkratkami a emotiko-
ny, které jsou v ní obsaženy. 
Pokud zprávu SMS nechcete nechat
přečíst, stiskněte &/ESC, Blue& 
Me™ zprávu nepřečte, ale uloží ji
do paměti, aby mohla být přečtena
později (další informace naleznete
v části „Čtení poslední přijaté
zprávy“). 

}
Anebo hlasovou interakcí:
Vyslovte „Yes“ a Blue&Me™ pře-
čte textovou zprávu včetně případ-
ných zkratek; nepřejete-li si zprávu
předčítat, stačí vyslovit „No“ a sys-
tém zprávu uloží do paměti, abyste
měli možnost přečíst si ji později
(další informace naleznete v části
Předčítání poslední doručené
zprávy). 

ČTENÍ POSLEDNÍ PŘIJATÉ
ZPRÁVY

Systém Blue&Me™ při přijetí uloží zprá-
vu do seznamu zpráv (viz část „Seznam
zpráv“). 

?
Pokud si přejete, aby systém přečetl
přijatou zprávu manuální interakcí,
aktivujte Blue&Me™, zvolte MES-
SAGE READER a stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.
Zvolte READ LAST a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN; takto
Blue& Me™ přečte text poslední
přijaté zprávy SMS.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Read last“;
Blue&Me™ přečte text poslední
přijaté SMS.

FUNKCE ČTEČKY SMS 
(pouze u mobilních telefonů podporujících tuto funkci)

603_95_528CZ FIORINO LAUB BLUE&ME 1ed  9-02-2012  10:02  Pagina 25



26

SEZNAM TEXTOVÝCH ZPRÁV 

Pokud je připojen mobilní telefon s Blue-
tooth®, Blue&Me™ uloží do paměti do
paměti až 20 přijatých SMS (v případě ře-
tězených zpráv je tento počet nižší). Jak-
mile se seznam naplní, novou přijatou
zprávou se ze seznamu vymaže nejstarší
zpráva, i když nebyla ještě přečtena. Do-
ručené zprávy v seznamu můžete smazat
jednotlivě nebo najednou (další informa-
ce vyhledejte v oddílu OBSLUHA TEX-
TOVÝCH ZPRÁV).

?
Pokud si přejete, aby systém přečetl
určitou přijatou zprávu manuální in-
terakcí, aktivujte Hlavní menu Blue& 
Me™, zvolte MESSAGE REA-
DER a stiskněte SRC/OK nebo ß/ 
MAIN.
Zvolte INBOX a stiskněte SRC/
OK nebo ß/MAIN. Vyhledejte v se-
znamu požadovanou zprávu SMS,
systém zobrazí informace o jejím
odesílateli, pokud jsou dostupné.
Zvolte READ a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN, Blue&Me™ pře-
čte text zvolené zprávy SMS.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Message
reader“; po akustickém signálu vy-
slovte „Inbox“; Blue&Me™ zob-
razí na displeji informace k první
zprávě v seznamu (pokud je v tele-
fonním seznamu uloženo číslo ode-
sílatele zprávy SMS).
Seznamem zpráv je možné pro-
cházet vyslovením „Previous“ nebo
„Next“. Když se zobrazí požadova-
ná zpráva, vyslovte „Read“, Blue& 
Me™ přečte text zvolené SMS.
Když vyslovíte „Delete“, systém vy-
branou textovou zprávu vymaže. 

OBSLUHA ZPRÁV SMS

U každé přijaté SMS systém Blue&Me™
umožňuje: 

❒ zprávu přečíst,
❒ zavolat přímo odesílateli zprávy,
❒ zprávu smazat.

?
Během čtení zprávy se toto manu-
ální interakcí provádí aktivací hlavní-
ho menu Blue&Me™, potom je
možno tlačítky SRC/OK nebo ß/ 
MAIN zvolit požadovanou funkci.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Read“ ne-
bo „Call“, případně „Delete“; sys-
tém povel provede.
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NASTAVENÍ OZNÁMENÍ 

Čtecí zařízení zpráv SMS systému Blue& 
Me™ umožňuje nastavení tří způsobů
oznámení přijetí nové zprávy SMS:

❒ VIS.+ACOUST.:
Blue&Me™ oznamuje přijetí nové
zprávy jak na displeji přístrojové des-
ky, tak i akustickým signálem. Blue& 
Me™ nabídne také přečtení zprávy.

❒ VIS. SIGNAL:
Blue&Me™ oznamuje přijetí nové
zprávy SMS pouze na displeji přístro-
jové desky. Zprávu bude možné číst až
později (viz PŘEČTENÍ POSLEDNÍ
OBDRŽENÉ ZPRÁVY a SEZNAM
ZPRÁV).

❒ READER OFF: 
Blue&Me™ deaktivuje čtecí zaříze-
ní zpráv SMS. Takto není přijetí nové
zprávy SMS nijak oznamováno a přijatá
zpráva se nepřenáší do systému.

VYMAZÁNÍ VŠECH
TEXTOVÝCH ZPRÁV 
Systém Blue&Me™ může uložit do pa-
měti až 20 přijatých zpráv SMS. Při přijetí
další zprávy dojde k vymazání nejstarší
zprávy. VŠECHNY zprávy uložené v pa-
měti systému Blue&Me™ lze vymazat je-
diným povelem.

?
Pokud chcete vymazat všechny zprá-
vy manuální interakcí, aktivujte hlavní
menu systému Blue&Me™ a vyber-
te DELETE ALL, stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN, systém vyžádá
potvrzení CANC. MESS.?. Po-
tvrďte vymazání stisknutím SRC/ OK
nebo ß/MAIN nebo mazání zrušte
stisknutím tlačítka &/ESC.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Message
reader“. 
Po zvukovém signálu řekněte „De-
lete all“; Blue&Me™ se zeptá
„Delete all messages from ve-
hicle ?“, vyslovte „Yes“ potvrďte
vymazání všech zpráv SMS ze systé-
mu, anebo vyslovte „No“, čímž se
vymazání zruší.

?
Manuální interakcí aktivujte hlavní
menu hlavní menu Blue&Me™, vy-
berte možnost MESSAGE REA-
DER a pak stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN. Zvolte SIGNAL TYPE
posouvejte tři možné způsoby tlačít-
ky N neboO, zvolte požadovanou
položku a stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Message
reader“; po akustickém signálu vy-
slovte „Signal type“; Blue&Me™
poskytne seznam. Nyní lze provést
nastavení vyslovením „Reader off“
nebo „Visual and acoustic sig-
nal“ nebo „Visual signal only“.
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Menu MEDIA PLAYER umožňuje:

❒ zobrazit skladby uložené v přehrávači
USB/iPod připojeném do USB portu,

❒ zobrazit skladby uložené v přehrávači
USB/iPod připojeném do USB portu.

Poznámka

Před použitím přehrávače Media Player
zkontrolujte podle kapitoly KOMPATIBIL-
NÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA USB nebo kapi-
toly věnované přehrávačům iPod, zda je
USB disk kompatibilní se systémem
Blue& Me™.

PROPOJENÍ USB a Blue&Me™
Postup při připojení přehrávače USB do
Blue&Me™:

❒ Zkopírujte skladby na přehrávač s USB
připojením. 

❒ U zařízení USB bez kabelu USB posta-
čuje připojit (přímo nebo prodlužova-
cím kabelem) přehrávač do USB portu
ve vozidle (viz obr. 1).

❒ U přehrávače USB s kabelem připojte
jeden konec do přehrávače USB a dru-
hý do USB portu ve vozidle (viz obr. 1).

❒ Otočte klíček ve spínací skříňce do po-
lohy MAR. Blue&Me™ zahájí auto-
maticky přehrávání digitálních skladeb,
které zvolí v knihovně vytvořené při při-
pojení přehrávače s USB. 

❒ Je-li funkce AUTOPLAY AUTO. je
nastavena na „ON“, Blue&Me™ au-
tomaticky zahájí přehrávání.

� Další informace, viz kapitola „NASTA-
VOVACÍ FUNKCE PŘEHRÁVAČE MEDIA
PLAYER “.

Jakmile skončí vytváření multimediální kni-
hovny, bude možné používat Blue&Me™
jak pro zobrazování názvů skladeb a jejich
výběr, tak pro jejich přehrávání.

Poznámka

Pro optimální používání Blue&Me™ do-
poručujeme používat přehrávače s USB
s kapacitou max. 32 GB.

FUNKCE MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE (MEDIA PLAYER)
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OBSLUHA MULTIMEDIÁLNÍ
KNIHOVNY

Multimediální přehrávač umožňuje zvolit
digitální audiosoubory uložené na USB dis-
ku pomocí hlasových povelů nebo tlačítek
na volantu. 

Můžete si prohlížet audio soubory podle
složek, interpretů, žánru, alba nebo se-
znamu skladeb (playlist). Jednotlivé kate-
gorie můžete volit i hlasovými pokyny. Po
zvolení kategorie se příslušný soubor volí
manuální interakcí. 

Pro usnadnění výběru z vaši knihovny mé-
dií vložte také příslušné údaje o skladbě (ná-
zev, autor, album, žánr). 

Poznámka

Ne všechny formáty umožňují vložení mul-
timediálních informací. Z formátů kompa-
tibilních s Blue&Me™ jsou multimediální
informace obsaženy ve formátech .mp3,
.wma e .mp4; formát .wav je nepodporuje.
Může se nicméně stát, že multimediální in-
formace nebudou vloženy ani u zvukových
souborů ve formátu, který je podporuje.
V takovém případě je možné prohlížet au-
diosoubory pouze podle složek (pokud
jsou podle složek organizovány).

� Další informace najdete v sekci RADY
PRO POUŽÍVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍHO
PŘEHRÁVAČE.

Volba podle složek

Jestliže jsou na vašem zařízení USB ulo-
žené složky obsahující skladby, jsou zob-
razeny v menu FOLDERS (funkce není
dostupná u přehrávačů iPod).

?
Manuální vyhledání skladeb ulože-
ných ve složkách:

Aktivujte hlavní menu, zvolte mož-
nost MEDIA PLAYER a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku USB a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte FOLDERS a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Procházejte složkami. Pokud chcete
poslouchat všechny skladby ve slož-
ce, zvolte položku PLAY ALL
a stiskněte SRC/OK nebo ß/MAIN.
Skladby uložené ve složce se zobrazí
stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Nyní můžete procházet skladby ulo-
žené ve zvolené složce.
Jestliže chcete skladbu přehrát, zvol-
te jméno skladby a stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.
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}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Media
Player“ a potom „USB options“
a konečně „Folder“.

Procházejte manuálně dostupnými
složkami. 
Pro poslech všeho, co je ve složkách
uloženo, zvolte PLAY ALL a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.
Skladby uložené ve složce se zob-
razí stisknutím tlačítka SRC/OK ne-
bo ß/MAIN.

Nyní můžete procházet skladby ulo-
žené ve zvolené složce.
Jestliže chcete skladbu přehrát, zvol-
te jméno skladby a stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

Další informace o osobním nastave-
ní menu FOLDERS najdete v sekci
RADY PRO POUŽÍVÁNÍ MULTI-
MEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE.

Volba podle interpretů

?
Chcete-li si vybrat všechny skladby
podle určitého interpreta pomocí
ovládačů, postupujte takto:

Aktivujte hlavní menu, zvolte mož-
nost MEDIA PLAYER a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku USB a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku ARTISTS a potom
stiskněte tlačítko SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Procházejte interprety. 
Interpreta zvolte stisknutím tlačítka
SRC/OK nebo ß/MAIN.

