Audio 20
Doolněk k návodu k obsluze

Mercedes-Benz

Symboly
G VAROVÁNÍ
Varovná upozornění poukazují na nebezpečí,
která by mohla ohrozit Vaše zdraví či život,
případně zdraví či život ostatních osob.
H Ekologické upozornění
Ekologická upozornění Vás informují o ekologické likvidaci a o tom, jak se šetrně chovat k
životnímu prostředí.
! Upozornění na věcné škody Vás upozorňují
na rizika, která mohou vést k poškození
Vašeho vozidla.

i Užitečná upozornění nebo další informace,

které Vám mohou pomoci.
Tento symbol odkazuje na pokyn k
činnosti, kterým se musíte řídit.
Více takových po sobě následujíX
cích symbolů označuje pokyn
s několika kroky.
(Y strana) Tento symbol Vám sděluje, kde
naleznete další informace k tématu.
Tento symbol označuje varování
YY
nebo pokyn k činnosti pokračující
na další straně.
Anzeige Tento nápis označuje zobrazení na
(Zobra‐ displeji.
zení)
X

Vítejte ve světě Mercedes-Benz
Nejdříve se seznamte se svým multimediálním
systémem. Před jízdou si přečtěte tento dodatek k návodu k obsluze, zejména bezpečnostní a
varovná upozornění. Budete tak mít větší radost
z Vašeho multimediálního systému a předejdete
tím rizikům, která by mohla ohrozit Vás i ostatní.
Výbava a funkce Vašeho multimediálního
systému se mohou lišit podle:
Rmodelu
Robjednávky
Rprovedení pro určitou zemi
Společnost Mercedes-Benz neustále přizpůsobuje své systémy nejnovějšímu stavu techniky.
Společnost Mercedes-Benz si proto vyhrazuje
právo provést změny v následujících bodech:
Rtvar
Rvýbava
Rtechnika
Popis uvedený v tomto dodatku k návodu k
obsluze se proto může v některých případech
lišit od Vašeho zařízení.
S dalšími dotazy se obraťte na servisní středisko
Mercedes-Benz.
Šťastnou cestu Vám přeje
Mercedes-Benz Česká republika s. r. o.

ohne Éohne-ËÍ
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Úvod
Provozní bezpečnost
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
Dodržujte zákonná ustanovení platná v zemi, ve
které se zdržujete.
Navigační systém provede výpočet trasy k cíli
bez zohlednění např.:
Rsemaforů
Rdopravních značek „Stůj, dej přednost v jízdě“
a „Dej přednost v jízdě“
Rdopravních značek „Zákaz stání“ nebo „Zákaz
zastavení“
Rzúžení vozovky
Rzvláštních dopravních ustanovení
Pokud skutečnost neodpovídá datům v digitální
mapě, může navigační systém vydávat
nesprávná doporučení k jízdě (například v
důsledku změny vedení trasy nebo změny směru
jízdy jednosměrnou ulicí).
Dávejte proto během jízdy pozor na příslušné
dopravní značení. Dopravní značení má vždy
přednost před navigačními pokyny systému.
Nezapomeňte, že Vaše vozidlo ujede již při
rychlosti 50 km/h každou sekundu 14 m.
Při používání zařízení zohledněte:
Rbezpečnostní pokyny v tomto návodu
k obsluze
Rdopravní předpisy
Rzákony o motorových vozidlech a bezpečnostní předpisy

G VAROVÁNÍ

Změny na elektronických součástech, jejich
softwaru a kabeláži mohou negativně ovlivnit
jejich funkci a/nebo funkci dalších zesíťovaných komponentů. Obzvláště mohou být

postiženy bezpečnostní systémy. Ty poté
nemusí již příslušně fungovat a/nebo mohou
ohrozit provozní bezpečnost vozidla. Hrozí
zvýšené nebezpeční nehody a zranění!
Neprovádějte žádné zásahy do kabeláže, elektronických komponentů nebo jejich softwaru.
Nechávejte práce na elektrických a elektronických zařízeních provádět vždy v kvalifikovaném servisu.
Provedete-li změny v palubní elektronice, zanikne provozní licence.

Přiměřené používání
Multimediální systém slouží:
příjmu rozhlasových stanic
Rk přehrávání CD a ostatních datových nosičů
Rk telefonování prostřednictvím funkce Bluetooth® nebo prostřednictvím telefonního
modulu s Bluetooth® (profil SAP)
Rk vyvolání internetových funkcí
Rk navigaci prostřednictvím SD karty (pokud je
k dispozici)
Rk ovládání funkcí vozidla
Rk vyvolání digitálního návodu k obsluze
Rk

Výbava
Tento doplněk k návodu k obsluze popisuje multimediální systém s veškerou standardní a příplatkovou výbavou, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto doplňku k návodu k
obsluze. Mohou se vyskytovat rozdíly podle
dané země. Nezapomeňte, že Váš multimediální
systém nemusí být vybaven všemi popsanými
funkcemi. To platí i pro systémy a funkce související s bezpečností. Proto se může výbava
Vašeho multimediálního systému u některých
popisů a vyobrazení lišit. S dotazy týkajícími se
výbavy a ovládání se můžete obrátit na každé
servisní středisko Mercedes-Benz.

Úvod
Prohlášení o shodě
Bezdrátové komponenty vozidla
Následující odkaz je platný pro všechny bezdrátové komponenty vozidla, pro informační
systémy a komunikační zařízení integrované ve
vozidle:

i Bezdrátové komponenty vozidla jsou v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice
2014/53/ES. Další informace obdržíte v každém servisním středisku Mercedes-Benz.

Elektromagnetická snášenlivost
Elektromagnetická snášenlivost komponentů
vozidla byla přezkoušena a doložena dle platného znění směrnice ECE-R 10.

Informace o autorských právech
Bezplatný software nebo software z
otevřených zdrojů
Informace o licencích k bezplatnému softwaru
nebo softwaru z otevřených zdrojů použitému ve
Vašem vozidle a k elektronickým komponentům
můžete najít na této internetové
stránce:http://www.mercedes-benz.com/
opensource.

Údaje uložené ve vozidle
Mnoho elektronických komponentů Vašeho
vozidla je vybaveno datovou pamětí.
Tyto datové paměti dočasně nebo trvale ukládají
technické informace o
Rstavu vozidla
Rudálostech
Rporuchách
Tyto technické informace obecně dokumentují
stav určité součásti, modulu, systému nebo prostředí.
Jsou to např.
Rprovozní stavy systémových součástí. Mezi ně
patří např. stavy hladin.
Rstavová hlášení vozidla a jeho jednotlivých
součástí. Mezi ně patří např. počet otáček

kol / rychlost, zpomalení pohybu, příčné zrychlení, poloha pedálu akcelerace.
Rfunkční poruchy a poruchy důležitých systémových součástí. Mezi ně patří např. světlo,
brzdy.
Rreakce a provozní stavy vozidla ve specifických jízdních situacích. Patří k nim např. rozvinutí airbagu, využití systémů jízdní stability.
Rstavy okolního prostředí. Mezi ně patří např.
venkovní teplota.
Údaje jsou výhradně technického charakteru a
mohou být využity
Rjako podpora při identifikaci a odstranění
poruch a nedostatků
Rk analýze funkcí vozidla např. po nehodě
Rk optimalizaci funkcí vozidla.
Z těchto údajů nemohou být vytvořeny profily o
ujetých trasách vozidla.
Pokud využíváte servisních služeb společnosti
Mercedes-Benz, mohou být tyto technické informace načteny z paměti událostí a údajů o poruchách.
Servisní služby jsou např.
Ropravy
Rservisní práce
Rzáruční případy
Rzajištění kvality
Načtení údajů provádí zaměstnanci servisní sítě
(včetně výrobce) pomocí speciálních diagnostických zařízení. V případě potřeby od nich můžete
získat další informace.
Po odstranění poruchy jsou informace v chybové paměti vymazány nebo jsou průběžně přepisovány.
Při používání vozidla mohou nastat situace, v
nichž mohou být tyto technické údaje ve spojení
s jinými informacemi – případě za přizvání
odborného znalce – vztaženy k určité osobě.
Jedná se například o:
Rzáznamy o dopravní nehodě
Rpoškození vozidla
Rvýpovědi svědků
Další doplňkové funkce, které jsou se zákazníkem smluvně dohodnuty, umožňují rovněž přenos určitých dat o vozidle z vozidla. Mezi
doplňkové funkce patří např. určení polohy vozidla v případě nouze.

Z
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Úvod
Kvalifikovaný odborný servis
Nechte všechny práce nebo úpravy na elektronických součástech vždy provádět v kvalifikovaném servisu. Kvalifikovaný servis má k provedení prací potřebné odborné znalosti a nářadí.
Zejména práce vztahující se k bezpečnosti a
bezpečnostním systémům je nezbytné nechat
provádět v kvalifikovaném servisu.
Servisní středisko Mercedes-Benz je kvalifikovaným servisem.

Funkční omezení
U jedoucího vozidla jsou z bezpečnostních
důvodů určité funkce systému k dispozici pouze
omezeně, nebo nejsou k dispozici vůbec.
To poznáte např. podle toho, že
Rnelze zvolit určité body menu nebo
Rse zobrazí příslušné hlášení

Přehled

13

Přehled
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Přehled a ovládání

Součásti

Displej
Přehrávač CD
Touchpad (pro multimediální systém s touchpadem)
Ovladač

Multimediální systém se skládá z
Rdispleje

Displej má 800 x 480 obrazových bodů.
CD
Rtlačítek
Rtouchpadu (pro multimediální systém s touchpadem)
Rovladače
Rpřípojek v úložné schránce pod ovládací jednotkou (2 vstupy USB, slot pro SD kartu)
Připojení iPodu® je zajištěno připojovacím kabelem USB.
Runiverzálního telefonního rozhraní pro mobilní telefon zákazníka nebo telefonního modulu s Bluetooth® (profil SAP)
Pro multimediální systém s touchpadem: s ovladačem a touchpadem máte dvě možnosti pro zadávání znaků a pro výběr funkcí.
Rpřehrávače

Přehled funkcí
RRádio

/ rádio DAB

RMédia
-

-

podpora médií: audio CD, MP3 CD, dvě
možnosti připojení pro USB nebo Media
Interface (např. iPod®), SD karta, Bluetooth® Audio
vyhledávání hudby ve všech médiích

RZvukový

systém
standardní zvukový systém nebo
- Surround soundsystém Burmester®
RNavigační systém
- navigační systém přes SD kartu
- reálná 3D mapa s modely City
-
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Přehled
RKomunikace

telefonování přes rozhraní Bluetooth® nebo
telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP)
- čtení SMS
- internetový prohlížeč
- Mercedes-Benz Apps s online vyhledáváním, Facebook, kurzy akcií, novinky a
mnoho dalších možností
- mobilní internetová stránka MercedesBenz
RFunkce vozidla
- nastavení vozidla, např. ambientní osvětlení, přizpůsobení bezpečnostního pásu a
orientační osvětlení
- zpětná kamera pro couvání
- kamera 360°
- funkce klimatizace
RTlačítko pro oblíbené položky
rychlé vyvolání funkcí oblíbených položek
pomocí tlačítka pro oblíbené položky na ovladači nebo touchpadu

Přehled displeje

Přehled a ovládání

-

Displej
Všeobecná upozornění
! Vyvarujte se jakéhokoli typu přímého kon-

taktu s povrchem displeje. Tlak na povrch displeje může způsobit částečně nevratné zhoršení zobrazení.
Pokud používáte tzv. polarizační sluneční brýle,
může případně dojít ke zhoršení nebo omezení
čitelnosti displeje.
Displej je vybaven automatickým vypnutím v
závislosti na teplotě. Pokud je teplota příliš
vysoká, bude nejdříve automaticky snížen jas.
Případně se poté displej automaticky dočasně
zcela vypne.

: Stavový řádek se zobrazením dopravních

informací může zobrazovat další ukazatele

; Zobrazení obalu (pokud je k dispozici)
= Hlavní okno zobrazení
? Zobrazení stavu klimatizace

Pokyny k čistění
! Vyhněte se jakémukoli dotyku s disple-

jem.Displej má velmi citlivý, vysoce lesklý
povrch, hrozí nebezpečí poškrábání.Pokud jej
přesto musíte čistit, používejte k tomu jemný
čisticí prostředek a měkkou neroztřepenou
utěrku.
Při čistění musí být displej vypnutý a vychladlý. V
případě potřeby povrch displeje očistěte běžnou
utěrkou z mikrovlákna a čističem na displeje
TFT/LCD. Při čistění nevyvíjejte na povrch displeje tlak, neboť by mohlo dojít k jeho nevratnému poškození. Nakonec povrch osušte
suchou utěrkou z mikrovlákna.
Vyhněte se používání ředidel na bázi alkoholu či
benzinu nebo abrazivních čisticích prostředků.
Tyto prostředky mohou poškodit povrch displeje.

Touchpad
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Tlačítka a ovladač
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A
B
C
D
E

Přehled a ovládání

Přehled tlačítek

Tlačítko telefonu
Tlačítko nastavení vozidla a nastavení systému
Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku
Zapnutí nebo vypnutí multimediálního systému
Tlačítko pro oblíbené položky
Tlačítko zpět
Tlačítko navigace
Tlačítko rádia
Tlačítko médií

Tlačítko zpět
X

Opuštění menu: stiskněte krátce tlačítko
%.
Multimediální systém přepne do nejbližší
vyšší úrovně menu aktuálně používaného provozního režimu.
X Vyvolání základního zobrazení: stiskněte a
podržte tlačítko % déle než dvě sekundy.
Multimediální systém přepne do základního
zobrazení aktuálně používaného provozního
režimu.

Ovladač
Pomocí ovladače můžete
Rvolit body menu na displeji
Rzadávat znaky
Rvolit cíl na mapě
Rukládat zadání

Ovladač můžete
Rotáčet 3
Rposouvat doleva nebo doprava 1
Rposouvat dopředu nebo dozadu 4
Rposouvat diagonálně 2
Rkrátce nebo dlouze stisknout 7

Touchpad
Alternativně můžete pro volbu a zadávání použít
touchpad (Y Strana 15).

Touchpad
Touchpad – přehled
! Nepoužívejte na touchpadu žádné ostré

předměty. Touchpad by se tím mohl poškodit.

Touchpad
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Přehled a ovládání

Ovládání touchpadu
Volba bodu menu

:
;
=
?

Dotyková plocha
Tlačítko pro oblíbené položky
Rychlý přístup pro audio
Tlačítko zpět

Přehled funkcí
Pomocí touchpadu můžete
Rzvolit body menu na displeji (Y Strana 16)
Rzadávat znaky (rozpoznání ručního psaní)
(Y Strana 18)
Rovládat aktivní zdroj audiosignálu
(Y Strana 20)
Rvytvářet, spravovat a vyvolávat oblíbené
položky (Y Strana 22)
Rukládat zadání
Další informace o ovládání touchpadu
(Y Strana 16).

X

Přiložte prst na dotykovou plochu.
Pohybujte jím nahoru, dolů, doleva nebo
doprava.
Podle směru pohybu se pohybuje výběr na
displeji.
Tím se můžete pohybovat v seznamech nebo v
menu.
X

Potvrzení volby

Zapnutí/vypnutí touchpadu
X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Touchpad otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Aktivovat touchpad.
Touchpad je zapnutý O nebo vypnutý ª.

Netlačte prsty na touchpad příliš silně. To může
vést k funkčním poruchám.
X Stiskněte jedním prstem dotykovou plochu,
dokud nedosáhnete bodu odporu.
Spustí se menu, volba nebo aplikace.

Touchpad
X

Položte dva mírně roztažené prsty na dotykovou plochu.
X Otočte oba prsty doprava.
Nastavení ovladače se zvýší.
nebo
X Otočte oba prsty doleva.
Nastavení ovladače se sníží.

Posouvání mapy

X

Přiložte dva prsty na dolní konec dotykové
plochy.
X Posuňte prsty nahoru.
Zobrazí se rychlý přístup.
Další informace o rychlém přístupu pro audio
(Y Strana 20).

Skrytí rychlého přístupu pro audio

X

X

Přiložte dva prsty na dotykovou plochu.
Přejeďte dolů.
Rychlý přístup se skryje.

Ovládání ovladače pro nastavení vozidla nebo zvuku

X

Stiskněte jedním prstem dotykovou plochu,
dokud nedosáhnete bodu odporu.
Zobrazí se nitkový kříž.

X

Přiložte znovu prst na dotykovou plochu.
Posuňte prst libovolným směrem.
Mapa se posune směrem, kterým se pohybujete.

X

Přehled a ovládání

Vyvolání rychlého přístupu pro audio
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Touchpad
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Přehled a ovládání

Zvětšení měřítka mapy

X

Položte dva mírně roztažené prsty na dotykovou plochu.
X Prsty roztáhněte od sebe.
Měřítko mapy se zvětší.

:
;
=
?

Aktivní zadávací řádek
Zadání mezery (Y Strana 19)
Zobrazení dotykové plochy
Vymazání znaku (Y Strana 19)

Zmenšení měřítka mapy

: Ukončení menu
; Zpět k rozpoznání ručního psaní
= Změna zadávacího řádku nebo pozice kur-

zoru

X

Položte dva roztažené prsty na dotykovou plochu.
X Prsty přitáhněte k sobě.
Měřítko mapy se zmenší.

Rozpoznání ručního psaní
Přehled rozpoznání ručního psaní
Rozpoznání ručního psaní můžete použít v každém zadávacím řádku pro text, číslice nebo
znaky.

? Změna jazyka zadávání
A Ukončení zadávání znaků
X

Zobrazení menu: stiskněte touchpad.

Zapnutí/vypnutí funkce předčítání rozpoznaného ručního psaní
Funkci předčítání rozpoznaného ručního psaní
můžete zapnout nebo vypnout.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Touchpad otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Předčítání rozpoznaného ruč‐
ního psaní.
Funkce předčítání je zapnutá O nebo
vypnutá ª.

Touchpad

Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Namalujte prstem požadovaný znak na dotykovou plochu.
Rozpoznaný znak bude zadán do zadávacího
řádku. Na dotykovou plochu můžete napsat
další znak.
Pokud lze zadaný znak interpretovat různě,
budou tyto interpretace zobrazeny.
Další informace o návrzích znaku
(Y Strana 19).

X

Stiskněte touchpad.
Zobrazí se menu.
X Volba symbolu p: pohybujte prstem
doleva nebo doprava a klepněte.
X Volba požadovaného zadávacího řádku:
pohybujte prstem nahoru nebo dolů a klepněte.
Zvolený zadávací řádek je aktivní, můžete
pokračovat v zadávání znaků.

Pohyb kurzoru v zadávacím řádku

Volba návrhů znaků
X

Otočte ovladač.
Zvolený znak bude automaticky zadán místo
rozpoznaného znaku. Můžete pokračovat v
zadávání znaků.

Zadání mezery
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Dotkněte se dotykového povrchu prstem a
pohybujte jím doprava.
Do řádku zadání bude vložena mezera.

Vymazání znaku
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Dotkněte se dotykového povrchu prstem a
pohybujte jím doleva.
Naposledy zadaný znak bude vymazán.

Změna zadávacího řádku

X

Stiskněte touchpad.
Zobrazí se menu.
X Volba symbolu p: pohybujte prstem
doleva nebo doprava a klepněte.
X Posouvání kurzoru: pohybujte prstem
doleva nebo doprava.

Změna jazyka zadávání pro rozpoznání
ručního psaní
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Stiskněte touchpad.
Zobrazí se menu.
X Volba symbolu B: pohybujte prstem
doleva nebo doprava a klepněte.
Zobrazí se seznam dostupných jazyků.
X Volba jazyka: pohybujte prstem nahoru nebo
dolů a klepněte.
Jazyk zadávání pro rozpoznání ručního psaní
byl změněn.

Vyhledávání v seznamech
Jako příklad slouží vyhledávání v telefonním
seznamu.
Prvním znakem určíte počáteční písmeno hledaného kontaktu.

Přehled a ovládání

Zadávání znaků
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Základní funkce
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Přehled a ovládání

X

Nakreslete písmeno na plochu touchpadu.
V telefonním seznamu je zvýrazněn první kontakt se zvoleným počátečním písmenem.
Další informace o rozpoznávání ručního psaní
na touchpadu (Y Strana 18).
X Nakreslete postupně další písmena na plochu
touchpadu.
X Ukončení vyhledávání a přepnutí na telefonní seznam: stiskněte touchpad.

Přepnutí mezi ovladačem a touchpadem jako zařízením pro zadávání
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Přechod z ovladače k rozpoznání ručního
psaní na touchpad: stiskněte prstem touchpad.
Rozpoznání ručního psaní na touchpadu je
aktivní.
X Přechod z touchpadu k zadávání znaků
pomocí ovladače: stiskněte ovladač.
Zadávání znaků ovladačem je aktivní.

Změna stanice / hudební skladby

Základní funkce
Zapnutí/vypnutí multimediálního
systému
X

Stiskněte tlačítko Ü vedle ovladače.
Multimediální systém vyvolá naposledy
nastavené menu.

Nastavení hlasitosti
X Otočte rýhované kolečko vedle ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko W nebo X na multifunkčním volantu.
Hlasitost aktuálně zvoleného mediálního
zdroje se změní.
X

Nastavení hlasitosti telefonních hovorů:
proveďte nastavení během telefonního
hovoru.
X Nastavení hlasitosti dopravních hlášení a
navigačních pokynů: proveďte nastavení
během dopravního hlášení nebo navigačního
pokynu.

i Hlasitost navigačních pokynů můžete nastavit podle hlasitosti příslušného mediálního
zdroje.

i Nastavení hlasitosti systému ovládání hla-

sem Garmin® MAP PILOT (viz návod k obsluze
dodaný výrobcem).

Vypnutí/zapnutí zvuku
Vypnutí/zapnutí zvuku mediálního
zdroje
V závislosti na aktivním zdroji audiosignálu
můžete touto funkcí zvolit další stanici nebo
hudební skladbu.
X Vyvolejte rychlý přístup (Y Strana 17).
Zobrazí se aktuální zdroj audiosignálu.
X Volba předchozí nebo další stanice nebo
hudební skladby: pohybujte prstem doleva
nebo doprava.
Spustí se zvolená rozhlasová stanice nebo
hudební skladba.

X Stiskněte rýhované kolečko vedle ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko 8 na multifunkčním
volantu.
Při vypnutém zvuku uvidíte ve stavovém řádku
symbol 8.
i Pokud změníte mediální zdroj nebo hlasitost, zvuk se automaticky zapne.

i Dopravní hlášení a pokyny navigačního
systému slyšíte i při vypnutém zvuku.

Základní funkce
Vypnutí a opětovné zapnutí dopravních
informací a navigačních pokynů

Zobrazení menu

X

X

X

Opětovné zapnutí navigačních pokynů:
znovu nastartujte vozidlo.
nebo
X Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem
Garmin® MAP PILOT: spusťte nový výpočet
trasy.

Hlavní funkce
Vyvolání hlavních funkcí
X

Stiskněte tlačítko ß, $, Õ, %
nebo Ø.
Navigace (pokud je k dispozici): zobrazí se
hlavní menu.
Rádio: objeví se základní zobrazení posledního nastaveného režimu rádia.
Média: objeví se základní zobrazení posledního nastaveného mediálního zdroje.
Komunikace: objeví se základní zobrazení
poslední zapnuté komunikační funkce.
Funkce vozidla: objeví se základní zobrazení.

X

Vyvolejte hlavní funkce.
Posuňte ovladač 4.
Zobrazí se menu zvolené funkce. Označení se
nachází dle ovládání v řádku hlavní funkce
(nahoře) nebo v řádku menu (dole).
X Volba bodu menu: otočte a stiskněte ovladač.
Pokud jste zvolili bod menu v řádku hlavních
funkcí, přejděte do posledního nastaveného
menu zvolené funkce.
Řádek menu nabízí možnosti v rámci aktuálně
nastavené funkce.

Volba provozního režimu pro hlavní
funkci
Pro některou hlavní funkci, např. komunikaci,
můžete zvolit dostupné provozní režimy.
V menu Komunikace můžete
Rpřejít do režimu telefonu
Rvyvolat internet
Rvyvolat digitální návod k obsluze telefonu/®
X Stiskněte tlačítko %.
Pokud byl naposledy zapnutý režim telefonu,
zobrazí se menu Telefon.
X Opětovně stiskněte tlačítko %.
nebo
X Zvolte Tel/® posunutím 5 a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se menu. V popředí je Telefon.
X Zvolte např. Informace o telefonu otočením a stisknutím ovladače.

Přehled a ovládání

Vypnutí dopravních informací: podržte
stisknuté rýhované kolečko vedle ovladače,
až zmizí zobrazení . ve stavovém řádku
displeje.
Uslyšíte potvrzovací tón.
X Opětovné zapnutí dopravních informací:
podržte stisknuté rýhované kolečko, až se
zobrazí zobrazení . ve stavovém řádku displeje.
Uslyšíte potvrzovací tón.
X Vypnutí navigačních pokynů: během navigačního pokynu stiskněte rýhované kolečko
vedle ovladače.
Zobrazí se hlášení Mluvené navigační
pokyny jsou vypnuty..
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Oblíbené položky
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RNavigace

Přehled a ovládání

Oblíbené položky

RZábava

Přehled oblíbených položek

RTel/®
RVozidlo
RKlimatizace
X

: Přidání nové oblíbené položky

(Y Strana 22)

; Přejmenování zvolené oblíbené položky

(Y Strana 22)
= Přesunutí zvolené oblíbené položky
(Y Strana 23)
? Vymazání zvolené oblíbené položky
(Y Strana 23)
Spravovat můžete celkem 20 oblíbených položek.

Zobrazení a vyvolání oblíbených položek
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Objeví se oblíbené položky.
X Volba oblíbené položky: otočte ovladač.
X Vyvolání oblíbené položky: stiskněte ovladač.

Přidání oblíbených položek
Přidání k předvoleným oblíbeným položkám
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Objeví se oblíbené položky.
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.
X Zvolte Znovu přiřadit otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se kategorie dostupných oblíbených
položek.

Zvolte požadovanou kategorii.
Objeví se příslušné oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
X Uložte oblíbenou položku na požadovanou
pozici otočením a stisknutím ovladače.
Oblíbená položka bude přidána.
Pokud uložíte oblíbenou položku na místo jiné
oblíbené položky, bude dříve uložená oblíbená položka přepsána.

Přidání k vlastním oblíbeným položkám
Jako oblíbené položky můžete ukládat telefonní
čísla z telefonního seznamu nebo rozhlasové
stanice.
Jako příklad je uvedeno telefonní číslo z telefonního seznamu.
X Vyvolejte telefonní seznam (Y Strana 45).
X Vyhledejte kontakt a zobrazte telefonní číslo
(Y Strana 46).
X Uložení telefonního čísla jako oblíbené
položky: podržte stisknuté tlačítko oblíbených položek na ovladači, až se zobrazí oblíbené položky.
X Umístění oblíbené položky na požadovanou pozici: otočte a stiskněte ovladač.
Oblíbená položka bude přidána.
Pokud uložíte oblíbenou položku na místo jiné
oblíbené položky, bude dříve uložená oblíbená položka přepsána.

Přejmenování oblíbených položek
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Objeví se oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku
otočením ovladače.
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.
X Zvolte Přejmen. otočením a stisknutím ovladače.

Oblíbené položky
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Zadejte znaky pomocí ovladače nebo touchpadu (Y Strana 18).
X Ukončení zadání: zvolte OK.
Oblíbená položka byla přejmenována.

Přesunutí oblíbených položek
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Objeví se oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku
otočením ovladače.
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.
X Zvolte Přesunout otočením a stisknutím
ovladače.
X Uložte oblíbenou položku na požadovanou
pozici otočením a stisknutím ovladače.
Oblíbená položka byla přesunuta.
Pokud uložíte oblíbenou položku na místo jiné
oblíbené položky, bude dříve uložená oblíbená položka přepsána.