Procházejte alby podle interpretů. 
Chcete-li přehrát alba určitého in-
terpreta, vyberte položku PLAY
ALL a stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN. 
Přejete-li si přehrát jedno album,
zvolte album a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN. 

Jedna skladba jednoho interpreta se
přehraje volbou názvu skladby
a stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a postupně vyslovte
„Media Player“, „USB options“
a „Artists“.

Projděte alba podle interpretů ručně.

Chcete-li přehrát alba určitého 
interpreta, vyberte položkuPLAY
ALL a stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN. Přejete-li si přehrát jed-
no album, zvolte album a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN. 

Jedna skladba jednoho interpreta se
přehraje volbou názvu skladby
a stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Poznámka

Jestliže je v zařízení s USB připojením ulo-
ženo mnoho audio souborů, menu AR-
TISTS lze rozdělit do submenu seřazených
podle abecedy. V abecedně seřazených
podmenu se může zobrazit pouze počá-
teční písmeno skladeb v nich uložených (na-
př.: A-F). Anebo první dvě písmena názvu
skladeb (např.: Aa-Ar).

603_95_528CZ FIORINO LAUB BLUE&ME 1ed  9-02-2012  10:02  Pagina 30



31

Výběr podle hudebního žánru

?
Ruční vyhledání skladeb podle urči-
tého hudebního žánru:
Aktivujte hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN.
Zvolte USB OPTIONSa stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.
Zvolte možnost GENRES a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.
Projděte žánry, které jsou dispozici.

Pro poslech všech skladeb daného
žánru stiskněte SRC/OK nebo ß/ 
MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:
Stiskněte ‘ a vyslovte „Media
Player“ a potom „USB options“
a konečně „Genres“.
Projděte žánry, které jsou dispozi-
ci, ručně. 
Pro poslech všech skladeb daného
žánru stiskněte SRC/OK nebo ß/ 
MAIN.

Poznámka

Pokud vaše paměťové zařízení obsahuje pří-
liš vysoký počet audiosouborů, menu
GENRES může být rozděleno do několi-
ka podmenu řazených podle abecedy. 
V abecedně seřazených podmenu se může
zobrazit pouze počáteční písmeno skladeb
v nich uložených (např.: A-F). Anebo první
dvě písmena názvu skladeb (např.: Aa-Ar).

Volba podle alba

?
Ruční vyhledání alba:

Aktivujte hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER a stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

Zvolte USB OPTIONS a stiskně-
te SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte možnost ALBUM a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.

Procházejte alby. Interpreta zvolte
stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Procházejte skladbami alba. Pokud
chcete poslouchat všechny skladby
z alba, zvolte položku PLAY ALL
a stiskněte SRC/OK nebo ß/ 
MAIN. Přejete-li si přehrát jedno al-
bum, zvolte album a stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN. 

Pro přehrání pouze jedné skladby 
z alba, vyberte název skladby a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a postupně vyslovte
„Media Player“, „USB options“
a „Album“.

Procházejte alby ručně. 
Interpreta zvolte stisknutím tlačítka
SRC/OK nebo ß/MAIN. 

Procházejte skladbami alba. Chcete-li
přehrát celé album, vyberte položku
PLAY ALL a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN.

Pro přehrání pouze jedné skladby
z alba, vyberte název skladby a stisk-
něte SRC/OK o ß/MAIN.

Poznámka

Pokud vaše paměťové zařízení obsahuje pří-
liš vysoký počet audiosouborů, menu AL-
BUMS může být rozděleno do několika
podmenu řazených podle abecedy.
V abecedně seřazených podmenu se může
zobrazit pouze počáteční písmeno skladeb
v nich uložených (např.: A-F). Anebo první
dvě písmena názvu skladeb (např.: Aa-Ar).
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Volba ze seznamu skladeb
(playlist)

Pokud máte na USB zařízení nahrané play-
listy, můžete je zobrazit v menu PLAY-
LIST.

?
Ruční vyhledání playlistu:

Aktivujte hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN.

Zvolte USB OPTIONS a stiskně-
te SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku PLAYLIST a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN.

Procházejte dostupnými playlisty. 
Přehrávání zobrazeného seznamu
skladeb se spustí stisknutím tlačít-
ka SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a postupně vyslovte
„Media Player“, „USB options“
a „Playlist“.

Procházejte playlisty ručně. 
Přehrávání zobrazeného seznamu
skladeb se spustí stisknutím tlačít-
ka SRC/OK nebo ß/MAIN.

Další informace o vytvoření playlistů naj-
dete v části RADY PRO POUŽÍVÁNÍ
MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE.

POSLECH AUDIOSKLADEB

Kompletní seznam hlasového ovládání pře-
hrávače Media Player najdete v části SE-
ZNAM DOSTUPNÝCH HLASOVÝCH
POVELŮ.

Další informace týkající se obsluhy audio-
souborů v zařízeních iPod nebo iPhone
naleznete v části „TECHNOLOGIE KOM-
PATIBILNÍ S Blue&Me™“ v části „Ob-
sluha audiosouborů ze zařízení iPod“.

Přehrávání celé multimediální
knihovny v náhodném pořadí

Možnost „PLAY ANYTHING (Coko-
liv)“ umožňuje rychle přehrát celou kni-
hovnu médií v náhodném pořadí. 

?
Aktivace funkce „ANYTHING“
pomocí ovládačů na volantu: 

Aktivujte hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER a stiskněte SRC/OK
nebo ß/MAIN.

Zvolte USB OPTIONS a stiskně-
te SRC/OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku PLAY ANYTHING
a stiskněte SRC/OK nebo ß/ MAIN.

}
Anebo hlasovým povelem:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Media
Player“ a potom „USB options“
a konečně „Play anything“.

Další informace o volbě a přehrává-
ní digitálního audia najdete v kapito-
le „ZVOLIT DIGITÁLNÍ AUDIO“.

Je-li zapnuta funkce „AUTOPLAY“,
připojte zařízení USB do Blue& 
Me™, přehrávání skladeb se spustí
automaticky. 

� NASTAVOVACÍ FUNKCE MULTI-
MEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE 

Můžete také zvolit požadovanou di-
gitální audio skladbu a potom stisk-
nout tlačítko SRC/OK nebo ß/ 
MAIN a tím spustit přehrávání.
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Informace o skladbě

S funkcí NOW PLAYING je možné zob-
razit na displeji po dobu 15 sekund infor-
mace o skladbě, kterou posloucháte.

}
Tuto funkci lze použít pouze při hla-
sové interakci:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Now
playing“.

Poznámka

Když začne přehrávání digitální audio
skladby, příslušné informace o této sklad-
bě budou na displeji automaticky zobra-
zeny po dobu 15 sekund.

Pause

Pozastavení přehrávání poslouchané sklad-
by: stiskněte &/ESC nebo tlačítko MU-
TE na předním panelu autorádia.

Obnovení přehrávání skladby přepnuté do
pauzy: Stiskněte &/ESC nebo tlačítko
MUTE na čelním panelu autorádia.

Stop

Postup při zastavení přehrávané skladby:
Vyslovte „Stop“.

Pro obnovení přehrávání lze také vyslovit
příkaz „Play“.

Poznámka

Příkaz „Play“ je k dispozici pouze v pří-
padě zastavení reprodukce příkazem
„Stop“.

Následující skladba

?
Přechod k následující skladbě po-
mocí ovládačů na volantu:
Během přehrávání digitální skladby
stiskněte N.

} Anebo hlasovou interakcí:
Během přehrávání digitální skladby
stiskněte ‘ a vyslovte „Next“.

Předcházející skladba

?
Přechod na předcházející skladbu
pomocí manuální interakce:
Během přehrávání určité skladby
stiskněte O.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Během přehrávání digitální skladby
stiskněte ‘ a vyslovte „Previous“.

Poznámka

Při udělení povelu „Previous track“ (hla-
sem nebo ručním ovládáním) po uplynutí
prvních tří sekund od začátku skladby za-
čne systém přehrávat tutéž skladbu. Při
udělení povelu do prvních tří sekund od
začátku skladby, začne systém přehrávat
předchozí skladbu.
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Změna zdroje zvuku

Změna zdroje aktivního audiosignálu (rá-
dio, přehrávač CD, multimediální přehrá-
vač) se provádí stisknutím tlačítka SRC/
OK nebo příslušných tlačítek na čelním pa-
nelu (viz příslušný manuál).

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ
MULTIMEDIÁLNÍHO
PŘEHRÁVAČE

Procházení

❒ Pro optimalizaci procházení menu FOL-
DERS uspořádejte složky v zařízení
USB ještě před připojením k Blue& 
Me™. Pro usnadnění a optimalizaci vol-
by v menu FOLDERS uspořádejte své
hudební skladby do složek, jimž přiřa-
díte vám vyhovující jména.

Uspořádání multimediálních
souborů 

❒ Aby bylo možné v Blue&Me™ volit
hudbu podle určitých kritérií (podle au-
tora, alba, žánru, atd.), je třeba, aby byly
informace v multimediálních souborech
uspořádané do katalogů a aktualizova-
né . Informace pro každý jednotlivý sou-
bor aktualizujte podle pokynů uvedených
v dokumentaci k vašemu softwaru pro
správu multimediálních souborů. 

❒ Jestliže vaše knihovna obsahuje polož-
ky bez příslušných informací o inter-
pretovi, albu, skladbě a žánru, zobrazí
Blue&Me™ UNKNOWN v menu
ALBUM a GENRES. Při aktualizaci
informací pro každý jednotlivý soubor
digitálního audia postupujte podle po-
kynů uvedených v dokumentaci k va-
šemu softwaru pro správu multimediál-
ních souborů.
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Vytvoření multimediální knihovny
v Blue&Me™

❒ Vytvoření multimediální knihovny mů-
že trvat několik minut. Pokud by vytvá-
ření knihovny trvalo příliš dlouho, mů-
žete zmenšit počet skladeb uložených
na USB médiu. 

❒ Během vytváření knihovny je však mož-
né poslouchat výběr hudebních skladeb.
Blue&Me™ pokračuje ve vytváření
knihovny, zatímco probíhá přehrávání
hudby.

Vytvoření seznamu skladeb
(playlist) prostřednictvím
Blue&Me™

Při vytváření playlistu.wpl pro Blue&Me™
pomocí přehrávače Microsoft® Windows
Media® Player, postupujte takto:

❒ Zkopírujte všechny skladby, které chce-
te vložit do seznamu skladeb, do nové
složky nebo na USB disk.

❒ Otevřete Microsoft® Windows Media®

Player. V menu vyberte položku File,
Open.

❒ Na USB disku připojeném k počítači vy-
berte audio soubory, které chcete vlo-
žit do playlistu.

❒ Klikněte na Open.

❒ Přejděte do „File“ a zvolte „Save
playlist as...“ ... Do pole „File name“
zadejte požadované jméno a do pole
„save as“ zadejte formát .wpl.

❒ Klikněte na Save. 

Tím vytvoříte nový soubor .wpl.

NASTAVENÍ USB

Automatické přehrávání

S funkcí Autoplay můžete nastavit Blue& 
Me™ tak, aby přehrávání digitálního au-
dio souboru uloženého na USB disku spus-
tilo při otočení klíčku ve spínací skříňce do
polohy MAR. Po zapnutí funkce se pře-
hrávání automaticky spustí, jakmile poprvé
zapnete Media Player.
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?
Chcete-li změnit nastavení funkce-
Autoplay manuální interakcí: 

Aktivujte Hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER, SETTINGS, AU-
TOPLAY a potom stiskněte SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

Funkce AUTOPLAY se zapne vol-
bou AUTOPLAY ON a stisknutím
tlačítka SRC/OK nebo ß/MAIN.
Funkce AUTOPLAY se vypne vol-
bou OFF a stisknutím tlačítka SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „AUTO-
PLAY ON“ nebo „AUTOPLAY
OFF“.

Poznámka

Pokud změníte nastavení funkce Auto-
play po připojení flash disku, nové nasta-
vení se aktivuje teprve po vložení dalšího
flash disku (nebo stejného s aktualizova-
nou knihovnou médií).

Přehrávání v náhodném pořadí

Funkce Shuffle mění pořadí, podle něhož
se digitální audiosoubor bude přehrávat.
Aktivujete-li funkci Shuffle, Blue&Me™
přehraje digitální audio soubory v náhod-
ném pořadí.

?
Chcete-li změnit nastavení funkce
Shuffle pomocí tlačítek, postupujte
takto:

Aktivujte hlavní menu, zvolte MEDIA
PLAYER, SETTINGS, SHUFFLE
a potom stiskněte SRC/ OK nebo
ß/MAIN.

Funkce přehrávání v náhodném
pořadí se zapne volbou ON a stisk-
nutím tlačítka SRC/OK nebo ß/ 
MAIN. Funkce se vypne volbou
OFF a stisknutím tlačítka SRC/OK
nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘a vyslovte „Shuffle on“
nebo „Shuffle off“.

Opakování skladby

Zapnutím funkce Track loop bude sklad-
ba opakovaně přehrávána.

?
Aktivace funkce Track loop manu-
ální interakcí:

Aktivujte hlavní menu, zvolte ME-
DIA PLAYER, SETTINGS,
TRACK LOOP a potom stiskně-
te SRC/ OK o ß/MAIN.

Funkce Track loop se zapne volbou
ON a stisknutím tlačítka SRC/OK
nebo ß/MAIN. Funkce se vypne vol-
bou OFF a stisknutím tlačítka SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘a vyslovte „Track loop
on“ nebo „Track loop off“.

Poznámka

Je-li zapnuta funkce Track loop, přehrá-
vání předchozí a následující skladby se pře-
pne na přehrávání předchozí nebo násle-
dující skladby a začne přehrávání skladby
dokola.
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Menu SETTINGS umožňuje tyto funkce:

❒ Spárování mobilního telefonu

❒ Správa uživatelských dat

❒ Pokročilá nastavení

Při nastavovaní a změnách nastavení menu
SETTINGS ve stojícím vozidle můžete
použít hlasové povely i ovládače na volan-
tu. Za jízdy vozidla můžete používat pouze
hlasové povely. Nastavení lze provést dvě-
ma způsoby. 
� Jestliže se setkáte s problémy při použ-
ívání systému Blue&Me™, přečtěte si
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU

Chcete-li používat váš mobilní telefon
s funkcí hlasitého provozu, je třeba příst-
roj spárovat.

Během párování vyhledává systém hlasité-
ho provozu přístroj vybavený technologií
Bluetooth® ve svém dosahu. Jakmile je
najde, je možné s nimi navázat spojení po
zadání příslušného kódu PIN. Po spárová-
ní mobilního telefonu v systému jej může-
te používat v režimu hlasitého provozu.

UPOZORNĚNÍ Pro spárování mobilního
telefonu je nutno zadat kód PIN, který je
vygenerován náhodně systémem při kaž-
dém novém párování. Kód tedy není nut-
né nikde archivovat. Při ztrátě kódu není
ohroženo používání systému handsfree.

Spárování mobilního telefonu je nutné pro-
vést pouze jednou. Pak se Blue&Me™
spojí s příslušným mobilním telefonem au-
tomaticky při každém nastoupení do vo-
zidla a otočení klíčku v zapalování na
MAR.

Mobilní telefon lze spárovat využitím po-
ložky PAIRING v menu SETTINGS.

?
Postup při manuálním spárování:

Aktivujte hlavní menu stisknutím tla-
čítka ß/MAIN a zvolte možnost
SETTINGS stisknutím tlačítka
SRC/  OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku PAIRING a stisk-
něte SRC/OK nebo ß/MAIN. Sys-
tém zahájí párování.

Systém zobrazí na displeji přístro-
jové desky PIN pro spárování mo-
bilního telefonu a také jej vysloví na-
hlas. Je důležité vědět, že se PIN
používá pouze pro spárování mobil-
ního telefonu. To znamená, že se ne-
jedná o PIN vaší karty SIM. 

Informace o dalším postupu vyhle-
dejte v uživatelské příručce vašeho
mobilního telefonu s pokyny ohled-
ně párování a připojení k zařízení
s technologií Bluetooth®.

NASTAVOVACÍ FUNKCE
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Vyhledejte v mobilním telefonu po-
ložku, která umožní vidět zařízení
s technologií Bluetooth® v jeho do-
sahu (toto nastavení by se u mobil-
ního telefonu mohlo nazývat např.
vyhledat nebo nové zařízení, apod.)
Z přístrojů s technologií Bluetooth®

vyberte „Blue&Me“ (název identifi-
kující Blue&Me™ ve vozidle). 

Když mobilní telefon požádá o PIN,
vložte ten, který je zobrazen na di-
spleji přístrojové desky. Pokud spá-
rování proběhne úspěšně, systém
oznámí „Connecting“ a po jeho
ukončení potvrdí na displeji identi-
fikační údaj spárovaného telefonu. 

Je důležité, abyste vyčkali na toto
potvrzující hlášení. Jestliže stisknete
tlačítko ß/MAIN nebo &/ESC
před tímto hlášením, může dojít ke
zrušení procesu párování. Pokud se
spárování nezdaří, zobrazí se chy-
bové hlášení. V takovém případě je
nutno provést postup znovu.

Po úspěšném spárování mobilního
telefonu vás systém po připojení te-
lefonu přivítá. Při dalších párováních
nebo připojeních téhož mobilního
telefonu systém uvítací formuli již
nevysloví.

Systém se vás zeptá, zda chcete zko-
pírovat seznam kontaktů z mobilní-
ho telefonu, který byl právě spárován.
Doporučujeme seznam zkopírovat.
Kopírování seznamu proveďte stisk-
nutím SRC/OK nebo ß/MAIN.
Jestliže seznam kopírovat nechcete,
stiskněte &/ESC. Pokud seznam
kontaktů nepřekopírujete nyní, mů-
že to učinit později, zvolíte-li v me-
nu SETTINGS položky USER
DATA a PHONEBOOK.

U některých mobilních telefonů se
kontakty ze seznamu kontaktů ne-
překopírují automaticky, ale musíte je
vložit sami pomocí klávesnice mobil-
ního telefonu (viz „Přidat kontakty“).

}
Anebo hlasovou interakcí:

stiskněte ‘ a vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému vyslovte
„Pairing“.

Systém zobrazí na displeji přístrojo-
vé desky PIN pro spárování mobilní-
ho telefonu a také jej vysloví nahlas.

Informace o dalším postupu vyhle-
dejte v uživatelské příručce vašeho
mobilního telefonu s pokyny ohled-
ně párování a připojení k zařízení
s technologií Bluetooth®.

Vyhledejte v mobilním telefonu po-
ložku, která umožní vidět zařízení
s technologií Bluetooth® v jeho do-
sahu (toto nastavení by se u mobil-
ního telefonu mohlo nazývat např.
vyhledat nebo nové zařízení, apod.)
Mezi zařízeními s technologií Blue-
tooth® v dosahu zvolte „Blue& 
Me“ (tak se jmenuje handsfree ve
vozidle).

Na žádost mobilního telefonu vlož-
te pomocí jeho klávesnice PIN zob-
razený na displeji. Pokud párování
proběhne úspěšně, systém oznámí
„Connecting“ a po jeho ukončení
potvrdí na displeji identifikační údaj
spárovaného mobilního telefonu. 
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Je důležité, abyste vyčkali na toto
potvrzující hlášení. Jestliže stisknete
tlačítko ß/MAIN nebo &/ESC
před tímto hlášením, může dojít ke
zrušení procesu párování. Pokud se
spárování nezdaří, zobrazí se chy-
bové hlášení. V takovém případě je
nutno provést postup znovu.

Po prvním spárování a připojení mo-
bilního telefonu systém řekne „Wel-
come“. Při dalších spárováních nebo
připojeních téhož mobilního telefonu
systém uvítací formuli již nevysloví.

Systém se zeptá, zda chcete přiko-
pírovat seznam kontaktů z přístroje,
který byl právě spárován. Doporu-
čuje se seznam zkopírovat do systé-
mu. Pokud chcete seznam překopí-
rovat, vyslovte „Yes“. Jestliže seznam
kopírovat nechcete, vyslovte „No“. 

U některých mobilních telefonů se
kontakty ze seznamu kontaktů ne-
překopírují automaticky, ale musíte je
vložit sami pomocí klávesnice mobil-
ního telefonu (viz „Přidat kontakty“).

Doporučení
Pro lepší rozpoznání hlasových povelu tý-
kajících se jmen v telefonním seznamu
a přesné vyslovování systémem Blue& 
Me™ se pokuste vkládat položky a uklá-
dat je do paměti podle následujících kri-
térií:
❒ Nepoužívejte zkratky.
❒ Cizojazyčná jména pište tak, jak se vy-

slovují podle pravidel jazyka Blue& 
Me™ nastaveného ve vašem voze. Do-
poručujeme např. zadat „Jonathan“ ja-
ko „Giònatan“ (džonatan), aby se jmé-
no pak dalo lépe detekovat a vyslovit
systémem. 

❒ Když přidáváte nebo editujete jména
v seznamu kontaktů, zadejte také pří-
slušná označení přízvuku, jestliže je to-
to označení nutné pro správnou výslov-
nost systému a porozumění systémem.
Např. se doporučuje zadat „Nicolo Re-
bora“ jako „Nikolò Rébora“, aby byla za-
jištěna správná výslovnost.

❒ Když přidáváte nebo editujete jména
v seznamu kontaktů, nezapomeňte, že
určitá velká písmena mohou být přečte-
na jako římská číslice (např. písmeno
V lze přečíst i jako fifth jako pátý).

❒ Při volání hlasovým povelem nepouží-
vejte zkrácené jméno ani iniciálu dru-
hého křestního jména. 

Poznámky

❒ Mobilní telefon telefon stačí spárovat
pouze jednou.

❒ Se systémem je možné spárovat maxi-
málně pět mobilních telefonů, přičemž
je vždy možné používat pouze jeden
z nich.

❒ Na spárovaném mobilním telefonu mu-
sí být zapnuté nastavení Blue&Me™,
aby bylo možné propojit mobilní tele-
fon s Bluetooth®.

❒ Před přenesením kontaktů z mobilního
telefonu do systému handsfree zajistě-
te, aby jméno každé osoby bylo jedi-
nečné a jednoznačně rozpoznatelné,
a systém hlasového ovládání tak mohl
správně pracovat.

❒ Systém kopíruje pouze platné kontak-
ty, tedy ty, které obsahují jméno a ne-
jméně jedno telefonní číslo.
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❒ Pokud chcete mobilní telefon spárovat
znovu, je nejdříve nutné vymazat původ-
ní spárování. Během této akce budou
vymazány údaje o všech ostatních uživa-
telích spárovaných se systémem. Ke zru-
šení starého spárování použijte položku
menu USER DATA, CANC. USERS.
V mobilním telefonu vymažte „Blue& 
Me“ ze seznamu zařízení Bluetooth®

podle pokynů uvedených v manuálu
k mobilnímu přístroji. 

❒ Kopírujete-li seznam kontaktů, který
obsahuje více než 1000 položek, je
možné, že se zpomalí funkce systému
a zhorší se hlasové ovládání kontaktů ze
seznamu kontaktů. 

❒ Jestliže dojde k nechtěnému vymazání
párování, je nutné spárovat telefon
znovu.

SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH DAT

Uživatelská data uložená ve vašem systé-
mu handsfree lze kdykoli upravit. Je mož-
né vymazat údaje o mobilních telefonech
spárovaných se systémem, vymazat se-
znam kontaktů aktivní v danou chvíli ne-
bo vymazat současně data jak o spárova-
ných mobilních telefonech, tak seznamy
kontaktů uložené v systému. Tím se ob-
noví výchozí nastavení systému. Je rovněž
možné zkopírovat seznam kontaktů nebo
jednotlivá jména z mobilního telefonu do
systému handsfree, pokud to nebylo pro-
vedeno již při párování telefonu do sys-
tému. Údaje můžete upravovat v menu
USER DATA.

?
Menu USER DATA vyvoláte manu-
ální interakcí takto:

Aktivujte hlavní menu stisknutím tla-
čítka ß/MAIN a zvolte možnost SE-
TTINGS stisknutím tlačítka SRC/ 
OK nebo ß/MAIN.

Zvolte položku USER DATA
a stiskněte SRC/OK nebo ß/ 
MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘ a vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému vyslovte
„User data“.

V menu USER DATA můžete volit
také následující funkce.
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Vymazání spárovaných telefonů

V menu USER DATA můžete vymazat
spárované telefony. Po této akci již nebu-
dete moci tento telefon používat v systé-
mu handsfree telefon, ani příslušný seznam
kontaktů. Pro jejich používání bude nut-
né telefon spárovat znovu. Je důležité vě-
dět, že se touto akcí vymažou všechny
telefony spárované se systémem.

?
Pro manuální vymazání spárovaných
telefonů postupujte takto:

Zvolte položku DELETE USERS
a potom stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Systém zobrazí dotaz DELETE
USERS?. Uživatelské údaje vyma-
žete potvrzením volby stisknutím
tlačítka SRC/OK nebo ß/MAIN. 

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte tlačítko ‘, vyslovte „Se-
ttings“ a po hlášení od systému vy-
slovte „Delete users“.

Systém se zeptá „Delete all re-
gistered users?“. Chcete-li údaje
vymazat, vyslovte „Yes“.

Poznámky

❒ Nezapomeňte, že když mobilní telefon
spárujete se systémem a již je připoje-
ný jiný telefon, přeruší se spojení s ak-
tuálním telefonem a naváže se spojení
s novým telefonem.

❒ Uživatelské údaje určitého mobilního
telefonu nelze vymazat, pokud to není
jediný telefon spárovaný se systémem.

❒ Po vymazání uživatelských údajů je nut-
né provést telefon spárovat znovu.

Vymazání seznamu kontaktů

V menu USER DATA je možné také vy-
mazat uložený seznam kontaktů z paměti
systému. 

?
Pro vymazání stávajícího seznamu
kontaktů manuální interakcí postu-
pujte takto:

Zvolte položku DELETE PHONE
BOOK a stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN.

Systém zobrazí dotaz DELETE
PHONE BOOK?. Pro vymazání
seznamu kontaktů potvrďte stiskem
SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘, vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému vyslovte
„Delete phone book“.

Systém se zeptá „Delete the copy
of the phone book from the 
system?“ Potvrďte vyslovením
„Yes“.
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Kopírování seznamu kontaktů

Jestliže během procedury párování zvolíte,
že nechcete seznam kontaktů zkopírovat
nebo jste seznam ze systému nedávno vy-
mazali, je v menu USER DATA možnost
DOWNLOAD PHONE BOOK.

?
Chcete-li zkopírovat spárovaný se-
znam kontaktů manuální interakcí,
postupujte takto: 

Zvolte položku DOWNLOAD
PHONE BOOK a potom stiskně-
te SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

stiskněte ‘, vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému vyslovte
„Copy phone book“.

Přidání kontaktů

Pokud váš telefon nepodporuje automa-
tické uložení seznamu kontaktů během
párování, v menu USER DATA se zob-
razí položka ADD CONTACTS.

?
Postup při zkopírování jmen ulože-
ných v mobilním telefonu do hands-
free manuální interakcí:

Zvolte položku ADD CONTACTS
a stiskněte SRC/ OK nebo ß/ MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

Stiskněte ‘, vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému řekněte
„Add contacts“.

Postupujte podle pokynů uvedených v ná-
vodu k mobilnímu telefonu o zkopírování
kontaktů z telefonu do jiného zařízení. 

Vymazání všech dat 

?
K obnovení výchozího nastavení sys-
tému hlasitého provozu smazáním
všech údajů a seznamu čísel/ kontak-
tů ze všech spárovaných mobilních
telefonů pomocí ovládačů, postu-
pujte takto:

Zvolte položku DEL. PHONE-
BOOK a stiskněte SRC/OK nebo
ß/ MAIN.

Systém zobrazí dotaz Delete all?.
Chcete-li vymazat všechny údaje,
potvrďte volbu stisknutím tlačítka
SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

stiskněte ‘, vyslovte „Settings“
a po hlášení od systému řekněte
„Delete all“. 

Systém se zeptá „Delete all data
saved by users from the sys-
tem?“. Potvrďte vyslovením „Yes“.
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POKROČILÉ FUNKCE 

?
Pro přístup do menu ADVANCED
FEATURES manuální interakcí po-
stupujte takto:

Stisknutím tlačítka ß/MAIN vstup-
te do hlavního menu a stisknutím
tlačítka SRC/OK nebo ß/MAIN
zvolte položku SETTINGS.

Zvolte položku ADVANCED FEA-
TURES a stiskněte SRC/OK nebo
ß/MAIN.

}
Anebo hlasovým povelem:

stiskněte ‘ a vyslovte „Settings“
a pak „Advanced features“. 

V menu ADVANCED FEATU-
RES naleznete další technické infor-
mace týkající se technologie Blue& 
Me™.

VÝSTUP Z NASTAVOVACÍHO
MENU

Po každém nastavení je možné vystoupit
z nastavovacího menu takto:

?
Pro výstup z menu SETTINGS
ručním ovládáním:

Zvolte položku EXIT a stiskněte
SRC/OK nebo ß/MAIN.

}
Anebo hlasovou interakcí:

stiskněte ‘ a vyslovte „Exit“. 
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Blue&Me™ komunikuje s připojenými
zařízeními pomocí technologie Blue-
tooth® a USB. 

Aktuální informace o kompatibilitě pře-
hrávačů s Blue&Me™ obdržíte v auto-
rizovaném servisu Fiat nebo je naleznete
v příslušné sekci na www.fiat.com.

MOBILNÍ TELEFONY
S TECHNOLOGIÍ Bluetooth®

Blue&Me™ je kompatibilní s většinou
mobilních telefonů podporujících Blue-
tooth® 2.0 a profil handsfree 1.5 (viz cha-
rakteristiky připojení Bluetooth® v ná-
vodu k obsluze mobilního telefonu).

Vzhledem k odlišným provedením soft-
waru, které se prodávají pro jednotlivé
modely mobilních telefonů, nemusejí ně-
které pomocné funkce (např. druhý pří-
chozí hovor, převedení hovoru z handsfree
do mobilního telefonu a obráceně atd.)
fungovat tak, jak je popsáno v tomto ná-
vodu. V každém případě tím není dotče-
na možnost telefonovat před handsfree. 

Mobilní telefony s obsluhou 
seznamu kontaktů

Jestliže mobilní telefon podporuje funkci
automatického přenosu seznamu kon-
taktů prostřednictvím technologie Blue-
tooth®, bude během párování telefonu
automaticky zkopírován celý seznam kon-
taktů do systému Blue&Me™. 

Kompatibilní telefony a podporované
funkce najdete na internetových strán-
kách www.fiat.com v sekci Blue&Me™
nebo je získáte na zákaznické lince 
00800 3428 0000.

Je možné získat:

❒ rychlý návod k použití;

❒ průvodce používáním mobilního telefo-
nu pro párování:

❒ rady pro připojení přehrávače iPod;

❒ soubory s deseti jazyky pro hlasovou
identifikaci, které lze překopírovat do
Blue&Me™ (italština, francouzština,
angličtina, němčina, španělština, portu-
galština, holandština, polština, brazilská
portugalština, turečtina).

Mobilní telefony s obsluhou 
jednotlivých kontaktů

Jestliže mobilní telefon podporuje auto-
matické zkopírování jednotlivých kon-
taktů pomocí technologie Bluetooth®,
během párovací procedury budete vy-
zváni k jejich přenosu pomocí mobilní-
ho telefonu.

Mobilní telefony s obsluhou
textových zpráv (poslech příchozí
textové zprávy nepodporují
všechny mobily)

Jestliže mobilní telefon podporuje přenos
SMS pomocí technologie Bluetooth®, bu-
de možné si přes handsfree Blue&Me™
nechat došlé SMS přečíst, uložit do pří-
slušného seznamu nebo je vymazat.

TECHNOLOGIE KOMPATIBILNÍ S Blue&Me™

603_95_528CZ FIORINO LAUB BLUE&ME 1ed  9-02-2012  10:02  Pagina 44



45

PAMĚŤOVÁ ZAŘÍZENÍ S USB

Multimediální přehrávač Media Player je
kompatibilní s většinou paměťových zaří-
zení USB 1.0, 1.1 nebo 2.0, která lze na-
konfigurovat jako pevný disk (velkokapa-
citní paměťové zařízení).

Poznámky

Nedoporučujeme používat zařízení USB
vybavená funkcí „password“. Při jejich pří-
padné použitím nezapomínejte zkontrolo-
vat, zda je tato funkce vypnuta.

Media Player udržuje pouze jednu multi-
mediální knihovnu. Připojíte-li nové zaří-
zení USB, Blue&Me™ vygeneruje na-
místo stávající knihovny novou knihovnu.

OBSLUHA AUDIOSOUBORŮ 
Z PŘEHRÁVAČE iPod

Co je možno dělat

❒ Přehrávat skladby v digitální kvalitě

❒ Volit skladby hlasovým ovládáním a tla-
čítky na volantu (podle interpreta, alba,
žánru atd.)

❒ Zobrazovat informace o přehrávané
skladbě na přístrojové desce (název
skladby, interpret atd.).

❒ Nahrávání iPodu přes USB. 

Poznámky

U některých modelů iPod/iPhone je pro
přehrávání skladeb potřeba, aby bylo za-
řízení již v režimu přehrávání nebo pozas-
tavení.

Nahrávání skladeb do zařízení iPod/iPhone
pomocí příslušného programu pro správu.

Pro optimální funkci systému Blue&Me™
doporučujeme udržovat v mobilních te-
lefonech a zařízeních iPod nejnovější do-
stupné verze programů pro správu.

KOMPATIBILNÍ PAMĚŤOVÁ ZAŘÍZENÍ S USB
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Kompatibilní digitální audio soubory

Multimediální přehrávač (Media Player) podporuje přehrávání audiosouborů v následujících formátech:

Přípona Kódování zvuku

.wma

.mp3 

.wav

.M4A
MP4

Poznámka

Media Player nepodporuje audiosoubory komprimované s jinými formáty. Pokud jsou na zařízení USB nepodporované audiosoubory,
jsou tyto ignorovány.

Podporuje standard WMA verze 1 a WMA verze 2. (WMA2 = 353, WMA1 = 352). Podporuje audio formáty
WMA Voice.

Soubor MPEG–1 Layer 3 (vzorkovací frekvence 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz) a MPEG–2 layer 3 (16 kHz,
22,05 kHz a 24 kHz). Jsou podporovány následující přenosové rychlosti (bit rate): 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps,
96 kbps, 128 kbps a 192 kbps. 
Podporuje také příponu Fraunhofer MP2.5 (vzorkovací frekvence 8 kHz, 11 025 kHz a 12 kHz).