Vymazání oblíbených položek
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Objeví se oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku
otočením ovladače.
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.
X Zvolte Vymaz. otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Ano.
Oblíbená položka bude vymazána.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

Přehled a ovládání

X

Nastavení času
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Nastavení displeje
Nastavení jasu

Nastavení systému

Vypnutí nebo zapnutí displeje
X

Jas detekovaný světelným senzorem displeje
ovlivňuje možnosti nastavení této funkce.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Vypnutí displeje: zvolte Displej vyp posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
X Zapnutí displeje: stiskněte ovladač.

X

Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Displej otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Jas.
Zobrazí se ovladač.
X Zvolte požadovaný jas.

Nastavení vzhledu displeje
Displej disponuje optimalizovaným vzhledem
pro denní a noční režim.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Displej otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Denní vzhled, Noční vzhled nebo
Automaticky.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
Nastavení

Vysvětlení

Denní vzhled

Displej je trvale nastaven
na denní vzhled.

Noční vzhled

Displej je trvale nastaven
na noční vzhled.

Automaticky

V nastavení Automaticky
vyhodnocuje multimediální systém automatický
světelný snímač vozidla a
automaticky přepne
vzhled displeje.

Nastavení času
Všeobecné informace
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno GPS, může multimediální systém automaticky nastavit čas a
datum.
Správná nastavení času, časového pásma a letního a standardního času jsou nutná pro následující funkce navigačního systému:
Rnavádění k cíli na trasách s časově závislým
řízením dopravy
Rvýpočet předpokládaného času příjezdu

Zapnutí nebo vypnutí automatického
nastavení času
Pomocí funkce Automatické nastavení času
zapnete nebo vypnete automatické nastavení
času a data. Funkce je zapnutá z výroby.
Funkce Automatické nastavení času je nyní
dostupná pouze ve vozidlech s příjmem GPS.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Čas posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Automatické nastavení času stisknutím ovladače.
X Funkci zapnete O, nebo vypnete ª.

Nastavení časového pásma
Pro nastavení časového pásma musí být funkce
Automatické nastavení času zapnutá.
Funkce Časové pásmo: je nyní dostupná pouze
ve vozidlech s příjmem GPS.

Nastavení času
Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Čas posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Časové pásmo: otočením a stisknutím
ovladače.
Objeví se seznam zemí. Tečka # označuje
aktuální nastavení.
X Zvolte zemi.
Podle zvolené země se navíc zobrazí seznam
časových pásem.
X Zvolte požadované časové pásmo.
Dojde k převzetí časového pásma.
Zobrazí se seznam s dostupnými možnostmi
nastavení letního času (Y Strana 25).

Nastavení letního a standardního
času
Pomocí menu Letní čas můžete nastavit automatické přepnutí na letní čas nebo zapnout a
vypnout nastavení letního času. Při přepnutí na
letní čas se čas posune o jednu hodinu dopředu.
Menu Letní čas nebo možnost Automaticky
nejsou dostupné ve všech zemích.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Čas posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Letní čas otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam s dostupnými možnostmi
nastavení letního času.
X Zvolte Automaticky, Zap nebo Vyp.
Nastavení

Funkce

Automaticky

Letní a standardní
čas budou nastavovány automaticky.

Zap

Hodiny se nastaví o
hodinu napřed oproti
standardnímu času.

Vyp

Zvolí se standardní
čas zvoleného časového pásma.

Manuální nastavení času
Vozidla s příjmem GPS: pomocí manuálního
nastavení času můžete posunout čas až o několik hodin dopředu nebo dozadu.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Čas posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Manuální nastavení času otočením
a stisknutím ovladače.
X Nastavení hodin: otočte ovladač.
X Nastavení minut: posuňte 9, otočte a
stiskněte ovladač.
Dojde k převzetí času.
Funkce Automatické nastavení času je
deaktivovaná ª.
Při nastavení přepínání letního času na Auto‐
maticky uvidíte dotaz, zda má dojít k jeho
zachování.

i Pokud znovu aktivujete Automatické

nastavení času, dojde k volbě posledních
nastavení pro časové pásmo a k přepnutí na
letní čas.

Nastavení formátu času a data
Pomocí této funkce nastavíte čas pro všechny
ukazatele ve vozidle.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Čas posunutím 6, otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Formát otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte požadovaný formát data.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
X Zvolte požadovaný formát času.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
Zkratka

Význam

DD.MM.RRRR

Den.měsíc.rok
(formát data,
rok čtyřmístný)

DD/MM/RRRR

Den/měsíc/rok
(formát data,
rok čtyřmístný)

Nastavení systému

X
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Nastavení jazyka systému

Nastavení systému
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Zkratka

Význam

RRRR/MM/DD

Rok/
měsíc/den
(formát data,
rok čtyřmístný)

HH:MM (24 hod.)

Hodina:minuta
(24hodinový formát času)

HH:MM (AM/PM)

Hodina:minuta
(formát času
AM/PM)

Nastavení Bluetooth®
Všeobecné informace o Bluetooth®
Bluetooth® je technologie bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost do cca 10 m.
Pomocí Bluetooth® můžete např. Váš mobilní
telefon připojit k multimediálnímu systému za
účelem
Rvyužití hands-free
Rvytvoření internetového připojení
Rposlechu hudby přes Bluetooth® Audio
Rvýměny vizitek (vCard)
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka
společnosti Bluetooth Special Interest Group
(SIG) Inc.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth®
X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Zapnout Bluetooth otočením a stisknutím ovladače.
Bluetooth® zapnete O, nebo vypnete ª.

Automatické přizpůsobení hlasitosti
Všeobecné informace
Pomocí funkce Automatické přizpůsobení
hlasitosti se vzájemně přizpůsobí hlasitost

různých zdrojů audiosignálu pro vyrovnání relativních rozdílů hlasitosti.
Příklad: přepnete z relativně tiché stanice na
relativně hlasitou rozhlasovou stanici. Hlasitost
obou stanic je stejná. Manuální nastavení hlasitosti není nutné.
Funkce Automatické přizpůsobení hlasi‐
tosti je z výroby vypnutá ª. Pomocí této
funkce se lehce sníží dynamický rozsah hudby.
Pro využití audiofilní kvality zvuku se doporučuje
nechat tuto funkci vypnutou.

Zapnutí/vypnutí automatického přizpůsobení hlasitosti
X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Automatické přizpůsobení hlasi‐
tosti otočením a stisknutím ovladače.
Funkci Automatické přizpůsobení hla‐
sitosti zapnete O, nebo vypnete ª.

X

Nastavení jazyka systému
Touto funkcí určíte jazyk pro zobrazení menu a
navigačních pokynů. Volba jazyka ovlivní
možnost zadávání znaků.

i Pro navigační pokyny nejsou podporovány
všechny jazyky. Pokud není jazyk podporován, uslyšíte navigační pokyny anglicky.

X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Jazyk (Language) otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam jazyků. Tečka # označuje
aktuální nastavení.
X Zvolte jazyk.
Multimediální systém načte zvolený jazyk a
nastaví jej.

i Pokud používáte arabský mapový materiál,
můžete zobrazit textové informace na navigační mapě také v arabském písmu. Za tím
účelem zvolte arabský jazyk ze seznamu

jazyků. Navigační pokyny budou také v arabském jazyce.

Funkce oblíbených položek
Vyvolání funkce oblíbených položek
přes menu Systém:
X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Funkce oblíbených položek stisknutím ovladače.
Objeví se oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou funkci otočením a stisknutím ovladače.

Pomocí této funkce můžete své osobní údaje
Rpřenést z jednoho multimediálního systému
na jiný multimediální systém
V závislosti na výbavě vozidla může být možný
pouze omezený přenos nebo nemusí být
možný vůbec.
Ruložit jako záložní kopii (export dat) a znovu
nahrát (import dat)
Rchránit před nechtěným exportem pomocí
dotazu na PIN (přednastavení: vypnuto ª)
Jako paměťové médium pro přenos dat můžete
použít buď SD kartu, nebo paměť USB (např.
USB flash disk).

Zapnutí nebo vypnutí zabezpečení
pomocí PIN

Vyvolání funkce oblíbených položek
pomocí ovladače nebo touchpadu
X

Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači nebo na touchpadu.
Objeví se oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou funkci otočením a stisknutím ovladače.
X

Vypnutí funkce oblíbených položek
X

Stiskněte opětovně tlačítko oblíbených položek.
nebo
X Stiskněte tlačítko % na ovladači.
nebo
X Stiskněte tlačítko % na touchpadu.
nebo
X Na displeji zvolte % otočením a stisknutím
ovladače.

Import a export dat
Všeobecná upozornění
! Při zápisu údajů na USB flash disk nebo

paměťovou kartu nesmíte flash disk nebo
kartu v žádném případě vyjmout! Jinak hrozí
ztráta údajů.

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X

Zvolte Import/export dat otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Aktivovat zabezpečení pomocí
PIN.
Zabezpečení pomocí PIN zapnete O, nebo
vypnete ª. Při zapnutí zabezpečení pomocí
PIN budete vyzváni k zadání PIN.
X Zadejte čtyřmístné PIN otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte ¬.
Budete vyzváni k opětovnému zadání PIN.
X Znovu zadejte PIN a zvolte ¬.
Od této chvíle jsou Vaše osobní údaje chráněny před nežádoucím exportem pomocí PIN.

i Pokud zabezpečení pomocí PIN opět deak-

tivujete, budete předtím vyzváni k zadání PIN.
Pokud jste Váš PIN zapomněli, můžete zabez-
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Obnovení výrobního nastavení
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pečení pomocí PIN nechat deaktivovat v
servisním středisku Mercedes-Benz. Alternativně můžete deaktivovat zabezpečení
pomocí PIN tak, že vymažete Vaše osobní
data (Y Strana 28).

Import a export dat
Exportovat můžete oblíbené položky, nastavení
systému a seznam rozhlasových stanic.
Společnost Mercedes-Benz neručí za možnou
ztrátu dat.

Výbava se systémem Garmin® MAP PILOT:
pokud chcete importovat nebo exportovat data
na SD kartě, musíte nejprve vyjmout SD kartu s
digitální mapou (Y Strana 64).
X Vložte SD kartu (Y Strana 64).
nebo
X Připojte zařízení USB (např. USB flash disk)
(Y Strana 64).
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Import/export dat otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Importovat data nebo Exportovat
data.
i Při importu dat budou aktuální data v multimediálním systému přepsána. Zobrazí se příslušné hlášení. Po importu dat bude multimediální systém restartován.
Když je zabezpečení pomocí PIN aktivováno,
zobrazí se při zvolení Exportovat data dotaz
na zadání PIN.

X

Zadejte čtyřmístné PIN a zvolte¬otočením a stisknutím ovladače.
Zabezpečení pomocí PIN je deaktivováno.
X Zvolte Paměťová karta, USB 1 nebo USB 2
otočením a stisknutím ovladače.
Funkce provede export veškerých dat na zvolený datový nosič.

Obnovení výrobního nastavení
U multimediálního systému můžete obnovit
výchozí nastavení. Přitom budou mimo jiné
vymazány všechny osobní údaje multimediálního systému. Jedná se např. o
Rpaměť stanic
Rzáznamy v paměti cílů
Rautorizovaný telefon
Navíc bude deaktivováno zabezpečení pomocí
PIN, díky kterému jste chránili Vaše data před
nežádoucím exportem. Provedení resetování se
doporučuje např. při předávání nebo prodeji
vozidla.
Společnost Mercedes-Benz neručí za možnou
ztrátu dat.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu Vozidlo.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Resetovat otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda má být provedeno resetování systému.
X Zvolte Ano nebo Ne.
Po volbě Ne se proces přeruší.
Po volbě Ano se opět zobrazí dotaz, zda
chcete skutečně provést resetování.
X Zvolte Ano nebo Ne.
Po volbě Ano se zobrazí hlášení. Multimediální
systém je obnoven na výrobní nastavení a
restartován.
Po volbě Ne se proces přeruší.

Nastavení vozidla

Vyvolání nastavení vozidla
X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení vozidla otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Nastavení vozidla.
X Zvolte požadované nastavení vozidla.
Hlavní oblast s prvkem pro nastavení je
aktivní.
X Volba jiného nastavení vozidla: aktivujte
menu pro volbu nastavení vozidla posunutím
ovladače 5.
X Opuštění nastavení vozidla: zvolte &
posunutím 6 a stisknutím ovladače.

Ambientní osvětlení
Všeobecná upozornění
Následující nastavení jsou možná pro ambientní
osvětlení:
Rjas

Nastavení ovlivní dodatečnou změnu jasu
ambientního osvětlení.
Rbarva
Nastavení ovlivní změnu barvy ambientního
osvětlení.
Další informace k osvětlení interiéru (viz návod k
obsluze vozidla).

Nastavení jasu
X

Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
Zvolte Ambientní osvětlení jas otočením
a stisknutím ovladače.
Prvek pro nastavení je aktivní.
X Zvolte požadovanou hodnotu jasu.

X

Nastavení barvy

Zapnutí nebo vypnutí akustického
potvrzení zamknutí
Zamknutí vozidla si můžete nechat potvrdit akustickým signálem.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Akustická signalizace zamknutí
otočením a stisknutím ovladače.
Funkce se podle předchozího stavu zapne,
nebo vypne.
Další informace o zamknutí (viz návod k obsluze
vozidla).

Zapnutí nebo vypnutí přizpůsobení
bezpečnostního pásu
Pomocí funkce Předepínač pásů se bezpečnostní pás sedadla řidiče a spolujezdce přizpůsobí horní části těla cestujících na sedadlech
řidiče a spolujezdce.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Předepínač pásů otočením a stisknutím ovladače.
Funkce se podle předchozího stavu zapne,
nebo vypne.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

Zapnutí nebo vypnutí automatického
sklopení zrcátek
Pokud vozidlo zamknete zvenku, dojde při
zapnuté funkci Automatické sklopení
zrcátek k automatickému sklopení vnějších
zpětných zrcátek. Pokud vozidlo odemknete,
vnější zpětná zrcátka se znovu vyklopí.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Automatické sklopení zrcátek
otočením a stisknutím ovladače.
Funkce se podle předchozího stavu zapne,
nebo vypne.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

X

Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
Zvolte Ambientní osvětlení barva otočením a stisknutím ovladače.
Prvek pro nastavení je aktivní.
X Zvolte požadovanou barvu.

X

Zapnutí nebo vypnutí vyhledávacího
osvětlení
Pokud zapnete funkci Vyhledávací osvět‐
lení, aktivuje se při setmění krátkodobě vnější
osvětlení. Spínač světel přitom musí být v poloze
Ã (viz návod k obsluze vozidla).

Funkce vozidla

Nastavení vozidla

29

Funkce vozidla

30

Nastavení klimatizace
Vnější osvětlení svítí po odemknutí po dobu
40 sekund. Pokud nastartujete motor, deaktivuje se vyhledávací osvětlení a aktivuje se automatické řízení světel (viz návod k obsluze vozidla).
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Vyhledávací osvětlení otočením a
stisknutím ovladače.
Funkce se podle předchozího stavu zapne,
nebo vypne.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

Zapnutí nebo vypnutí automatického
uzamknutí
Při zapnutém automatickém uzamknutí se vozidlo automaticky zamkne, pokud je zapnuté
zapalování a vozidlo se pohybuje rychleji než
rychlostí chůze.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Automatické uzamknutí otočením a
stisknutím ovladače.
Funkce se podle předchozího stavu zapne,
nebo vypne.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

Doba doběhu osvětlení
Nastavení doby doběhu vnitřního osvětlení
Vnitřní osvětlení se při vytažení klíčku ze spínací
skříňky aktivuje na dobu doběhu osvětlení.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Doba doběhu vnitřního osvětlení
otočením a stisknutím ovladače.
Prvek pro nastavení je aktivní.
X Zvolte požadovanou dobu doběhu osvětlení
otočením ovladače.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

Nastavení doby doběhu vnějšího osvětlení
Pokud zapnete funkci Doba doběhu vnějšího
osvětlení, aktivuje se při vypnutí motoru krátkodobě vnější osvětlení. Spínač světel přitom
musí být v poloze Ã (viz návod k obsluze
vozidla).

Vnější osvětlení svítí po vypnutí motoru po dobu
60 sekund. Pokud zavřete všechny dveře a
dveře zavazadlového prostoru, vnější osvětlení
po uplynutí nastavené doby doběhu zhasne.
X Vyvolejte nastavení vozidla (Y Strana 29).
X Zvolte Doba doběhu vnějšího osvětlení
otočením a stisknutím ovladače.
Prvek pro nastavení je aktivní.
X Zvolte požadovanou dobu doběhu otočením a
stisknutím ovladače.
Další informace (viz návod k obsluze vozidla).

Nastavení klimatizace
Přehled
Nastavení klimatizace můžete přizpůsobit prostřednictvím řádku pro nastavení klimatizace
nebo pomocí menu Klimatizace.
Prostřednictvím řádku pro nastavení klimatizace můžete nastavit nejdůležitější funkce klimatizace jako teplotu, množství vzduchu a distribuci vzduchu. Řádek pro nastavení klimatizace je viditelný ve většině náhledů obrazovky.
V menu Klimatizace najdete všechny funkce klimatizace. Do menu Klimatizace můžete přejít
přes řádek pro nastavení klimatizace
(Y Strana 30).

Nastavení v řádku pro nastavení klimatizace
Funkce v řádku pro nastavení klimatizace

Řádek pro nastavení klimatizace s automatickou
klimatizací THERMOTRONIC (příklad)
: Nastavení teploty vlevo a zobrazení aktuál-

ního nastavení

; Nastavení distribuce vzduchu a zobrazení

aktuálního nastavení

= Vyvolání menu Klimatizace, zobrazení

aktuálního nastavení chlazení (ON/OFF)

Nastavení klimatizace
? Nastavení množství vzduchu a zobrazení

i Distribuci vzduchu můžete nastavit také

Přepnutí na řádek pro nastavení klimatizace

X

X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu vozidla.
X Opakovaně posuňte ovladač 6, až je aktivní
řádek pro nastavení klimatizace.

přes menu Klimatizace (Y Strana 31).

Vyvolání menu Klimatizace
Přepněte na řádek nastavení klimatizace
(Y Strana 30).
X V řádku pro nastavení klimatizace zvolte A/C
otočením a stisknutím ovladače.
Menu pro volbu funkce klimatizace je aktivní.
X Zvolte požadovanou funkci klimatizace.
Zobrazí se zvolená funkce klimatizace.

Nastavení teploty
i Teplotu lze nastavit zvlášť pro levou a pravou

stranu pouze v kombinaci s automatickou klimatizací THERMOTRONIC.
X Zvolte v řádku pro nastavení klimatizace vlevo
nebo vpravo aktuální hodnotu teploty otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se stupnice pro nastavení teploty.
X Změňte nastavení otočením ovladače.
X Zavřete stupnici pro nastavení stisknutím
ovladače.

i Teplotu můžete nastavit také přes menu Klimatizace (Y Strana 31).

Nastavení množství vzduchu
X

V řádku pro nastavení klimatizace zvolte J
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se stupnice pro nastavení množství
vzduchu.
X Změňte nastavení otočením ovladače.
X Zavřete stupnici pro nastavení stisknutím
ovladače.

Nastavení ve spodním řádku menu
Klimatizace
Zapnutí/vypnutí klimatizování
X

Vyvolejte menu Klimatizace (Y Strana 31).
Opakovaně posouvejte ovladač 6, dokud
se neaktivuje spodní řádek.
X Zvolte O Klima zap otočením a stisknutím
ovladače.
Podle nastavení je klimatizování zapnuté O,
nebo vypnuté ª.
Při vypnutí klimatizování
Rjsou funkce nastavení klimatizování deaktivovány
Rse vypne ventilátor
Rse zavřou klapky vnitřní cirkulace vzduchu.
X

Zapnutí nebo vypnutí chlazení s vysoušením vzduchu
X

Nastavení distribuce vzduchu

Vyvolejte menu Klimatizace (Y Strana 31).
Opakovaně posouvejte ovladač 6, dokud
se neaktivuje spodní řádek.
X Zvolte A/C otočením a stisknutím ovladače.
X Chlazení s vysoušením vzduchu zapnete O,
nebo vypnete ª.

X

i Aktuální stav funkce chlazení je zobrazen v

i Množství vzduchu můžete nastavit také přes
menu Klimatizace (Y Strana 31).

V řádku pro nastavení klimatizace zvolte
zobrazení aktuální distribuce vzduchu otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se stupnice pro nastavení distribuce
vzduchu.
X Změňte nastavení otočením ovladače.
X Zavřete stupnici pro nastavení stisknutím
ovladače.

X

řádku pro nastavení klimatizace: A/C ON –
zapnuto, A/C OFF – vypnuto (Y Strana 30).

i Vypnutí chlazení s vysoušením vzduchu snižuje spotřebu paliva.

Funkce vozidla

aktuálního nastavení
A Nastavení teploty vpravo a zobrazení aktuálního nastavení
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Kamera 360°
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Funkce vozidla

Synchronizace nastavení klimatizace
Pomocí volby O SYNC (synchronizace) se
můžete rozhodnout, zda chcete provést nastavení klimatizace pro všechny zóny společně O,
nebo zvlášť ª.
X Vyvolejte menu Klimatizace (Y Strana 31).
X Opakovaně posouvejte ovladač 6, dokud
se neaktivuje spodní řádek.
X Zvolte O SYNC otočením a stisknutím ovladače.
X Funkci synchronizace zapnete O, nebo
vypnete ª.
Při vypnuté funkci synchronizace můžete přepínat mezi řidičem a spolujezdcem.
X

Přepněte ze spodní lišty do hlavního pole
posunutím ovladače 5.
X Přepněte mezi levou a pravou částí posunutím
ovladače 1.
Přepínání mezi řidičem a spolujezdcem nelze
použít u všech funkcí klimatizace.

Nastavení v hlavní oblasti menu Klimatizace
Nastavení režimu proudění vzduchu
Nastavením režimu proudění vzduchu určujete
způsob proudění vzduchu. Nastavení je aktivní,
když je klimatizace nastavena na „AUTO“.
Režim proudění vzduchu lze nastavit pouze v
kombinaci s automatickou klimatizací THERMOTRONIC.
X Vyvolejte menu Klimatizace (Y Strana 31).
X Zvolte Režim proudění vzduchu otočením a
stisknutím ovladače.
X Změňte nastavení otočením a stisknutím
ovladače.
X Opuštění menu: stiskněte tlačítko %.
Aktuální nastavení proudu vzduchu je zobrazeno
v řádku pro nastavení klimatizace: DIFFUSE,
MEDIUM nebo FOCUS (Y Strana 30).

i Když v hlavním poli posunete ovladač doleva

Nastavení nezávislého/přídavného
topení

Přepnutí na nastavení klimatizace v
zadní části vozidla

Pro automatické zapnutí nezávislého topení
můžete přednastavit tři časy odjezdu.
X Volba přednastaveného času: vyvolejte
menu Klimatizace (Y Strana 31).
X Zvolte Nezávislé topení otočením a stisknutím ovladače.
X Otočte ovladač.

nebo doprava, bude deaktivována také synchronizace. Tím se prvky pro nastavení strany
řidiče a spolujezdce opět zobrazí zvlášť.

Klimatizaci v zadní části vozidla můžete nastavit
také zepředu.
X Vyvolejte menu Klimatizace (Y Strana 31).
X Posuňte ovladač 6, uvolněte a znovu
posuňte 6.
Zápatí je aktivní.
X Zvolte Nastav. vzadu otočením a stisknutím
ovladače.
X Nastavení na klimatizaci v zadní části vozidla
zapnete O, nebo vypnete ª. Grafické zobrazení interiéru vozidla se odpovídajícím způsobem změní.
X Zvolte Zpět k nast. klima.
Dojde k opětnému přepnutí nastavení
dopředu.
i Po krátké době přepne multimediální
systém funkce pro nastavení automaticky
opět dopředu.

X

Změna přednastaveného času: vyvolejte
menu Klimatizace (Y Strana 31).
X Zvolte Nezávislé topení.
X Zvolte čas odjezdu, který se má změnit.
Zobrazí se menu pro změnu času.
X

Zvolte požadovaný prvek pro nastavení (analogové hodiny, hodiny nebo minuty) posunutím ovladače 5 a 9.
X Změňte nastavení otočením ovladače.
X Opuštění menu: stiskněte ovladač.

Kamera 360°
Důležitá bezpečnostní upozornění
Kamera 360° je pouze pomocným prostředkem. Nemůže nahradit Vaši pozornost věnovanou bezprostřednímu okolí. Odpovědnost za
bezpečné manévrování, parkování a vyjíždění

Zpětná kamera pro couvání

Přehled kamery 360°
Kamera 360° zachycuje bezprostřední okolí
vozidla a podporuje Vás např. při parkování
nebo při výjezdech z míst se špatnou viditelností.

Nastavení pro kameru 360°
Zapnutí a vypnutí pomocí zpátečky
Při zapnutí funkce Autom. zap při zařazené
zpátečce se při zařazení zpátečky zobrazí obraz
kamery 360°.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu Vozidlo.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Kamera 360° otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Autom. zap při zařazené zpá‐
tečce.
Funkci zapnete O, nebo vypnete ª.

Otevření krytu kamery za účelem
čistění
X

V menu Kamera 360° zvolte Otevřít kryt
kamery otočením a stisknutím ovladače.
Hlášení Čekejte prosím... se zobrazí po
dobu cca tří sekund.
Kryt kamery se otevře. Když uzamknete vozidlo nebo se rozjedete, zavře se kryt kamery
automaticky.

Zobrazení obrazu kamery 360°
Obraz kamery 360° se zobrazí, když
Vaše vozidlo vybaveno kamerou 360°
Rje multimediální systém zapnutý
(Y Strana 20)
Rje zapnutá funkce Kamera 360°
Rje

X

Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu Vozidlo.
X Zvolte Kamera 360° otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se kamera 360° s děleným zobrazením.
Na displeji uvidíte předchozí zobrazení, pokud
při zapnuté funkci
Rzvolíte polohu převodovky P nebo
Rjedete mírnou rychlostí
X Manuální přepnutí zobrazení: zvolte &
posunutím 6 a stisknutím ovladače.
X Automatické přepnutí zobrazení: zobrazení
kamery 360° můžete automaticky přepnout
při zařazení zpátečky (Y Strana 33).

Zpětná kamera pro couvání
Důležitá bezpečnostní upozornění
Zpětná kamera je pouze pomocným prostředkem. Nemůže nahradit Vaši pozornost věnovanou bezprostřednímu okolí. Odpovědnost za
bezpečné manévrování, parkování a vyjíždění
z parkovacího místa je vždy na Vás. Ujistěte se,
zda se při manévrování a parkování nenachází v
dosahu manévrování žádné osoby, zvířata nebo
předměty.

Přehled zpětné kamery
Zpětná kamera zachycuje bezprostřední okolí za
vozidlem a podporuje Vás např. při parkování.

Nastavení zpětné kamery
Zapnutí a vypnutí pomocí zpátečky
Při zapnutí této funkce se po zařazení zpátečky
objeví obraz zpětné kamery.
X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu Vozidlo.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,
otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.

Funkce vozidla

z parkovacího místa je vždy na Vás. Ujistěte se,
zda se při manévrování a parkování nenachází v
dosahu manévrování žádné osoby, zvířata nebo
předměty.
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X

Funkce vozidla

Zvolte Zpětná kamera otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se menu Zpětná kamera.
X Zvolte Autom. zap při zařazené zpá‐
tečce.
Funkci zapnete O, nebo vypnete ª.

Otevření krytu kamery za účelem
čistění
X

V menu Zpětná kamera zvolte Otevřít
kryt kamery otočením a stisknutím ovladače.
Hlášení Čekejte prosím... se zobrazí po
dobu cca tří sekund.
Kryt kamery se otevře. Když uzamknete vozidlo nebo se rozjedete, kryt kamery se automaticky zavře.