Digitální záznam zvuku bez komprese dat.

Soubor MPEG-4
(vzorkovací frekvence 22,05–48 kHz)
Jsou podporovány následující přenosové rychlosti (bit rate): 8 kbps ÷ 256 kbps

603_95_528CZ FIORINO LAUB BLUE&ME 1ed  9-02-2012  10:02  Pagina 46



47

Kompatibilní formáty playlistů

Multimediální přehrávač podporuje pře-
hrávání playlistů v následujících formátech:

.wpl – soubor na bázi Windows®, který ob-
sahuje playlist. (mezní kapacita playlistu pro
tento formát: 300 kb). Je možné vytvářet
playlisty .wpl pomocí přehrávače Micro-
soft® Windows Media® Player.

Multimediální přehrávač nepodporuje vno-
řené a propojené playlisty. Podporuje
relativní i absolutní cesty ke skladbám v se-
znamech.

Multimediální přehrávač nepodporuje play-
listy vytvořené aplikačním softwarem
založeným na specifických kritériích či pre-
ferencích.

Multimediální přehrávač přehraje playlisty,
jež obsahují cestu vedoucí k digitálním zvu-
kovým souborům uloženým ve složce.

Další informace o vytvoření playlistu
Blue&Me™, najdete v kapitole RADY
PRO POUŽÍVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍHO
PŘEHRÁVAČE.

Informace o výrobních značkách
Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation.

Sony® je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Ericsson® je registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Motorola® je registrovaná ochranná známka společnosti Motorola, Inc.
Nokia® je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Siemens® je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG.
Orange™ je registrovaná ochranná známka Orange Personal Communications Services Limited.

Audiovox® je registrovaná ochranná známka společnosti Audiovox Corporation.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth® SIG, Inc.

Lexar™ a JumpDrive® jsou registrované ochranné známky společnosti Lexar Media, Inc. 
SanDisk® a Cruzer™ jsou registrované ochranné známky společnosti SanDisk Corporation.

iPod, iTunes, iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
Všechny ostatní registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost Apple neodpovídá za fungování tohoto
zařízení a za shodu s předepsanými a bezpečnostními
standardy. 
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SEZNAM DOSTUPNÝCH HLASOVÝCH POVELŮ

V tabulce jsou uvedeny všechny dostupné hlasové povely systému Blue&Me™. Pro každý pokyn je uveden „hlavní„ příkaz a za ním
synonyma, která lze použít.

TABULKA VŽDY DOSTUPNÝCH HLASOVÝCH POVELŮ

• Help Aktivace funkce „Help“, která poskytne seznam hlasových povelů, které máte na aktuální úrovni k dispozici

• Cancel Zrušení hlasové interakce a/nebo ručního ovládání a deaktivace systému hlasového ovládání

• Repeat Opakování poslední hlasové zprávy vydané systémem handsfree
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• Dial a number
• Dial 
• Number

Aktivace hlasového zadání 
telefonního ísla

Zadání číslice „1“

Zadání číslice „2“

Zadání číslice „3“

Zadání číslice „4“

Zadání číslice „5“

Zadání číslice „6“

Zadání číslice „7“

Zadání číslice „8“

Zadání číslice „9“

Zadání číslice „0“

Zadání symbolu „+“

Zadání symbolu „*“

TABULKA HLASOVÝCH POVELŮ HANDSFREE

• One (jedna)

Zadání symbolu „#“• Hash
• Diesis

Uskutečnění volání na nadiktované
číslo

• Call

• Two

Odstranění skupiny posledních 
zadaných číslic

• Delete
• Previous
• Correct
• Delete number

Opakování zadaného telefonního čísla
rozpoznaného systémem handsfree

• Repeat

Odstranění všech skupin zadaných
číslic a možnost zadání nového čísla

• Start over/start again
(Začít znovu)

• Three

• Four

• Five

• Six

• Seven

• Eight

• Nine

• Zero

• Plus

• Star

pokračování➯
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• Call [Name]“/ 
• Dial [Name]“/
• Call [name] (on/at) 

[Work/Home/Cellular] 

Aktivace volání podle jména
účastníka.
Hlasový povel Name
představuje jméno tak, pod
nímž je daný kontakt uložený
v seznamu kontaktů
v mobilním telefonu

Aktivace volání jména ze
seznamu kontaktů mobilního
telefonu překopírovaného do
systému handsfree

• Nome• [Name] Aktivace volání vybraného jména na adresu: „Home“• Home

Aktivace volání vybraného jména na adresu: „Mobil“ • Cellular

Aktivace volání vybraného kontaktu na adrese: „Work“/
„At work“

• Work 
• At work

• Phone Aktivace funkce telefonu hlasovými příkazy ohledně používání handsfree

• Last incoming call Vytočení telefonního čísla osoby, která vám volala jako poslední

Vytočení posledního volaného čísla

Vytočení telefonního čísla účastníka, který zavolal jako poslední
Přístup k posledním hovorům

• Last outgoing call Sestavení posledního volaného čísla

• Last incoming call
• Redial

• Outgoing

• Received

➯ pokračování
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TABULKA HLASOVÝCH POVELŮ ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ SMS

Čtení poslední přijaté zprávy

Aktivace menu 
ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SMS ZPRÁV

Přečtení poslední přijaté zprávy

Přístup do seznamu přijatých zpráv, 
systém zobrazí první zprávu v seznamu

Vymazání všech zpráv obsažených 
v seznamu zpráv; systém si vyžádá
potvrzení pro provedení vymazání

Aktivace funkce 
Nastavení oznámení

• Read last
• Read last one
• Read message
• Read last message 
• Read SMS

• Inbox 
• Received 

• Delete all 
• Delete messages 
• Delete texts 

• Signal type 
• Signal

• Read last 
• Read last one 
• Read message 
• Read last message
• Read SMS

• Message reader 
• Messages 
• SMS reader 
• SMS 

• Read
• Read again

• Call 

• Delete 
• Delete message

• Reader off
• Switch off reader
• Switch reader off 
• Deactivate reader 

• Next 
• Forward 
• The one after 

• Visual and acoustic 
signal 

• Visual and acoustic
• Acoustic 

• Previous 
• Back

• Visual signal only
• Visual

Přečtení zprávy vybrané ze seznamu
zpráv SMS

Aktivace volání na číslo odesílatele
vybrané zprávy

Zrušení volání na číslo odesílatele
vybrané zprávy

Přechod na následující zprávu

Přechod na předcházející zprávu

Deaktivace čtecího zařízení zpráv SMS;
nová zpráva SMS nebude oznámena
a předána do systému

Vizuální signalizace na displeji přístrojové
desky a zvuková signalizace pípnutím při
přijetí nové zprávy SMS

Při přijetí nové zprávy SMS pouze vizuální
signalizacena displeji přístrojové desky.
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• Media player
• Media 
• Player Aktivace menu MEDIA PLAYER ➟ (*)

• Play 
• Play music 
• Play media Spuštění přehrávání digitálních audiosouborů

• Stop
• Stop music
• Stop media

Přerušení přehrávání digitálních audisouborů

• Previous 
• Previous track 
• Previous song
• The one before

Přechod na předchozí skladbu

• Shuffle 
• Random order
• Shuffle 
• Switch shuffle on

Aktivace funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí

• Shuffle off
• Random order off
• Switch random order off Vypnutí funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí

• Next
• Next track 
• The one after
• Next song

Následující skladba

TABULKA HLASOVÝCH POVELŮ MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE (MEDIA PLAYER)

pokračování➯
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➯ další

• Information track
• What`s playing
• What`s this track

Zobrazení informací příslušejících k přehrávané skladbě

• Track loop on 
• Put repeat On
• Track loop on
• Repeat

Aktivace funkce opakování skladeb

• Track loop off
Deaktivace funkce opakování skladeb

pokračování➯

• Autoplay on Aktivace funkce automatického přehrávání audio při zasunutí zařízení USB do portu ve vozidle

• Autoplayoff
• Autoplay media off Vypnutí funkce automatického přehrávání audio při zasunutí zařízení USB do portu ve vozidle
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• Play anything 
• Play something Aktivace přehrávání všech dostupných digitálních skladeb

• USB media settings
• USB settings Aktivace menu nastavení MEDIA PLAYER

➯ pokračování

• Album 
• Browse albums 
• Browse album

• Advanced features USB 
• Advanced features 

Aktivace menu ALBUM přehrávače Media Player

• Playlist
• Playlists Aktivace menu PLAYLIST přehrávače Media Player

• Artists 
• Artist 
• Browse artists 

Aktivace menu ARTISTS multimediálního přehrávače

• Folders 
• Folder 
• Browse folders

Aktivace menu FOLDERS (Složky) multimediálního přehrávače

• Genres (Žánry)
• Genre 
• Browse genres
• Type of music

Aktivace menu GENRES přehrávače Media Player(*) ➟

(*) ➟
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PŘEHLED HLASOVÝCH POVELŮ PRO NASTAVOVACÍ FUNKCE

• Settings 
• Setup 
• Setup menu

Aktivace menu SETTINGS
systému handsfree

• Media player settings

Aktivace menu 
MEDIA PLAYER

• User data 

Aktivace menu USER DATA

• Delete users Vymazání registračních údajů všech uživatelů

• Add contacts

Přenos kontaktů z připojeného mobilního
telefonu do handsfree
Poznámka Funkce dostupná pouze pro mobilní
telefony s obsluhou jednotlivých kontaktů (**)

• Delete all
Vymazání údajů o spárování a všech seznamů
kontaktů všech spárovaných mobilních telefonů
s obnovou výchozího nastavení handsfree

• Delete phone book Vymazání telefonního seznamu aktuální

• Copy phone book
• Download phone book 
• Download 

Zkopírování seznamu kontaktů z připojeného
mobilního telefonu do systému handsfree.
Poznámka Funkce dostupná pouze pro mobilní
telefony s obsluhou seznamu kontaktů (*)

• User pairing
• Pairing

Aktivace párování nového mobilního telefonu

(*) Jestliže váš mobilní telefon podporuje automatické zkopírování seznamu kontaktů pomocí technologie Bluetooth®, bude bě-
hem procedury párování celý seznam zkopírován do systému automaticky.
(**) Jestliže váš mobilní telefon podporuje automatické zkopírování jednotlivých kontaktů pomocí technologie Bluetooth®, bu-
dete během procedury párování vyzváni k jejich přenosu pomocí mobilního telefonu.

Aktivace menu POKROČILÉ VOLBY

• Advanced features
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej zobrazí:
NO PHONEBOOK

Pro mobilní telefony s obsluhou sezna-
mu kontaktů
❒ Pro zkopírování seznamu kontaktů

použijte možnost PHONEBOOK
v menu SETTINGS. 

❒ Vložte údaje kontaktů do seznamu
kontaktů mobilního telefonu
a potom seznam zkopírujte 

� NASTAVOVACÍ FUNKCE
– OBSLUHA ÚDAJŮ A SEZNAMU
KONTAKTŮ

Mobilní telefony s obsluhou
jednotlivých kontaktů
❒ Použijte položku ADD 

CONTACTS v menu SETTINGS
pro přenos jmen ze seznamu 
kontaktů mobilního telefonu 
do systému

� FUNKCE NASTAVENÍ – OBSLUHA
ÚDAJŮ A TELEFONNÍHO
SEZNAMU 

Mobilní telefony s obsluhou telefonního
seznamu
❒ Když se systém dotázal „The data

from the Phone book will be
copied onto the system. Continue?“,
odpověděli jste „No“

❒ Nezkopírovali jste seznam kontaktů 
prostřednictvím menu SETTINGS

❒ Zkopírovaný seznam kontaktů byl
vymazán

Mobilní telefony s obsluhou 
jednotlivých kontaktů
❒ Když se systém dotázal „The data

from the Phone book will be copied
onto the system. Continue?“, 
odpověděli jste „N“

❒ Nezkopírovali jste kontakty seznamu
kontaktů prostřednictvím položky
ADD CONTACTS. 