Zobrazení obrazu zpětné kamery
Obraz zpětné kamery bude přenášen na displej
multimediálního systému po zařazení zpátečky,
pokud
Rje Vaše vozidlo vybaveno zpětnou kamerou
Rje multimediální systém zapnutý
Rje zapnutá funkce Autom. zap při zařa‐
zené zpátečce (Y Strana 33)
Na displeji uvidíte předchozí zobrazení, pokud
při zapnuté funkci
Rzvolíte polohu převodovky P nebo
Rkrátce popojedete dopředu

Navigační modul GARMIN® MAP PILOT

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
Při provozu systému dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě nacházíte.
Za jízdy dodržujte příslušné dopravní předpisy.
Dopravní předpisy mají vždy přednost před
pokyny k jízdě Garmin® MAP PILOT.

se zajistí. Strana s kontakty musí přitom ukazovat dolů ve směru šachty.
i Dbejte na vypnutí ochrany proti zápisu u SD
karty. Spínač na straně přitom směřuje ke
kontaktům a není v poloze LOCK.
X Sledujte příslušné pokyny (viz návod k
obsluze výrobce).
Aktualizace pro digitální mapu a software získáte v servisním středisku Mercedes-Benz.
Pro některé země jsou aktualizace pro digitální
mapu a software dostupné ke stažení nebo na
SD kartě. Za tím účelem navštivte internetovou
stránku http://shop.mercedes-benz.com/
garmin-map-pilot a sledujte informace v části
„Garmin® MAP PILOT“.
Další informace (viz návod k obsluze výrobce).

Zapnutí režimu navigace
X

Stiskněte tlačítko ß.
Zobrazí se hlavní menu navigace. Další informace (viz návod k obsluze výrobce).

G VAROVÁNÍ

SD karty jsou malé díly. Mohou být spolknuty
a vést k udušení. Hrozí nebezpečí úrazu, nebo
dokonce ohrožení života!
Uchovávejte SD karty mimo dosah dětí.
Pokud byla SD karta spolknuta, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všeobecné pokyny
Box na SD karty obsahuje rychlý vstup pro Garmin® MAP PILOT. Návod k obsluze Garmin®
MAP PILOT je uložený na SD kartě jako soubor
PDF.
Ovládání Garmin® MAP PILOT můžete provádět
pomocí ovladače nebo touchpadu.

Nastavení hlasitosti
Během navigačního pokynu:
X Otočte rýhované kolečko vpravo vedle ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko W nebo X na multifunkčním volantu.

i Hlasitost navigačních pokynů můžete nastavit v poměru k hlasitosti zdroje médií.

SD karta a aktualizace
X

Vložení SD karty: zasuňte SD kartu do připojovací jednotky multimediálního systému, až

Z

Navigace

Navigační modul GARMIN® MAP
PILOT
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Telefon

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za jízdy, může být Vaše pozornost odpoutána od sledování silničního provozu. Můžete tak ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
G VAROVÁNÍ
Při nesprávném použití rádiových přístrojů ve
vozidle může jejich elektromagnetické pole
rušit elektroniku vozidla, např. pokud
Rnení

rádiový přístroj připojen k venkovní
anténě
Rje venkovní anténa nesprávně namontována nebo není bezodrazová
Tím můžete ohrozit provozní bezpečnost vozidla. Hrozí nebezpečí nehody!
Nechte bezodrazovou venkovní anténu
namontovat v kvalifikovaném servisu. Pokud
ve vozidle provozujete rádiové přístroje, připojte je vždy k bezodrazové venkovní anténě.
Při provozu mobilních komunikačních zařízení
ve vozidle dodržujte zákonné předpisy země,
v níž se právě nacházíte.
Zvýšené elektromagnetické záření může způsobit poškození Vašeho zdraví a zdraví ostatních
osob.
Vědci nevylučují riziko možného ohrožení zdraví
elektromagnetickými poli. Při použití venkovní
antény můžete toto riziko snížit.
Z toho důvodu připojte Vaše mobilní zařízení
pokud možno k venkovní anténě vozidla.

Telefonování
Pro telefonování je Vám k dispozici rozhraní
Bluetooth® a příplatkový telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP).

V provozním režimu telefonování přes rozhraní Bluetooth® je mobilní telefon spojen s
multimediálním systémem přímo přes Bluetooth®.
Pokud Váš mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® PBAP (Phone Book Access Profile),
budou kontakty automaticky zobrazeny v multimediálním systému.
Pokud Váš mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® MAP (Message Access Profile), můžete
využívat funkci zpráv.
Rozšíření tohoto provozního režimu o příplatkovou výbavu držáku telefonu umožňuje
Rspojení mobilního telefonu s venkovní anténou vozidla
Rnabíjení mobilního telefonu
V provozním režimu telefonování s pevným
telefonem/SAP je příplatkový telefonní modul
s Bluetooth® (profil SAP) nasazený na držáku
v loketní opěrce, určeném pro držák mobilního
telefonu.
Modul lze použít se SIM kartou nebo s mobilním
telefonem. Mobilní telefon musí podporovat
profil Bluetooth® SAP (SIM Access Profile).
V servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetové adrese http://www.mercedesbenz.com/connect získáte bližší informace o
následujících tématech:
Rvhodné mobilní telefony
Rdostupné držáky pro mobilní telefony
Rpřehled funkcí pro provozní režimy

HD Voice®
Multimediální systém podporuje hovory v HD
Voice®. Díky tomuto systému lze zlepšit kvalitu
hovoru.
Předpoklady pro HD Voice®:
RVáš mobilní telefon a poskytovatel mobilní
sítě podporují HD Voice®.
RMobilní telefon a poskytovatel mobilní sítě
druhého účastníka hovoru podporují HD
Voice®.
Podle kvality spojení se může změnit kvalita
hovoru.

Menu Telefon

K přerušení hovoru může dojít, pokud
Rnení

v určitých oblastech k dispozici dostatečné pokrytí sítí GSM
Rpřepnete vysílací/přijímací stanici GSM nebo
UMTS (buňka GSM/UMTS) na jinou, ve které
není volný žádný hovorový kanál
Rpoužíváte SIM kartu, která není kompatibilní
s dostupnou sítí
Rje mobilní telefon při používání mobilního telefonu s „Twincard“ přihlášen do sítě současně
s druhou SIM kartou

Možnosti ovládání
Telefon můžete ovládat:
Rotáčením, stisknutím, posunutím 1 nebo
4 ovladače
Rpomocí touchpadu (Y Strana 16)
Rtlačítkem 6 nebo ~ na multifunkčním
volantu

Při vypnutí multimediálního systému během
aktivního hovoru dojde k předání hovoru na
mobilní telefon. Následně můžete pokračovat
v hovoru přes mobilní telefon. Funkce závisí
na mobilním telefonu a na nastaveních mobilního telefonu.

Tísňové volání 112
Pro tísňové volání 112 musí být splněny následující podmínky:
RMobilní telefon je zapnutý.
RK dispozici je mobilní telefonní síť.
RV mobilním telefonu je vložená platná a provozuschopná SIM karta.
RNa mobilním telefonu je zadané PIN.
Pokud nechcete spustit tísňové volání, musíte
sami zahájit záchranná opatření.

i Tísňové volání 112 je veřejné. Každé zneužití je trestné.

Menu Telefon
Funkční omezení
Telefonování přes multimediální systém nemůžete, zatím nemůžete nebo už nemůžete využívat, pokud
Rje mobilní telefon vypnutý
Rje funkce Bluetooth® na mobilním telefonu
vypnutá
Rnení mobilní telefon přihlášený nebo není
zatím přihlášený do sítě
Rfunkce Bluetooth® je v multimediálním
systému vypnutá

i Telefon se pokouší samostatně přihlásit do

sítě. Pokud není k dispozici žádná síť, nemůžete vytočit ani linku tísňového volání 112.
Pokud se pokoušíte zahájit odchozí hovor,
zobrazí se na krátkou dobu hlášení Žádný
signál.
V následujících situacích dojde k předání aktivního hovoru v režimu hands-free na mobilní telefon:
RVypnete multimediální systém.
RVypnete motor a vytáhnete klíček ze zapalování.

Poskytovatel mobilní sítě
Intenzita signálu mobilní telefonní sítě
Symbol sluchátka ¢ nebo ¡
Název zařízení Bluetooth® aktuálně připojeného mobilního telefonu
A Lišta znaků menu Telefon
B Zobrazení telefonního seznamu
:
;
=
?

Až po připojení mobilního telefonu k multimediálnímu systému se objeví zobrazení : až ?.
Zobrazení závisí na Vašem mobilním telefonu a
poskytovateli mobilní sítě. Další informace o připojení mobilního telefonu (Y Strana 38).
Zobrazení ; znázorňuje aktuální intenzitu signálu mobilní telefonní sítě. Když jsou všechny
sloupce zaplněné, máte optimální signál.
Z

Telefon

Přerušení hovoru během jízdy
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Když nejsou vyplněny žádné sloupce, máte
špatný signál, nebo dokonce žádný signál.

i Symbol sluchátka ukazuje, zda je spojování
hovoru nebo hovor aktivní ¡ či nikoli ¢.

Pokud připojený mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® MAP (Message Access Profile), je
k dispozici bod menu 1. Další informace
o SMS (Y Strana 50).

Telefon

Připojení a odpojení mobilního telefonu
Předpoklady
Pro telefonování přes rozhraní Bluetooth®
potřebujete mobilní telefon podporující Bluetooth®. Mobilní telefon musí podporovat profil
sady hands-free 1.0 nebo vyšší.
V multimediálním systému
X

Zapněte Bluetooth® (Y Strana 26).

U mobilního telefonu
X

Zapněte mobilní telefon a při požadavku
zadejte kód PIN (viz návod k obsluze výrobce).
X Aktivujte Bluetooth® a případně viditelnost
Bluetooth® pro ostatní zařízení (viz návod
k obsluze výrobce).
Viditelnost je u některých mobilních telefonů
časově omezená (viz návod k obsluze
výrobce).
X V případě potřeby nastavte název zařízení
Bluetooth® v mobilním telefonu.
Může se stát, že je název zařízení pro všechna
zařízení Bluetooth® od jednoho výrobce stejný.
Proto byste měli tento název zařízení změnit,
abyste svůj mobilní telefon mohli jednoznačně
identifikovat (viz návod k obsluze výrobce).
Aby nedošlo k funkčním poruchám, měly by
baterie mobilního telefonu být vždy dostatečně
nabité.

i Některá zobrazení (např. zobrazení intenzity
signálu) se zobrazí v závislosti na podporované verzi profilu sady hands-free.

Postup a všeobecné informace
Vyhledání a autorizace mobilního telefonu (připojení)
Pokud používáte Váš mobilní telefon poprvé
společně s multimediálním systémem, musíte
jej vyhledat (Y Strana 39) a poté autorizovat
(Y Strana 39). Podle typu mobilního telefonu
probíhá autorizace buď přes Secure Simple
Pairing, nebo pomocí zadání hesla. Multimediální systém automaticky poskytuje postup
vhodný pro Váš mobilní telefon. Secure Simple
Pairing rozpoznáte podle toho, že se na mobilním telefonu a multimediálním systému zobrazí
kód. Postup s heslem poznáte podle nutnosti
zadání kódu na mobilním telefonu a v multimediálním systému. Po autorizaci vždy dojde k
automatickému připojení mobilního telefonu.
Pokud multimediální systém nenajde Váš
mobilní telefon, může být důvodem zvláštní bezpečnostní nastavení Vašeho mobilního telefonu.
Vyhledání a autorizaci můžete spustit také na
mobilním telefonu (Y Strana 40).
Specifické pokyny pro autorizaci zařízení a připojení mobilních telefonů s Bluetooth® obdržíte
na internetové stránce http://
www.mercedes-benz.com/connect.
Můžete autorizovat maximálně 15 mobilních
telefonů. Po autorizaci funguje připojení obou
naposledy použitých telefonů vždy automaticky.
Připojen může být vždy jen jeden mobilní telefon.
Pokud mobilní telefon podporuje profily PBAP
(Phone Book Access Profile) a MAP (Message
Access Profile), zobrazí se po připojení následující informace:
RTelefonní seznam
RSeznamy hovorů
RZprávy

Deautorizace mobilního telefonu (odpojení)
Pokud opustíte oblast příjmu multimediálního
systému nebo deaktivujete Bluetooth® na svém
mobilním telefonu, bude připojení automaticky
zrušeno.
Pokud již nemá být připojení přes Bluetooth®
automaticky navázáno, musíte mobilní telefon
deautorizovat (odpojit) (Y Strana 40).

Připojení a odpojení mobilního telefonu
X

X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X Zvolte Vyhledat telefony.
Zobrazí se upozornění, že musí být aktivován
Bluetooth® na mobilním telefonu a musí být
zapnuta viditelnost pro ostatní zařízení.
X Zvolte Zahájit vyhledávání stisknutím
ovladače.
V seznamu zařízení se zobrazí dostupné
mobilní telefony.
Doba vyhledávání závisí na počtu telefonů
s Bluetooth® v dosahu a jejich charakteristice.
Nově nalezený mobilní telefon se zobrazí
v seznamu se symbolem Ï. Můžete autorizovat nalezený mobilní telefon (navázat s ním
spojení) (Y Strana 39).
Jestliže je seznam zařízení plný, budete požádáni
o deautorizaci jednoho mobilního telefonu
(Y Strana 40).
Pokud seznam zařízení vyvoláte znovu, budou
zařízení bez autorizace ze seznamu odstraněna.
Pro aktualizaci seznamu zařízení spusťte nové
vyhledávání.
Symboly v seznamu zařízení mají následující
význam:
Ï Nalezen nový, ještě neautorizovaný
mobilní telefon.
Ñ Mobilní telefon je autorizován, ale nepřipojen.
#
Mobilní telefon autorizován a připojen.
X

i Mobilní telefony spojené s příplatkovým

telefonním modulem s funkcí Bluetooth®
(profil SAP) se zobrazí v samostatném
seznamu zařízení. Seznam najdete pod záznamem Telefony modulu MB SAP.

Autorizace mobilního telefonu (připojení)
Autorizace přes Secure Simple Pairing
Pokud multimediální systém nalezl Váš mobilní
telefon, můžete jej autorizovat (připojit).

V seznamu zařízení zvolte mobilní telefon
otočením a stisknutím ovladače.
V multimediálním systému a na mobilním
telefonu se zobrazí kód.

Stejný kód
X

X

Multimediální systém: zvolte Ano.
Mobilní telefon: potvrďte kód. Podle typu
mobilního telefonu musíte potvrdit připojení k
multimediálnímu systému, to platí i u profilů
Bluetooth® PBAP a MAP. Dotaz na potvrzení
může být zobrazen až s dvouminutovým zpožděním. Případně můžete potvrzení uložit v
mobilním telefonu (viz návod k obsluze
výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.

Rozdílný kód
X

Multimediální systém: zvolte Ne.
Proces se přeruší. Opakujte autorizaci.

Autorizace přes zadání hesla (identifikace)
Pokud multimediální systém nalezl Váš mobilní
telefon, můžete jej autorizovat (připojit).
X Zvolte název Bluetooth® požadovaného
mobilního telefonu v seznamu zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu pro zadání hesla.
Heslo je jednomístné až šestnáctimístné
pořadí číslic, které si můžete určit sami.
X Multimediální systém: zadejte heslo prostřednictvím lišty znaků.
X Po zadání všech čísel zvolte ¬.
X Mobilní telefon: zadejte stejné heslo a
potvrďte jej. Podle typu mobilního telefonu
musíte potvrdit připojení k multimediálnímu
systému, to platí i u profilů Bluetooth® PBAP a
MAP. Dotaz na potvrzení může být zobrazen
až s dvouminutovým zpožděním. Případně
můžete potvrzení uložit v mobilním telefonu
(viz návod k obsluze výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.
Pokud je zobrazeno hlášení Autorizace se
nezdařila, zadali jste případně nesprávné
heslo nebo jste překročili stanovený čas. Postup
opakujte.
Z

Telefon

Vyhledání mobilního telefonu
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Připojení a odpojení mobilního telefonu
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i Některé mobilní telefony vyžadují zadání
čtyřmístného nebo delšího hesla.

i Pokud po zrušení autorizace mobilní telefon
znovu autorizujete, můžete pro něj zvolit jiné
heslo.

Navázání připojení z mobilního telefonu

Telefon

X

Multimediální systém: stiskněte tlačítko
%.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X Zvolte Spustit hledání na telefonu.
Zobrazí se upozornění, že můžete spustit
vyhledávání na mobilním telefonu.
X Mobilní telefon: spusťte na mobilním telefonu vyhledávání zařízení s Bluetooth® (viz
návod k obsluze výrobce).
V seznamu zařízení mobilního telefonu se
multimediální systém zobrazí s názvem „MB
Bluetooth“.
X Zvolte „MB Bluetooth“.
Na displeji multimediálního systému se
zobrazí dotaz, zda má být mobilní telefon
autorizován.
X Multimediální systém: zvolte Ano.
Pokud zvolíte Ne, proces se přeruší.
Pokud Váš mobilní telefon podporuje Secure
Simple Pairing, je na obou zařízeních zobrazen kód.
Stejný kód
X
X

Multimediální systém: zvolte Ano.
Mobilní telefon: potvrďte kód. Podle typu
mobilního telefonu musíte potvrdit připojení k
multimediálnímu systému, to platí i u profilů
Bluetooth® PBAP a MAP. Dotaz na potvrzení
může být zobrazen až s dvouminutovým zpožděním. Případně můžete potvrzení uložit v
mobilním telefonu (viz návod k obsluze
výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.

Rozdílný kód
X

Multimediální systém zvolte Ne.
Proces se přeruší. Postup opakujte.
Pokud Váš mobilní telefon nepodporuje Secure
Simple Pairing, zobrazí se na obou zařízeních
menu pro zadání kódu. Heslo je jednomístné až
šestnáctimístné pořadí číslic, které si můžete
určit sami. Zadejte stejné heslo v multimediálním systému i na mobilním telefonu a potvrďte
je. Podle typu mobilního telefonu musíte
potvrdit připojení k multimediálnímu systému,
to platí i u profilů Bluetooth® PBAP a MAP.

Automatické opětovné připojení
Multimediální systém vždy hledá naposledy připojený mobilní telefon.
Pokud není připojení k naposledy připojenému
mobilnímu telefonu možné, bude hledán mobilní
telefon, který byl připojen předtím.

Přepnutí mezi mobilními telefony
Pokud jste autorizovali více mobilních telefonů,
můžete mezi jednotlivými mobilními telefony
přepínat.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Pokud je zvolený mobilní telefon v dosahu
Bluetooth® a Bluetooth® je aktivován, dojde
k vyhledání a připojení.
Připojen může být vždy jen jeden mobilní telefon. V seznamu telefonů je aktuálně spárovaný
mobilní telefon označen tečkou #.

i Pouze tehdy, když není aktivní žádný tele-

fonní hovor, můžete přepnout na jiný autorizovaný mobilní telefon.

Deautorizace mobilního telefonu
(odpojení)
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
provést zrušení autorizace jak v multimediálním

Zapnutí a přepnutí režimů telefonování

i Než mobilní telefon znovu autorizujete, měli

byste vymazat název zařízení MB Bluetooth i
ze seznamu Bluetooth® pro mobilní telefony.

Zobrazení podrobností o připojení
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
X V seznamu zařízení zvolte požadovaný mobilní
telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Podrobnosti otočením a stisknutím
ovladače.
Pro zvolený mobilní telefon budou zobrazeny
následující informace:
Rnázev zařízení Bluetooth®
Radresa Bluetooth®
Rstav dostupnosti (je zobrazen po opětovném vyhledání)
Rstatus autorizace
X Zavření zobrazení podrobností: posuňte
ovladač 8.
X

Zapnutí a přepnutí režimů telefonování
Přehled
Telefonování přes rozhraní Bluetooth® se spustí
automaticky.
Pokud je instalován telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP), automaticky se zahájí telefonování přes modul.

Zapnutí při instalovaném telefonním
modulu s Bluetooth® (profil SAP)
Pokud je instalován telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP), automaticky se zahájí telefonování přes modul.
Další informace k nastavení modulu
(Y Strana 52).
Pokud není s modulem spojen žádný mobilní
telefon a v modulu není vložena žádná SIM karta,
uvidíte hlášení Připraveno pro telefono‐
vání přes SAP... Přibližně dvě minuty po
zapnutí multimediálního systému se zobrazí
dotaz, zda chcete přejít na telefonování přes
Bluetooth®.
X Zvolte Ano otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se hlášení Připraveno pro tele‐
fonování Bluetooth.... Vyhledán bude
naposledy připojený mobilní telefon. Pokud
nebude nalezen, bude vyhledán mobilní telefon, který byl připojen předtím. Jestliže
nebude nalezen žádný mobilní telefon, zobrazí
se na displeji hlášení. Nyní můžete spojit svůj
mobilní telefon (Y Strana 53).
nebo
X Zvolte Ne otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se znovu hlášení Připraveno pro
telefonování přes SAP....

Zapnutí bez modulu telefonu s Bluetooth® (profil SAP)
Telefonování přes rozhraní Bluetooth® se spustí
automaticky. Vyhledán bude naposledy připojený mobilní telefon. Pokud nebude nalezen,
bude vyhledán mobilní telefon, který byl připojen předtím. Pokud nebude nalezen žádný
mobilní telefon, zobrazí se na displeji hlášení
Připraveno pro telefonování Blue‐
Z

Telefon

systému, tak i na mobilním telefonu. Jinak
mohou pozdější autorizace selhat.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
X V seznamu zařízení zvolte požadovaný mobilní
telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Deautorizovat otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda má být zařízení opravdu
deautorizováno.
X Zvolte Ano.
Mobilní telefon je deautorizován.
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Telefonování
tooth.... Nyní můžete spojit svůj mobilní telefon (Y Strana 38).

Telefon

Změna režimu telefonování
Jestliže je Vaše vozidlo vybaveno datovým telefonním modulem s Bluetooth® (profil SAP), který
je součástí příplatkové výbavy, můžete změnit
režim telefonování.
Režim telefonování přepnete tak, že v seznamu
zařízení zvolíte příslušný připojený mobilní telefon.
X Vyvolejte seznam zařízení (Y Strana 39).
X Zvolte mobilní telefon otočením a stisknutím
ovladače.

Telefonování
Přijetí hovoru
X Zvolte Přijmout stisknutím ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
6.
Dojde k přijetí hovoru.
Další funkce během hovoru (Y Strana 43).
Nastavení hlasitosti hovoru (Y Strana 42).
Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).

i Při přenosu telefonního čísla volajícího se

telefonní číslo zobrazí na displeji. Je-li telefonní číslo uložené v telefonním seznamu,
zobrazí se navíc jméno kontaktu. Při skrytém
telefonním čísle se na displeji zobrazí
Neznámý.

i Mobilní telefony, které jsou připojeny k

modulu, budou v seznamu zařízení zobrazeny
pod nadpisem Telefony modulu MB SAP.
Zvolením jednoho z těchto mobilních telefonů
přepnete na telefonování SAP.

Odmítnutí hovoru
Hlasitost hovoru
Pokud je mobilní telefon autorizován, můžete
přizpůsobit nastavení hlasitosti přijímaného a
vysílaného signálu. O optimálním nastavení
Vašeho mobilního telefonu se informujte
v servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetu http://www.mercedes-benz.com/
connect.
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X V seznamu zařízení označte požadovaný
mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Hlasitost při příjmu nebo Hlasi‐
tost při vysílání otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte nastavení hlasitosti otočením ovladače.
X Převezměte změny stisknutím ovladače.

i Při chybném nastavení může dojít k narušení kvality hovoru.

X

Zvolte Odmítnout otočením a stisknutím
ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
~.

Navázání hovoru
Přes menu Telefon
X

Stiskněte tlačítko %.
V menu Telefon zvolte postupně všechny
číslice otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte w v menu Telefon.
Hovor je navázán.

X

Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).

Pomocí oblíbené položky
Pokud bylo přidáno telefonní číslo jako oblíbená
položka, můžete využít tuto funkci. Další informace o přidání vlastních oblíbených položek
(Y Strana 22).

Telefonování
Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na
ovladači.
Zobrazí se oblíbené položky.
X Otočením ovladače zvolte telefonní číslo.
X Zahajte hovor stisknutím ovladače.

Přes opakovanou volbu
X

Stiskněte tlačítko %.
V menu Telefon zvolte w otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam odchozích hovorů.
Poslední zvolené číslo je na nejvyšším místě.
X Zvolte záznam a zahajte hovor otočením stisknutím ovladače.
Opakovaná volba na multifunkčním volantu (viz
návod k obsluze vozidla).
Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).
X

Přes zkrácenou volbu
X

Stiskněte tlačítko %.
Označte číslici v liště znaků otočením a stisknutím ovladače.
X Stiskněte a podržte ovladač déle než dvě
sekundy.
Menu Telefon zobrazí zvolený záznam. Číslo
bude vytočeno.
Další informace o vytvoření zkrácené volby
(Y Strana 49).
Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).
X

Telefon

X

Funkce během hovoru
Přehled

Přes seznamy hovorů
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přijaté hovory nebo Odchozí
hovory.
Zobrazí se příslušný seznam.
X Zvolte záznam a zahajte hovor otočením stisknutím ovladače.
Volba záznamu na multifunkčním volantu a
navázání hovoru (viz návod k obsluze vozidla).
Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).
X

Druhý účastník hovoru
Symbol pro aktivní telefonní spojení
Ukončení hovoru
Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu
(Y Strana 44)
A Odeslání tónů DTMF (nelze u každého mobilního telefonu) (Y Strana 44)

:
;
=
?

Přes telefonní seznam

Přidání hovoru

X

Pokud je funkce podporována poskytovatelem
mobilní telefonní sítě a mobilním telefonem,
můžete během hovoru uskutečnit další hovor.
Dosud aktivní hovor bude přidržen.

Stiskněte tlačítko %.
V menu Telefon zvolte Name otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se telefonní seznam s aktivní lištou
znaků.
X Vyhledejte kontakt (Y Strana 46).
X Zahajte hovor stisknutím ovladače.
Volba záznamu na multifunkčním volantu a
navázání hovoru (viz návod k obsluze vozidla).
Další informace k ukončení hovoru
(Y Strana 45).
X
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Telefonování
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Hovory s několika účastníky
Přepínání mezi hovory (přepínání
hovorů)

: Přidání hovoru

Telefon

X
X

Zvolte °2 otočením a stisknutím ovladače.
Zahájení hovoru:
Rpřes menu Telefon (Y Strana 42)
Rpřes opakovanou volbu (Y Strana 43)
Rpřes seznamy hovorů (Y Strana 43)
Rpřes telefonní seznam (Y Strana 43)
Rpřes zkrácenou volbu (Y Strana 43)

Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu
Tato funkce je k dispozici v menu Telefon během
aktivního hovoru.
X Vypnutí mikrofonu: přejděte do řádku menu
posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Mikrofon vyp otočením a stisknutím
ovladače.
Při vypnutém mikrofonu se zobrazí symbol Q
a hlášení Mikrofon je vypnutý.
X

Zapnutí mikrofonu: zvolte Mikrofon zap.
Symbol Q zmizí. Zobrazí se hlášení Mikro‐
fon je zapnutý..

Odeslání tónů DTMF
Tato funkce není možná u všech mobilních telefonů.
Pomocí tónů DTMF můžete ovládat telefonní
záznamník nebo jiná zařízení, např. pro vzdálený
dotaz.
X Zvolte příslušné číslo, např. pro poslech
záznamníku.
X

Odeslání jednotlivých znaků: po vytvoření
spojení s telefonním záznamníkem zvolte
požadované znaky v menu Telefon otočením a
stisknutím ovladače.
Každý zvolený znak bude ihned odeslán.