❒ Zkopírovaný seznam kontaktů byl
vymazán

EŠENÍ PROBLÉM  

HANDSFREE

Běžné případy
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej zobrazí:
PHONE BOOK EMPTY

Pro mobilní telefony s obsluhou
seznamu kontaktů
❒ Vložte platné kontakty (jméno

a minimálně jedno telefonní číslo) do
seznamu kontaktů uloženého
v mobilním telefonu a poté jej
zkopírujte

� NASTAVOVACÍ FUNKCE – SPRÁVA
ÚDAJŮ A SEZNAMU KONTAKTŮ

Mobilní telefony s obsluhou jednotlivých
kontaktů
❒ Zkopírujte znovu seznam kontaktů ,

jakmile to bude systém požadovat,
zkontrolujte, zda ze svého mobilního
telefonu kopírujete pouze platné
kontakty 

❒ Použijte možnost ADD.
CONTACTS v menu SETTINGS
pro zkopírování seznamu kontaktů ze
svého telefonu do systému

� NASTAVOVACÍ FUNKCE
– OBSLUHA ÚDAJŮ A SEZNAMU 
KONTAKTŮ

Pro mobilní telefony s obsluhou
seznamu kontaktů
❒ Odpověděli jste „Yes“ na otázku

„The data from the phonebook will 
be copied onto the system.
Continue?“, ale překopírovaný
seznam kontaktů neobsahuje 
platné údaje. 

❒ Použili jste položku PHONE
BOOK v menu SETTINGS, avšak
seznam kontaktů mobilního telefonu
neobsahuje ani jeden platný kontakt

Mobilní telefony s obsluhou
jednotlivých kontaktů
❒ Když se systém dotázal „The data

from the Phone book will be copied
onto the system. Continue?“,
odpověděli jste „Yes“, ale
nezkopírovali jste do systému platné
kontakty postupem ADD
CONTACTS

❒ Použili jste položku ADD 
CONTACTS, avšak do systému
jste neodeslali platné kontakty
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej zobrazí:
NO TELEPHONE

Displej zobrazí:
TELEPHONE DISCONNECTED

Displej zobrazí:
PAIRING FAILED

❒ Zapněte mobilní telefon 
❒ Ujistěte se, že je mobilní telefon

řádně spárovaný
❒ Ujistěte se, že je aktivní spojení

mobilního telefonu a systému
handsfree prostřednictvím
technologie Bluetooth®

(identifikátor „Blue&Me“)
❒ Zkontrolujte, zda je mobilní telefon

spárovaný se systémem handsfree ve
vozidle v dosahu tohoto systému.

❒ Vypněte a zapněte mobilní telefon,
abyste obnovili spojení se systémem
Blue&Me™

❒ Zresetujte Blue&Me™ přepnutím 
klíčku zapalování do polohy STOP
a zpět na MAR nebo stiskněte
ß/MAIN

❒ Ověřte si, že je správný kód PIN
a pokuste se jej zadat znovu 

❒ Vypněte a zapněte mobilní telefon
a potom proceduru spárování
zopakujte

� NASTAVOVACÍ FUNKCE
– SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU

❒ Spárovaný mobilní telefon je vypnutý 
❒ Spárovaný mobilní telefon není

v dosahu systému (mobilní telefon
musí být do vzdálenosti cca 10
metrů od systému)

❒ Připojení pomocí technologie
Bluetooth® systémem a mobilními
telefonem je vypnuto na vašem
mobilním telefonu (identifikátor
„Blue&Me“).

❒ Spárování bylo vymazáno

❒ Došlo k technické závadě ve spojení
vašeho mobilního telefonu
s technologií Bluetooth®

❒ Během telefonního hovoru se
mobilní telefon dostal mimo dosah
systému handsfree

❒ Během párování došlo k chybě 
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej zobrazí:
PAIRING FAILED

Displej zobrazí:
PRIVATE NUMBER (skryté číslo) 

Po připojení vašeho telefonu 
prostřednictvím Blue&Me™, systém tel.
seznam automaticky nestáhne

Proveďte spárování znovu. Při zadávání
PIN zkontrolujte, zda do svého
mobilního telefonu zadáváte skutečně
PIN, který je zobrazen na multifunkčním
displeji přístrojové desky.
� NASTAVOVACÍ FUNKCE

– SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU

Vložte do seznamu kontaktů ve vašem 
mobilním telefonu jméno odpovídající
číslu příchozího hovoru a pak je znovu
překopírujte do seznamu kontaktů 
systému handsfree.
V tomto případě nelze dělat nic, a toto
hlášení se bude vždy zobrazovat. 

Další informace týkající se kompatibility
vašeho mobilního telefonu naleznete na
webu www.fiat.com v části
Blue&Me™/ Kompatibilita/ Seznam
kompatibilních telefonů
Případně nakonfigurujte syncML na
vlastním mobilním telefonu postupem
a nastavením uvedeným na webové
stránce výše

Proveďte nastavení pro uživatele
prostřednictvím nastavení 

Případně tel. seznam stáhněte ručně
(viz část NASTAVOVACÍ FUNKCE)

❒ Uživatel nezadal kód PIN poskytnutý
systémem do svého mobilního
telefonu do 3 minut

❒ Volající není rozpoznán jako jméno
uložené v seznamu kontaktů
a spárovaný mobilní telefon nemá
funkci zobrazování identifikačního 
údaje o volajícím.

❒ Volající má zablokované odesílání své
identifikace, aby se nezobrazovalo
jeho jméno a/nebo číslo

❒ Byl překročen maximální počet
pokusů pro stažení seznamu.
Operace nebyla dokončena
úspěšně.

❒ Konfigurace profilu syncML
zařízení Blue&Me™ pro mobilní
telefon není definovaná nebo není
správná
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej zobrazí:
STATIONARY ONLY

Zastavte vozidlo a zkuste aktivovat
funkci tlačítky nebo pokračujte v jízdě
a aktivujte funkci hlasovými povely 

❒ Některé funkce Blue&Me™
vyžadují, aby uživatel věnoval
pozornost displeji na přístrojové
desce, a proto jsou dostupné pouze
tehdy, kdy vozidlo stojí

❒ I mžitkové pohledy na displej
přístrojové desky mohou být
nebezpečné a odpoutat vaši
pozornost od řízení 
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Systém nereaguje na hlasový povel nebo
na stisknutí příslušného tlačítka 

❒ Stiskněte ‘ a vyslovte znovu
hlasový povel
Zkontrolujte, zda hovoříte
srozumitelně normální hlasitostí.

❒ Stiskněte ß/MAIN a zkuste to 
manuálně. Ujistěte se, že reagujete
asi do osmi sekund od stisku
ß/MAIN

❒ Jestliže nebudete hovořit do
dostatečně krátké doby po stisku 
tlačítka ‘, systém přeruší hlasovou
interakci.

❒ Pokud budete hovořit příliš daleko 
od mikrofonu vozidla (např. ze
zadního sedadla), systém nemusí
detekovat váš hlasový povel.

❒ Jestliže po stisku ‘ nevyčkáte na
akustický signál, systém přijme
pouze část hlasového povelu
a nerozpozná jej

❒ Jestliže před vyslovením hlasového
povelu nestisknete tlačítko ‘,
systém neaktivuje hlasové ovládání,
a proto nerozpozná vaše hlasové
povely

❒ Jestliže nestisknete tlačítko
ß/MAIN pro vstup do hlavního
menu, není možné zpřístupnit
manuálně menu správy funkcí
systému Blue&Me™

❒ Pokud nezareagujete do cca
8 sekundod stisknutí tlačítka
ß/MAIN, systém již neodpoví na 
žádný stisk tlačítek.
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Při párování již spárovaného mobilního
telefonu se na displeji zobrazí: 
Pairing failed

Po překopírování seznamu kontaktů
z mobilního telefonu do systému
handsfree nebude systém hlasové detekce
identifikovat předpony, přípony nebo
zkratky (P., Dr., Ing., JUDr. atd…) 
ve jménu 

Připomínáme, že mobilní telefon je třeba
spárovat pouze jednou; pak se
Blue&Me™ automaticky připojí
k vašemu telefonu vždy, kdy nasednete 
do vozidla a otočíte klíček zapalování do
polohy MAR.
Jestliže je nutno znovu spárovat již
spárovaný mobilní telefon, zvolte
možnost DELETE USERS ze systému
a spárujte telefon znovu.
� NASTAVOVACÍ FUNKCE

– OBSLUHA ÚDAJŮ A SEZNAMU 
KONTAKTŮ

� NASTAVOVACÍ FUNKCE
– SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO 
TELEFONU

Jestliže zavoláte hlasovým povelem 
účastníka z seznamu kontaktů svého
mobilního telefonu, vyslovte jméno bez 
titulů či jiných zkratek před či za jménem,
či uprostřed něho.
Jestliže máte dvě podobná jména a/nebo
příjmení v seznamu kontaktů ve svém
mobilním telefonu, upravte jedno z nich, 
aby bylo jednoznačné a zkopírujte
seznam do systému handsfree.

Mobilní telefon již byl spárován

Jestliže zavoláte hlasovým povelem 
účastníka ze seznamu kontaktů svého
mobilního telefonu, systém rozpoznání
hlasu nepodporuje žádné tituly či jiné
zkratky před či za jménem nebo mezi
jmény.
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

V některých případech není možné volat 
telefonní čísla obsahující mezinárodní
předvolbu (např. +39 pro Itálii, +44 pro
Velkou Británii, +33 pro Francii, atd.)

Nahraďte „+“ na začátku předvolby
země číslicemi „00“ (např. +39 změňte
na 0039)

Při přenesení kontaktů a/nebo
telefonních čísel z mobilního telefonu
do systému handsfree je u některých
mobilních telefonů vynechán znak „+“ 

Kompatibilní telefony a podporované funkce najdete na internetových stránkách www.fiat.com v sekci Blue&Me™ nebo na
zákaznické lince 00800 3428 0000.

Je možné získat:

❒ rychlý návod k použití;

❒ průvodce používáním mobilního telefonu pro párování:

❒ rady pro připojení přehrávače iPod;

❒ soubory s deseti jazyky pro hlasovou identifikaci, které lze překopírovat do Blue&Me™ (italština, francouzština, angličtina,
němčina, španělština, portugalština, holandština, polština, brazilská portugalština, turečtina).
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ČTECÍ ZAŘÍZENÍ ZPRÁV SMS

Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Příjem SMS na mobilním telefonu, ale ne
na Blue&Me™ 

Textové zprávy, přijímané centrem služeb
vašeho mobilního operátora, 
nezobrazují patřičně jméno nebo číslo
odesílatele.

Blue&Me™ přestal přijímat zprávy
z mobilního telefonu

Některé SMS přijaté do mobilního
telefonu se nezobrazí v seznamu SMS
zpráv Blue&Me™

Zkontrolujte, zda váš mobilní telefon
podporuje přenos textových zpráv pomocí
technologie Bluetooth®, nebo vyhledejte
další informace v kapitole SEZNAM
TELEFONŮ PODPOROVANÝCH
SYSTÉMEM Blue&Me™, nebo
vyhledejte na internetových stránkách
www.fiat.com oddíl věnovaný Blue&Me™

–

V nastavovacím menu nastavte 
upozornění VIS.+ACOUST. nebo VIS.