Pokud realizujete další hovor, můžete přepínat
mezi dvěma hovory (přepínání hovorů). Funkce
závisí na Vašem poskytovateli mobilní sítě a
mobilním telefonu (viz návod k obsluze dodaný
výrobcem).
Hovory jsou označeny 1 a 2. Aktivní hovor je
zvýrazněný.
X Přepínání mezi hovory: zvolte °1 nebo °2
otočením a stisknutím ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
6.
Zvolený hovor bude aktivován. Druhý hovor
bude přidržen.
X

Ukončení aktivního hovoru: zvolte = v
menu Telefon.
nebo
X Stiskněte tlačítko ~ na multifunkčním
volantu.
Druhý hovor bude stále přidržen.
X Aktivace přidrženého hovoru: zvolte
Pokračovat.
Dojde k aktivaci přidrženého hovoru. Pokud
zvolíte Ukončit, bude ukončen i přidržený
hovor.
i U některých mobilních telefonů dojde k aktivaci přidrženého hovoru ihned po ukončení
aktivního hovoru.

Konferenční hovor
Můžete spojit aktivní a přidržené hovory. Díky
tomu se může navzájem slyšet několik účastníků hovoru a hovořit spolu. Funkce závisí na
Vašem poskytovateli mobilní sítě a mobilním
telefonu (viz návod k obsluze dodaný výrobcem).
X Přidejte hovor (Y Strana 43).
nebo
X Přijměte příchozí hovor (Y Strana 45).
X V menu Telefon zvolte Konference otočením
a stisknutím ovladače.
Dojde k přijetí nového účastníka hovoru do
konference. V menu Telefon se zobrazí Kon‐
ference.

Telefonní seznam

Funkce čekajícího hovoru závisí na Vašem
poskytovateli mobilní sítě a na mobilním telefonu. Podle používaného mobilního telefonu se
může také lišit reakce při přijetí hovoru (viz
návod k obsluze dodaný výrobcem).
Pokud během hovoru obdržíte další hovor,
zobrazí se upozornění. Navíc uslyšíte signální
tón. Můžete se rozhodnout, zda hovor přijmete,
nebo odmítnete.
X Přijetí hovoru: zvolte Přijmout stisknutím
ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
6.
Příchozí hovor bude aktivován a dříve aktivní
hovor přidržen. Můžete přepínat mezi oběma
hovory (přepínání hovorů) (Y Strana 44).
i Podle typu mobilního telefonu můžete příchozí hovor (čekající hovor) přijmout také na
Vašem mobilním telefonu. Funkce a reakce
závisí na poskytovateli mobilní sítě a mobilním telefonu (viz návod k obsluze dodaný
výrobcem).
X Odmítnutí hovoru: zvolte Odmítnout otočením a stisknutím ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko ~ na multifunkčním
volantu.
Reakce po odmítnutí hovoru závisí na Vašem
mobilním telefonu a na poskytovateli mobilní
sítě.
1. možnost: původně aktivní hovor bude
pokračovat a příchozí hovor bude odmítnut.
2. možnost: původně aktivní hovor bude
ukončen a příchozí hovor bude přijat.
3. možnost: dojde k ukončení obou hovorů.

Předání hovoru
Z hands-free na mobilní telefon
Když budete v hovoru pokračovat jako v soukromém hovoru (Private Mode), musíte v mobilním telefonu provést potřebné kroky (viz návod
k obsluze dodaný výrobcem).

Z mobilního telefonu na hands-free
Pokud budete v hovoru pokračovat přes multimediální systém, musíte v mobilním telefonu
provést potřebné kroky (viz návod k obsluze
dodaný výrobcem).

Ukončení aktivního hovoru
X

Zvolte = v menu Telefon otočením a stisknutím ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
~.
Aktivní hovor bude ukončen.

Telefonní seznam
Úvod
Zobrazí se všechny kontakty telefonního
seznamu.
Telefonní seznam mobilního telefonu se po připojení automaticky zobrazí v multimediálním
systému (přednastaveno). Automatické načtení
můžete vypnout (Y Strana 47).
V telefonním seznamu můžete:
Rvyhledat kontakty (Y Strana 46)
Ruložit kontakty (Y Strana 47)
Rvymazat kontakty (Y Strana 47)
Další informace o importu kontaktů
(Y Strana 47).

i V telefonním seznamu lze trvale uložit 1000

až 2000 kontaktů.
Pokud importujete nebo ukládáte kontakty,
uloží se trvale v multimediálním systému. Tyto
kontakty zůstanou zachovány, i když multimediální systém spojíte s jiným mobilním telefonem. Tyto kontakty můžete prohlížet i bez mobilního telefonu.

Vyvolání telefonního seznamu
X

X

Stiskněte tlačítko %.
V menu Telefon zvolte Jméno otočením a stisknutím ovladače.
Pokud obsahuje telefonní seznam kontakty,
budou zobrazeny v abecedním pořadí. Lišta
znaků u dolního okraje displeje je aktivní.
Z

Telefon
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Nyní můžete vyhledat kontakt
(Y Strana 46).
Další informace o zobrazených symbolech
(Y Strana 46).

i Telefonní seznam můžete vyvolat také přes

multifunkční volant (viz návod k obsluze vozidla).

Telefon

Přehled symbolů
Symboly v telefonním seznamu mají následující
význam:
Æ Kontakt uložený v multimediálním
systému.
Ã Kontakt načtený z mobilního telefonu.
¯ Kontakt importovaný ze zařízení USB.
® Kontakt, který byl importován přes rozhraní Bluetooth®.

Pomocí touchpadu
Prvním znakem určíte počáteční písmeno hledaného kontaktu.
X

Nakreslete písmeno na plochu touchpadu.
V telefonním seznamu je zvýrazněn první kontakt se zvoleným počátečním písmenem.
Další informace o rozpoznávání ručního psaní
na touchpadu (Y Strana 18).
X Nakreslete postupně další písmena na plochu
touchpadu.
X Ukončete vyhledávání a přepněte na telefonní
seznam: stiskněte touchpad.
X Zvolte kontakt: pohybujte prstem nahoru
nebo dolů a klepněte.
Zobrazí se telefonní číslo kontaktu.
Pokud má kontakt více telefonních čísel:
X Zvolte podzáznam a vytočte jej: pohybujte
prstem nahoru nebo dolů a klepněte.

Přes multifunkční volant
Vyhledání kontaktu

X

Vyhledání kontaktu přes jméno nebo
příjmení
Kontakt lze v adresáři vyhledat přes jméno nebo
příjmení nezávisle na seřazení.

Přes lištu znaků
X

Otočením a stisknutím ovladače zvolte počáteční písmena.
V telefonním seznamu je zvýrazněn první kontakt se zvoleným počátečním písmenem. U
podobných kontaktů se zobrazí další odlišné
znaky. Například u kontaktů jako Jana a John
je shodný začátek jména. Na výběr jsou nabízeny další odlišné znaky A a O.

X

Zvolte postupně znaky hledaného kontaktu.
X Zvolte ¬.
Zobrazí se kontakty v telefonním seznamu.
X Zvolte požadovaný kontakt.

X

X

Pokud má kontakt více telefonních čísel:
zvolte telefonní číslo a spusťte volání otočením a stisknutím ovladače.
Zpět k liště znaků: stiskněte tolikrát tlačítko
%, dokud se nezobrazí lišta znaků.

Zvolte číslo z telefonního seznamu (viz návod
k obsluze vozidla).

Zobrazení podrobností o kontaktu
X

Zvolte kontakt v telefonním seznamu otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Detaily kontaktu.
Zobrazí se podrobnosti.
X

Zavření podrobného zobrazení: zvolte &
posunutím 8 ovladače.

Změna zobrazení a seřazení kontaktů
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zobrazení a seřazení.
Máte následující možnosti:

X

RPříjmení,

jméno (přednastaveno)
Kontakty se objeví seřazeny podle příjmení a
s čárkou.
RPříjmení Jméno

Telefonní seznam

Automatické načtení kontaktů z
mobilního telefonu
V závislosti na používaném mobilním telefonu
můžete nastavit, zda po připojení mobilního
telefonu k multimediálnímu systému budou kontakty automaticky načteny.
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Automatické načtení kontaktů z
telefonu.
Automatické stahování povolíte O, nebo
tuto funkci deaktivujete ª.
Když je funkce deaktivována, můžete kontakty
načíst manuálně:
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu.
X Zvolte Volby.
X Zvolte Načtení kontaktů.
Kontakty se načtou.

Uložení kontaktu
Uložené kontakty poznáte v telefonním
seznamu podle odlišných symbolů
(Y Strana 46).
X Vyhledejte kontakt z telefonního seznamu
mobilního telefonu d (Y Strana 46).
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Uložit otočením a stisknutím ovladače.
Kontakt je nyní uložen do paměti. Kontakt je v
telefonním seznamu označen symbolem ¥.

multimediální systém kopii ¥ se změněnými
údaji.

Vymazání kontaktu
Kontakty, které byly uloženy nebo importovány
do multimediálního systému, můžete vymazat.
X Zvolte kontakt v telefonním seznamu otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X

Zvolte Vymazat záznam otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda má být kontakt vymazán.
X Zvolte Ano.
Telefonní číslo bude vymazáno.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

Import kontaktů
Pokyny a předpoklady
Kontakty (soubory vCard) můžete do telefonního seznamu importovat přes paměťovou
kartu, zařízení USB nebo přes Bluetooth®.

i Do telefonního seznamu lze importovat

1000 až 2000 kontaktů. Pokud je dosaženo
maximálního počtu, zobrazí se příslušné hlášení. Abyste mohli následně importovat nové
kontakty, musíte existující záznamy vymazat
(Y Strana 47).

Zdroj

Předpoklady

Paměťová
karta

SD karta je vložena. Obsahuje kontaktní údaje, které je
možné importovat.

i Uložením kontaktních údajů v multimediál-

ním systému se kontakty v mobilním telefonu
nijak nezmění. Pokud je aktivováno automatické stahování telefonních kontaktů, zobrazí
Z

Telefon

Kontakty se objeví seřazeny podle příjmení a
bez čárky.
RJméno Příjmení
Kontakty se objeví seřazeny podle jména a
bez čárky.
X Zvolte požadovanou možnost.
Zobrazení a seřazení kontaktů se změní podle
volby.
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Zařízení USB

Zařízení USB je zasunuté ve
vstupu USB. Obsahuje kontaktní údaje, které je možné
importovat.

Spojení Bluetooth®

Pokud je podporováno posílání souborů vCard přes Bluetooth®, lze vCard přijmout
např. přes mobilní telefony
nebo netbooky.
Funkce Bluetooth® je aktivována v multimediálním
systému a na příslušném
zařízení (viz návod k obsluze
dodaný výrobcem).

Import z paměťové karty nebo ze zařízení USB
Kontakty importované z paměťové karty nebo ze
zařízení USB jsou označeny symbolem ¯.
Pro import vizitek musí být splněny následující
předpoklady:
RSoubory vCard (soubory vcf) se mohou nacházet v hlavním seznamu nebo v adresářích.
Multimediální systém umožňuje cílenou volbu
příslušného adresáře.
RSoubory vCard musí mít příponu „.vcf“.

i Soubory vcf mohou obsahovat více vCard.
Multimediální systém podporuje soubory
vCard ve verzích 2.1 a 3.0.
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Import kontaktů.
Zobrazí se menu.
X

V menu zvolte Z paměťové karty nebo USB
1 nebo USB 2.

Příjem vizitek pomocí Bluetooth®

X

X

Zvolte Import kontaktů.
Zvolte Ze zařízení Bluetooth.
Když je multimediální systém spojen s mobilním telefonem, spojení se přeruší. Nyní
můžete přijímat vizitky ze zařízení (PC, mobilní
telefon) přes Bluetooth®.

Externí zařízení:
X

Spusťte přenos dat (viz návod k obsluze zařízení).
V multimediálním systému se zobrazí počet
přijatých vizitek.

Multimediální systém:
X

Ukončete příjem stisknutím ovladače nebo
tlačítka %.
Pokud byl připojen mobilní telefon, bude spojení s mobilním telefonem obnoveno.
Přijaté vizitky poznáte v telefonním seznamu
podle symbolu ®.

i Pokud během příjmu vizitek přepnete do

jiné hlavní funkce, např. navigace, příjem vizitek se přeruší.

Vymazání importovaných kontaktů
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Vymazání kontaktů.
X Zvolte jednu z následujících možností:
RInterní kontakty
RKontakty z paměťových médií
RPřijaté ze zařízení Bluetooth
RStažené z telefonu
X Zvolte Ano.
Kontakty jsou vymazány.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.
X

Multimediální systém:
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.

X

Zavření telefonního seznamu
X

V liště znaků zvolte & otočením a stisknutím ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko %.

Seznam zkrácených voleb

Úvod
Pokud Váš mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® PBAP, budou seznamy hovorů z mobilního telefonu zobrazeny v multimediálním
systému. Případně musí být při připojování
mobilního telefonu potvrzeno připojení pro profil Bluetooth® PBAP.
Pokud Váš mobilní telefon nepodporuje profil
Bluetooth® PBAP, vytvoří multimediální systém
vlastní seznamy hovorů. Tyto seznamy nejsou
synchronní se seznamy hovorů ve Vašem mobilním telefonu.
Pokud není s multimediálním systémem spárován žádný mobilní telefon, není volba seznamů
hovorů k dispozici.

i Pokud k multimediálnímu systému připojíte
jiný než předchozí mobilní telefon, zobrazí se
seznamy hovorů nového mobilního telefonu.

Otevření seznamu hovorů a volba
záznamu

X

Zvolte záznam otočením a uskutečněte hovor
stisknutím ovladače.
X Zavření seznamu hovorů: stiskněte tlačítko
%.

Zobrazení podrobností k záznamu
seznamu
Zkrácené záznamy seznamu mohou být také
zobrazeny kompletně.
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přijaté hovory nebo Odchozí
hovory.
Zobrazí se příslušný seznam.
X Označte požadovaný záznam otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Podrobnosti otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se podrobnosti.
X Zpět do seznamu: posuňte ovladačem 8
tolikrát, až je označen seznam.