� FUNKCE ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ SMS
– NASTAVENÍ OZNÁMENÍ

Je možné vymazat zprávy SMS uložené
v Blue&Me™.

� FUNKCE ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ 
SMS, OBSLUHA ZPRÁV SMS
a VYMAZÁNÍ VŠECH ZPRÁV SMS.

Přenos SMS do Blue&Me™
nepodporují všechny mobilní telefony

Ne všechny mobilní telefony podporují
přenos do jména operátora odesílajícího
zprávu SMS Blue&Me™.

Možná jste omylem nastavili READER
OFF v menu Signal type.

Pokud je mobilní telefon připojen do
systému, umí Blue&Me™ přečíst
a uložit do paměti posledních
20 přijatých zpráv SMS. 
Zprávy přijaté v jiných kontextech
nejsou přenášeny do Blue&Me™.
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Některé SMS zprávy nebo jejich části 
se nedají přečíst nebo je handsfree 
Blue&Me™ nepřečte správně.

Čtecí zařízení SMS Blue&Me™ zobrazí
telefonní číslo odesílatele namísto jména.

Někdy není možné zavolat zpět 
odesílateli přijaté zprávy SMS.

Některé speciální znaky obsažené
v přijaté SMS nedokáže Blue&Me™
přečíst.

Při párování mobilního telefonu bylo
pravděpodobně zadáno, aby se seznam
kontaktů nezkopíroval, nebo pokud váš
mobilní telefon podporuje zkopírování
jednotlivých kontaktů, bylo zadáno, aby
se zkopírovaly pouze určité kontakty.

K některým zprávám SMS např. ke
zprávám od operátora není přiřazeno
telefonní číslo odesílatele, proto není
možné použít možnost CALL

–

Při zkopírování seznamu kontaktů 
z mobilního telefonu postupujte podle
příslušné položky v menu nastavení. 

� NASTAVOVACÍ FUNKCE, části
SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU
a SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH DAT

–
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MEDIA PLAYER

Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Hlášení na displeji: 
NO MEDIA 

Informace na displeji:
„Zařízení USB nebylo nalezeno“ 
nebo Blue&Me™ říká: 
„Nalezeno žádné zařízení USB“

Po zasunutí zařízení USB a otočení klíčku
v zapalování na MAR není slyšet hudba

Po zasunutí zařízení USB a přepnutí klíčku
zapalování na polohu MAR selže 
Blue&Me™ (např. se nezačnou
přehrávat hudební skladby nebo systém
nepodává hlasová hlášení). 

❒ Na paměťové zařízení USB uložte
digitální audiosoubory podle pokynů 
vašeho softwaru pro správu 
multimediálních souborů

❒ Postupujte podle pokynů pro připojení 
vašeho zařízení s USB připojením
k Blue&Me™

❒ Vytáhněte zařízení USB z USB portu
vozidla a je zasuňte zpět. Při novém
zasunutí se vytvoří knihovna médií

Počkejte na vygenerování knihovny
Pokud by vytváření knihovny trvalo
příliš dlouho, můžete případně zmenšit
počet skladeb uložených na vašem USB
disku.

Vypněte tuto funkci v zařízení USB 

❒ Na paměťovém zařízení USB není
uložen žádný digitální audiosoubor

❒ Při přerušení napájení, např. odpojení
baterie vozidla, Blue&Me™ přijde
o napájení, pak je nutno znovu 
vytvořit multimediální knihovnu.

❒ V USB portu ve vozidle není
připojeno žádné zařízení USB

❒ Vaše paměťové zařízení USB není
podporováno systémem Blue&Me™

Vytváření multimediální knihovny může
trvat několik minut.

Možná je použito zařízení USB
s aktivní funkcí PASSWORD
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Hlášení na displeji: 
NO PLAYLIST

Hlášení na displeji:
INVALID PLAYLIST

Displej zobrazí:
EMPTY PLAYLIST

Informace zobrazené na displeji:
BAD MEDIA

Sestavte playlist na svém počítači pomocí
příslušného aplikačního softwaru pro správu
multimediálních souborů a uložte jej do USB
zařízení.

❒ Zkontrolujte, zda má playlist formát .wpl.
❒ Vytvořte znovu playlist podle pokynů v kapitole

VYTVOŘENÍ SEZNAMU SKLADEB pro 
Blue& Me™ v kapitole RADY.

❒ Jestliže problém přetrvává, vymažte seznam
skladeb z vašeho zařízení USB.

❒ Vymažte seznam skladeb vašeho zařízení USB
nebo vložte do seznamu skladeb multimediální
soubory pomocí vašeho softwaru pro správu
multimediálních souborů.

❒ Zmenšete počet skladeb obsažených
v seznamu skladeb pomocí vašeho softwaru
pro správu multimediálních souborů

Pokud je audiosoubor poškozený, vymažte je ze
zařízení USB

Pokusili jste se přehrát playlist, ale na
připojeném zařízení USB nejsou
uloženy playlisty

Playlist je poškozený nebo je neplatný

❒ Seznam skladeb neobsahuje
multimediální soubory

❒ Soubor .wpl je příliš velký pro
paměť Blue&Me™.

❒ Playlist neobsahuje odkazy na
multimediální soubory uložené na
paměťovém zařízení USB.

Digitální audio je poškozené 
nebo neplatné.
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Displej autorádia  zobrazí: 
MEDIAPLAYER v případě, kdy 
v USB portu ve vozidle není žádné
zařízení USB

Informace zobrazené na displeji:
PROTECTED

Systém Blue&Me™
nepřehrává všechny digitální
audiosoubory obsažené
v seznamu skladeb

❒ Stiskněte tlačítko SRC/OK nebo tlačítka FM,
AM, CD na panelu autorádia, tím se přepnete
na jiný zdroj zvuku.

❒ S klíčkem v poloze MAR zasuňte a vysuňte
zařízení USB z portu ve vozidle

❒ Aby se nezobrazovalo hlášení
MEDIAPLAYER v případě, že ve vozidle není
USB zařízení, doporučujeme zařízení USB
vyjímat z portu s klíčkem ve spínací skříňce na
MAR nebo přerušit přehrávání (hlasovým
povelem STOP) dříve, než zařízení vyjmete
z USB portu ve vozidle.

–

Další informace najdete v oddílu „KOMPATIBILNÍ
PAMĚŤOVÁ ZAŘÍZENÍ USB“

Zařízení USB bylo odpojeno z USB
portu ve vozidle v době, kdy byla
spínací skříňka v poloze STOP

Zvuková skladba zvolená pro poslech
je chráněna právy DRM a nelze ji
přehrávat multimediálním
přehrávačem.

Váš playlist pravděpodobně obsahuje
chráněné soubory DRM, které nelze
přehrát; nebo obsahuje neplatné
odkazy na multimediální soubory 
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Multimediální knihovna neukazuje všechny
audiosoubory uložené na zařízení USB

Po vyslovení příkazu Blue&Me™ řekne: 
„Command not available“ 

–

Jestliže je dočasně přerušeno přehrávání
skladby, obnovte přehrávání stisknutím
tlačítka &/ESC
Pak zkuste znovu vyslovit hlasový povel

❒ Vaše kolekce hudebních
skladebobsahuje soubory chráněné
právy DRM, které jsou při přehrávání
přeskakovány

❒ Váš výběr skladeb, pro import do
knihovny, překračuje maximální
povolený počet (počet se dle
modelu liší v rozsahu 12 000
a 16 000 souborů, v závislosti na
typu souboru)

❒ Hudební skladby uložené na zařízení
s USB jsou uspořádány do složek 
s více než dvaceti podsložkami. 
Soubory uložené v podsložkách
nebudou do knihovny importovány

Některé příkazy nejsou dostupné,
pokud je pozastaveno přehrávání
skladby nebo pokud přehrávač CD
zrovna přehrává skladby
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Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Zařízení USB zasunuté do USB portu
potřebuje víc než 10 sekund, aby se
mohlo spustit přehrávání v Blue&Me™

Pro resetování tohoto paměťového
zařízení USB pomocí Microsoft®

Windows® XP klikněte na Tento
počítač v menu Start, klikněte vpravo
na USB disk, zvolte Vlastnosti, pak
Nástroje, klikněte na tlačítko Prohledat
disk v položceKontrola chyb, zvolte
Opravit automaticky chyby systémového
souboru a klikněte na Spustit
Abyste se v budoucnu tomuto problému
vyhnuli, odpojujte zařízení USB pomocí
funkce „Bezpečně odebrat hardware“

Paměťové zařízení USB bylo vyjmuto
z vašeho počítače dříve, než bylo
připraveno

70
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iPod

Problém Pravděpodobná příčina Možné řešení

Po připojení iPodu nebo USB disku systém 
přehrává stále jednu skladbu a pro
přechod na další skladbu je třeba stisknout
tlačítko „forward“

iPod připojený k Blue&Me™ je vybitý 

V menu je položka typu „Track loop“
nebo „Single track loop“, kterou je
třeba vypnout

Postup při vypnutí:
❒ stiskněte na volantu tlačítko aktivace

povelů
❒ na žádost systému vyslovte zřetelně

„TRACK LOOP OFF“
❒ počkejte na hlasové potvrzení

systému, který vysloví 
„TRACK LOOP OFF“

Mějte iPod alespoň minimálně nabitý
nebo počkejte několik minut, až jej
systém nabije

Mohlo dojít k náhodné aktivaci funkce
opakování skladby

S klíčkem ve spínací skříňce v poloze
MAR se iPod dobíjí, pokud nebyl zcela
vybitý
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

Funkce zařízení Blue&Me™ zahrnují i zacházení s osobními údaji. Pro ochranu nepovoleného přístupu k osobním údajům bylo za-
řízení zrealizováno takto:

❒ Osobní údaje související s funkcí handsfree (seznam kontaktů a poslední volaná čísla) jsou přístupné až po automatickém rozpo-
znání mobilního telefonu uživatele prostřednictvím technologie Bluetooth®.

❒ Osobní údaje uložené v zařízení mohou být vymazány pomocí specifických funkcí systému Blue&Me™.

� Další informace o vymazání osobních údajů naleznete v kapitole NASTAVOVACÍ FUNKCE – OBSLUHA UŽIVATELSKÝCH DAT.

UPOZORNĚNÍ Při ponechání vozidla v autoservisu mějte na paměti, že osobní údaje uložené v systému Blue&Me™ (seznam
kontaktů a poslední volaná čísla) mohou být přístupné a případné i zneužité. Před ponecháním vozidla v autoservisu máte možnost
vymazat údaje účastníků a seznam kontaktů ze systému Blue&Me™.

� Další informace o vymazání uživatelských údajů a seznamu kontaktů najdete v kapitole FUNKCE NASTAVENÍ – SPRÁVA UŽI-
VATELSKÝCH ÚDAJŮ.
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UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU SYSTÉMU
Tento systém obsahuje software používaný v licenci společností Fiat Auto S.p.A. v souladu s licenční smlouvou. Je přísně zakázáno
software odstraňovat, šířit, provádět na něm reverzní inženýrství či jej jinak používat neautorizovaným způsobem v rozporu s li-
cenční smlouvou.

UPOZORNĚNÍ Neodborné zásahy do systému Blue&Me™ nebo instalace nepovoleného softwaru může mít za následek zánik
záruky a narušení bezpečnosti uložených informací.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONEČNÝM UŽIVATELEM NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU („EULA“)
– Zakoupil jste systém (dále „SYSTÉM“), který obsahuje software, používaný v licenci společnosti Fiat Auto S.p.A. od jednoho či ví-

ce poskytovatelů licenčního softwaru („Dodavatelé Softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A.“). Tyto softwarové produkty stejně ja-
ko i příslušné multimediální prvky, tiskoviny a elektronická či on line dokumentace („SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními
právy a smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. SOFTWARE je poskytnut na základě licence, nikoli prodán. Všechna práva vy-
hrazena.

– POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA„), PROSÍME VÁS, ABYS-
TE SYSTÉM NEPOUŽÍVALI A NEKOPÍROVALI SOFTWARE. ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ CO NEJDŘÍVE KON-
TAKTOVAL SPOLEČNOST FIAT AUTO S.p.A. KVŮLI ZPŮSOBU NAVRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO SYSTÉMU. JAKÉKOLI POUŽ-
ÍVÁNÍ SOFTWARU VČETNĚ SYSTÉMU – A NEJENOM JEHO – ZAKLÁDÁ VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI
SMLOUVY EULA (NEBO PODEPSÁNÍ PŘÍPADNÉHO PŘEDBĚŽNÉHO SOUHLASU).

POSTOUPENÍ LICENCE K SOFTWARU Touto smlouvou EULA je postoupena tato licence: 
– Máte právo používat SOFTWARE tak, jak je nainstalovaný v SYSTÉMU.

POPIS DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ
– Hlasová identifikace Jestliže SOFTWARE obsahuje jednu komponentu / více komponent, jež je detekována podle hlasu, je dob-

ré mít na paměti, že hlasová detekce je svým založením statistický proces a chyby při hlasové detekci jsou jeho nedílnou součástí.
Fiat Auto S.p.A. ani jeho dodavatelé neodpovídají za případné škody způsobené chybami zařízení hlasové identifikace.

– Omezení z hlediska reverzního inženýrství, dekompilace a rozebrání. Nemáte oprávnění k reverznímu inženýrství SOFT-
WARU, ani k dekompilaci a rozboru s výjimkou toho, co je výslovně povoleno příslušným zákonem i přes toto vymezení.
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– Smlouva EULA Dokumentace k tomu SYSTÉMU je určena koncovému uživateli a může obsahovat několik verzí licenční
smlouvy EULA jako například několik překladů a/nebo multimediálních verzí (dokumentace a softwaru). I v případě, že obdržíte
více verzí licenční smlouvy EULA, máte povolení používat pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.

– Zákaz pronájmu Bez souhlasu společnosti Fiat Auto S.p.A. je zakázáno SOFTWARE pronajímat nebo zapůjčovat.

– Převádění SOFTWARUVe smyslu této licenční smlouvy EULA můžete převést všechna svá práva prodejem nebo převodem SYS-
TÉMU pouze a výlučně za podmínky, že si neponecháte žádnou kopii a že převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponent,
dokumentace, případných aktualizací SOFTWARU a této licence EULA a případného certifikátu/certifikátů o původu) za podmín-
ky, že tato další osoba bude souhlasit s touto smlouvou EULA. Jestliže spočívá SOFTWARE v aktualizaci, mohou být předmětem
převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.

– Řešení.Fiat Auto S.p.A nebo dodavatelé softwaru mají právo odstoupit od smlouvy EULA v případě, že uživatel nebude dodržovat
podmínky v ní uvedené, aniž tím budou dotčena žádná jejich práva. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWARU
a všechny jeho komponenty.

– Souhlas s nakládáním s údaji Uživatel souhlasí, aby si dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A, jejich pobočky a/nebo
autorizovaní zástupci opatřovali a používali shromážděné technické informace nezbytným způsobem v rámci technické pomoci tý-
kající se SOFTWARU. Dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., společnosti, v nichž mají tito podstatný vliv, a/nebo jimi
pověřený zástupce smějí používat tyto informace pouze za účelem zlepšování svých výrobků nebo poskytování individuálně nasta-
vených služeb či technologií. Dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., společnosti, v nichž mají tito podstatný vliv, a/nebo
jimi pověřený zástupce smějí sdělit tyto informace třetím osobám, ale nikoli tak, aby bylo možné je s Vámi ztotožnit.

– Komponenty internetových služeb SOFTWARE může obsahovat komponenty, které umožňují a usnadňují používaní služeb
pomocí internetu. Jste seznámeni a souhlasíte s tím, že dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., jejich společnosti a/nebo
zástupci mohou automaticky kontrolovat verze SOFTWARU, které používáte a/nebo a mohou poskytovat aktualizace nebo do-
datky k SOFTWARU, které by mohly být rovněž automaticky staženy do SYSTÉMU.
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– Další softwary/služby SOFTWARE může opravňovat společnosti Fiat Auto S.p.A., dodavatele společnosti Fiat Auto S.p.A., spo-
lečnosti, v nichž mají tito podstatný vliv, a/nebo jimi pověřeného zástupce poskytovat nebo nabízet aktualizace a doplňky či kompo-
nenty služeb na bázi Internetu pro váš SOFTWARE ode dne, kdy získáte svou první kopii SOFTWARU („doplňkové komponenty“).
– Pokud vám společnost Fiat Auto S.p.A. dodá nebo nabídne doplňkové komponenty k využití a nebude k nim stanovena žádná

další smluvní podmínka EULA, budou se na ně vztahovat podmínky dle této smlouvy EULA.
– Pokud dodavatelé společnosti Fiat Auto S.p.A., společnosti, v nichž mají tito podstatný vliv, a/nebo jimi pověřený zástupce po-

skytnou doplňkové komponenty a nebude k nim stanovena žádná další smluvní podmínka EULA, budou se na ně také vztahovat
podmínky dle této smlouvy EULA s výjimkou případu, kdy dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A. nebo jejich poboč-
ka, jež doplňkovou komponentu/doplňkové komponenty dodají, budou považováni za poskytovatele licence k dané doplňkové
komponentě/doplňkovým komponentám.
– Společnost Fiat Auto S.p.A., dodavatelé společnosti Fiat Auto S.p.A., společnosti, v nichž mají tito podstatný vliv, a/nebo jimi

pověřený zástupce si vyhrazují právo přerušit poskytování jakékoli služby založené na Internetu vám poskytované nebo nabí-
zené v rámci používání SOFTWARU.

– Připojování k internetovým stránkám třetích osobSOFTWARE uživateli může umožnit přístup k internetovým stránkám
třetích osob. Internetové stránky třetích osob nepodléhají kontrole ze strany dodavatelů softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A, je-
jich poboček a/nebo autorizovaných zástupců. Ani dodavatelé softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., ani společnosti, v nichž mají
tito podstatný vliv, ani jimi pověřený zástupce nenesou odpovědnost za (i) obsah webových stránek třetích osob, za případné od-
kazy na nich dostupné či za jejich případné úpravy či aktualizace, ani (ii) za přenosy po Internetu či jiného typu přijaté od jakékoli
třetí osoby. Jestliže SOFTWARE poskytne připojení na webové stránky třetích osob, budou tato připojení postoupena pouze
z důvodu pohodlí. Připojení nezakládá schválení obsahu internetových stránek dalšího subjektu ze strany dodavatelů softwaru
společnosti Fiat Auto S.p.A, jejich poboček a/nebo autorizovaných zástupců.

PODPORA PŘI AKTUALIZACI A OBNOVĚ

– Pokud je SOFTWARE dodán společností Fiat Auto S.p.A zvlášť na nosičích ROM chip, CD ROM nebo prostřednictvím interneto-
vých stránek či dalších prostředků, a pokud je označen nápisem „Pouze pro aktualizaci„, uživatel může instalovat jednu (1) kopii
takového SOFTWARU do svého SYSTÉMU výměnou za existující SOFTWARE, a užívat jej v souladu s těmito licenčními podmín-
kami EULA, a to včetně případných doplňujících podmínek přiložených k aktualizačnímu SOFTWARU.
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PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Všechna práva plynoucí z ochrany duševního vlastnictví, týkající se SOFTWARU (včetně obrázků, fotografií, animací, videosoubo-
rů, audiosouborů, hudby, textů a „appletů“, zabudovaných v SOFTWARU), tištěné materiály a všechny kopie SOFTWARU jsou vlast-
nictvím dodavatelů softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., jejich společností nebo dodavatelů. SOFTWARE je poskytnut na základě
licence, nikoli prodán. Není povoleno kopírovat tiskoviny dodané se SOFTWAREM. Všechny tituly a práva duševního vlastnictví na
obsah zpřístupněný SOFTWAREM jsou vlastnictvím příslušných vlastníků takového obsahu a jako takové jsou chráněné zákonem
a platnými smlouvami o právech na šíření a o duševním vlastnictví. Tato licenční smlouva EULA nezakládá vaše právo tyto informa-
ce a údaje používat. Všechna práva, kterou nejsou výslovně poskytnuta touto smlouvou EULA, zůstávají vlastnictvím dodavatelů
softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A., společností, v nichž mají tito podstatný vliv, nebo jejich dodavatelů. Používání služeb posky-
tovaných on-line, ke kterým SOFTWARE umožňuje přístup, je upraveno příslušnými pravidly pro používání takových služeb. Jestli-
že tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci poskytnutou pouze elektronickou formou, můžete si vytisknout jednu kopii takové
elektronické dokumentace.

OMEZENÍ EXPORTU

Souhlasíte, aby SOFTWARE podléhal právní úpravě pro vývoz do USA a Evropské unie. Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat všech-
ny národní a mezinárodní zákony upravující používání a nakládání se SOFTWAREM, a to včetně ustanovení úřadů USA o vývozu
(U.S. Export Administration Regulation) a omezení pro konečného uživatele, používaní a destinace, které vydají USA a jiné vlády. 

– OBCHODNÍ ZNAČKY Tato licence EULA nezakládá uživateli práva související s obchodními či služebními značkami dodavate-
lů softwaru společnosti Fiat Auto S.p.A. a jejich poboček.

– TECHNICKÁ PODPORA PRODUKTU. Technickou podporu produktu neposkytují dodavatelé softwaru společnosti Fiat Au-
to S.p.A ani jejich pobočky. S žádostí o servis se obracejte na příslušné organizace společnosti Auto S.p.A. uvedené v manuálu do-
daného se SYSTÉMEM. Se všemi dotazy k této smlouvě EULA, nebo pokud budete chtít kontaktovat společnost Fiat Auto S.p.A.
i z jakéhokoli jiného důvodu, se obracejte na subjekty uvedené v dokumentaci k SYSTÉMU.

– Vyloučení odpovědnosti za poškození. VYJMA PŘÍPADŮ, KTERÉ STANOVÍ ZÁKON, NENESOU DODAVATELÉ SOFTWARU
SPOLEČNOSTI FIAT AUTO S.p.A ANI JEJICH POBOČKY ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEKON-
TRAHOVANÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝ POUŽÍVÁNÍM A SPRAVOVÁNÍM SOFTWARU. TOTO
OMEZENÍ PLATÍ I PRO PŘÍPAD SELHÁNÍ PODSTATNÉHO ZÁMĚRU PŘÍPADNÉ NÁPRAVY. DODAVATELÉ SOFTWARU SPO-
LEČNOSTI FIAT AUTO S.p.A A/NEBO JEJICH SPOLUPRACUJÍCÍ SPOLEČNOSTI NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ OD-
POVĚDNI ZA ČÁSTKY VYŠŠÍ NEŽ 250 USD (SLOVY: DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ).

– PRO INFORMACE O OMEZENÍ ZÁRUKY A O ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISECH, DANÝCH JURISDIKCÍ, VYHLE-
DEJTE PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE V ZÁRUČNÍ KNÍŽCE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DODANÉ DOKUMENTACE
K SOFTWARU V TIŠTĚNÉ PODOBĚ.
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Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
Fiat 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.

ČESKÁ