Seznam zkrácených voleb
Nastavení
X

Vyvolejte telefonní seznam (Y Strana 45).
Vyhledejte a zvolte kontakt (Y Strana 46).
X Označte telefonní číslo otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Přiřadit zkrácenou volbu otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zkrácených voleb.
X Zvolte předvolbu pro zkrácenou volbu.
Pokud v seznamu zkrácených voleb zvolíte již
existující záznam, bude tento záznam přepsán
novým záznamem.
Telefonní číslo bylo uloženo jako zkrácená
volba.
X

Seznam volaných telefonních čísel (příklad)
: Datum a čas (pokud je k dispozici)
; Telefonní číslo označeného záznamu a sym-

boly (pokud jsou zadány)
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přijaté hovory nebo Odchozí
hovory.
Zobrazí se příslušný seznam.

Z
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Vymazání
Vymazání zkrácené volby
X

Stiskněte tlačítko %.
Vyvolejte řádek menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Seznam zkrácených voleb.
Zobrazí se seznam zkrácených voleb.
X Označte vymazávané paměťové místo otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Vymazat zkrácenou volbu otočením
a stisknutím ovladače.
X Zvolte Ano otočením a stisknutím ovladače.
Zkrácená volba byla vymazána.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

Telefon

X

Vymazání všech zkrácených voleb

Multimediální systém zobrazí vždy 100 posledních SMS.

Předpoklady
Pro využití funkce zpráv musí připojený mobilní
telefon podporovat profil Bluetooth® MAP. Případně musí být na mobilním telefonu potvrzen
dotaz na profil Bluetooth® MAP.
Některé mobilní telefony s profilem Bluetooth®
MAP zobrazují pouze nově příchozí SMS nebo
nepřenášejí zprávy v uzamčeném stavu.
U některých mobilních telefonů musí být po připojení k multimediálnímu systému ještě provedena určitá nastavení (viz návod k obsluze
dodaný výrobcem). Zprávy pak budou zobrazeny
při následujícím připojení k multimediálnímu
systému.
Bližší informace o nastavení a mobilních telefonech s funkcí Bluetooth® obdržíte ve Vašem
servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetové adrese http://www.mercedesbenz.com/connect.

X

Stiskněte tlačítko %.
Vyvolejte řádek menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Seznam zkrácených voleb.
Zobrazí se seznam zkrácených voleb.
X Zvolte požadovanou předvolbu otočením
ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Vymazat všechny zkrácené volby
otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Ano.
Všechny zkrácené volby jsou vymazány.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.
X

Zprávy
Všeobecná upozornění
Nové zprávy jsou signalizovány akustickým signálem a na displeji multimediálního systému
označeny symbolem 0. Po přečtení všech
zpráv se již symbol nezobrazuje.

Nastavení
Vyvolání nastavení zpráv
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte 1 otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zprávy.
X Přejděte do řádku menu.
X Zvolte Nastavení.
Zobrazí se nastavení pro SMS.

X

Nastavení zobrazených SMS
X

Vyvolejte nastavení zpráv (Y Strana 50).
Zobrazí se menu s následujícími volbami:
RVšechny zprávy
Zobrazí se všechny zprávy.
RNové zprávy
Zobrazí se pouze zprávy nově přijaté na
mobilním telefonu. Pomocí volby Staho‐
vání v menu Zprávy si můžete navíc nechat
zobrazit 100 nejnovějších zpráv.
RVyp

Zprávy

Manuální stahování zpráv
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte 1 otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zprávy.
X Přejděte do řádku menu.
X Zvolte Stahování.

X

Pokud jste v nastavení SMS zvolili Nové zprávy
nebo Vyp, není manuální stahování možné.

Čtení zpráv
V menu Zprávy
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte 1 otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zprávy s nepřečtenými zprávami.
X Zvolte zprávu.
Zobrazí se text zprávy.
X Zavření textu zprávy: stiskněte tlačítko
%.
X

Pokud si chcete znovu přečíst přečtené zprávy,
musíte vyvolat příslušný adresář zpráv
(Y Strana 51).

V adresáři zpráv
X

Stiskněte tlačítko %.
Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte 1 otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zprávy.
X Přejděte do řádku menu.
X Zvolte SMS.
Zobrazí se adresář SMS.
X Zvolte zprávu.
Zobrazí se zpráva.
X

X

Listujte zprávou nebo zvolte telefonní čísla
v textu otočením ovladače.
Zobrazení se mění po řádcích směrem dolů
nebo nahoru nebo přeskakuje na následující
či předcházející telefonní číslo a to se automaticky označí.
X Zpět k seznamu: stiskněte tlačítko %.

Zobrazení podrobností a telefonního
čísla
Multimediální systém může zobrazit zkrácené
zobrazení odesílatele také kompletně.
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovladače.
X Zvolte 1 otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zprávy.
X Přejděte do řádku menu.
X Zvolte SMS.
Zobrazí se adresář SMS.
X Označte požadovanou zprávu otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Podrobnosti otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se podrobnosti.
X Zavření podrobného zobrazení: posuňte
ovladač 8.
X

Návrat do menu Telefon: stiskněte tlačítko
%.

Vytočení čísla odesílatele SMS
X

Zobrazte zprávu (Y Strana 51).
Vyvolejte menu stisknutím ovladače.
X Zvolte Volat odesílateli otočením a stisknutím ovladače.
Hovor je navázán.

X

Použití telefonního čísla v textu
Když se zobrazí označený sled číslic v textu,
můžete jej použít.
X Při zobrazení zprávy zvolte použitelné telefonní číslo otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Vytočit číslo.
Hovor je navázán.
Z

Telefon

Zprávy se nezobrazují automaticky. Pomocí
volby Stahování v menu Zprávy můžete
navíc zobrazit 100 nejnovějších SMS z
mobilního telefonu.
X Výběr požadované volby: otočte a stiskněte
ovladač.
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i Není však vždy zaručeno, že označený sled
číslic obsahuje telefonní číslo.

Montáž modulu

Vymazání zprávy
X

Vyvolejte adresář SMS (Y Strana 51).
Zvolte zprávu otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Vymazat otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Ano.
Zpráva bude vymazána.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

Telefon

X

i Mazání není možné u všech mobilních tele-

X

Zasuňte modul ; do držáku : až do slyšitelného zajištění.

Aktivace a připojení modulu

fonů. V tomto případě uvidíte hlášení Vyma‐
zání se nezdařilo.

Telefonní modul s Bluetooth® (profil
SAP)
Úvod
Další informace o aktivaci a připojení modulu
(Y Strana 52).
Po aktivaci může být modul používán jako pevně
zabudovaný telefon s vlastní SIM kartou
(Y Strana 53) nebo ve spojení s mobilním telefonem (Y Strana 53). Pokud chcete používat
modul společně se svým mobilním telefonem,
musí mobilní telefon podporovat profil Bluetooth® SAP (SIM Access Profile).
Prostřednictvím modulu máte k dispozici následující funkce:
Rrežim hands-free
Rrežim datového modemu (Y Strana 55)
Rodesílání a příjem krátkých textových zpráv
(SMS) (Y Strana 56)
Rpřístup do telefonního seznamu mobilního
telefonu (pokud je mobilním telefonem podporován) (Y Strana 56)
Rnabíjení mobilního telefonu prostřednictvím
přípojky USB (Y Strana 57)
Zabudováním modulu bude pro příjem využívána
venkovní anténa vozidla. To zajistí optimální
kvalitu hovoru a připojení k internetu.

X

Multimediální systém: stiskněte tlačítko
%.
Zobrazí se menu Telefon.
X Modul: montáž (Y Strana 52).
X Stiskněte a držte tlačítko ;.
X Jakmile kontrolka : bliká žlutě, tlačítko uvolněte.
Kontrolka nadále bliká žlutě.
X Multimediální systém: zobrazte řádek
menu.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X Zvolte Připojit modul MB SAP.
Zobrazí se hlášení Pro připojení Vašeho
modulu MB SAP se ujistěte, že je
modul připojený a aktivní (další
informace najdete v návodu k obsluze
modulu MB SAP).
X Zvolte Zahájit vyhledávání.
Zobrazí se hlášení Probíhá vyhledávání
aktivovaného modulu MB SAP....

Telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP)
Pokud je Váš mobilní telefon již autorizován,
bude připojen automaticky.
Multimediální systém vždy hledá naposledy připojený mobilní telefon. Pokud není připojení k
naposledy připojenému mobilnímu telefonu
možné, bude hledán mobilní telefon, který byl
připojen předtím.
Můžete autorizovat maximálně 15 mobilních
telefonů. S modulem může být spojen vždy jen
jeden mobilní telefon.
Můžete nastavit uložení PIN mobilního telefonu
v modulu (Y Strana 55). Opětovné zadání kódu
PIN při vytvoření spojení Bluetooth® je pak
nutné pouze při změně kódu PIN u SIM karty.

Předpoklady
Režim SIM karty
Vložení SIM karty

X

Zasuňte SIM kartu : kontaktní plochou směrem dolů do otvoru pro SIM kartu, až se zajistí.
Po vložení SIM karty do modulu již není možné
spojení Bluetooth® s mobilním telefonem. Již
vytvořené spojení Bluetooth® je vložením přerušeno.

Vyjmutí SIM karty
X

Stiskněte SIM kartu a stisk uvolněte.
SIM karta je částečně vysunuta a lze ji odebrat.

Svůj mobilní telefon můžete na modulu autorizovat a připojit, když
Rje modul namontován (Y Strana 52) a aktivován v multimediálním systému (Y Strana 52)
Rv modulu není zasunuta žádná SIM karta
Rnení žádné aktivní spojení Bluetooth® mezi
mobilním telefonem a jiným zařízením
Rmobilní telefon podporuje profil Bluetooth®
SAP (SIM Access Profile)
Na mobilním telefonu musí být v závislosti na
typu mobilního telefonu provedena různá nastavení (viz návod k obsluze výrobce).
RBluetooth® musí být aktivován na mobilním
telefonu a musí být zapnuta viditelnost pro
ostatní zařízení.
RMusí být aktivován Bluetooth® SIM Access
Profile mobilního telefonu.
RNázev Bluetooth® mobilního telefonu Vám
musí být známý.
Seznam mobilních telefonů, které jsou kompatibilní s telefonním modulem s funkcí Bluetooth® (profil SAP), najdete na internetové
stránce:
http://www.mercedes-benz.com/connect

Vyhledání mobilního telefonu
Připojení mobilního telefonu
Všeobecná upozornění
Pokud používáte Váš mobilní telefon společně s
multimediálním systémem poprvé, musíte
mobilní telefon vyhledat a autorizovat.

X

Stiskněte tlačítko %.
Zobrazí se menu Telefon.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
Z

Telefon

Když byl model nalezen a připojen, uvidíte
hlášení Připojení k modulu MB SAP
úspěšné.
Zobrazí se menu, ve kterém můžete začít s
autorizací mobilního telefonu pro modul.
X Pokud chcete mobilní telefon autorizovat,
zvolte Zahájit vyhledávání a řiďte se
pokyny multimediálního systému. Další informace o autorizaci a připojení mobilních telefonů (Y Strana 39).
nebo
X Pokud nechcete autorizovat žádný mobilní
telefon, zvolte &.
Zobrazí se seznam zařízení.
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Telefon

X

Zvolte Vyhledat telefony.
Zobrazí se dotaz Chcete připojit Váš
telefon Bluetooth nebo Váš telefon
SAP?.
X Zvolte Telefon SAP.
Zobrazí se hlášení Před vyhledáváním se
prosím ujistěte, že je Váš telefon
zapnutý, Bluetooth aktivovaný a
Vaše zařízení viditelné. Další
pokyny najdete v návodu k obsluze
Vašeho telefonu nebo na stránkách
www.mercedes-benz.com/connect..
X Zvolte Zahájit vyhledávání.
Zobrazí se seznam s nalezenými mobilními
telefony.
Nyní můžete mobilní telefon autorizovat a
navázat s ním spojení.

Autorizace mobilního telefonu a navázání spojení
X

Zvolte v seznamu zařízení Telefony v
dosahu modulu MB SAP mobilní telefon,
který má být autorizován a připojen, otočením
a stisknutím ovladače.
Zobrazí se požadavek na zadání šestnáctimístného čísla.
X Zadejte libovolné šestnáctimístné číslo a
potvrďte zadání.
X Po vyzvání zadejte na mobilním telefonu do
20 sekund stejné šestnáctimístné číslo a
potvrďte jej.
X Podle typu mobilního telefonu je nutné
potvrdit dotaz na připojení modulu u mobilního telefonu (viz návod k obsluze výrobce).
X Případně zadejte kód PIN SIM karty v multimediálním systému a potvrďte jej.
i Dbejte hlášení na mobilním telefonu. Případně budete vyzváni k potvrzení dalších profilových dotazů.

Přepnutí mezi mobilními telefony
Pokud jste na modulu autorizovali více mobilních telefonů, můžete mezi jednotlivými mobilními telefony přepínat.
X V seznamu zařízení pod položkou Telefony
v dosahu modulu MB SAP zvolte požado-

vaný mobilní telefon otočením a stisknutím
ovladače.
Pokud je zvolený mobilní telefon v dosahu
Bluetooth® a Bluetooth® je aktivován, dojde
k vyhledání a připojení.
X Na mobilním telefonu potvrďte požadavek na
připojení modulu (viz návod k obsluze
výrobce).
X Případně zadejte kód PIN SIM karty v multimediálním systému a potvrďte jej.
Připojen může být vždy jen jeden mobilní telefon. V seznamu telefonů s Bluetooth® je
aktuálně připojený mobilní telefon označen tečkou #.

i Pouze tehdy, když není aktivní žádný tele-

fonní hovor, můžete přepnout na jiný autorizovaný mobilní telefon.

Manuální navázání spojení
Pokud bylo přerušeno spojení mezi modulem a
mobilním telefonem, můžete spojení s autorizovaným mobilním telefonem navázat manuálně.

X

Stiskněte na modulu krátce tlačítko ;.
Kontrolka : bliká modře. Na displeji multimediálního systému se zobrazí hlášení, že je
telefon aktivován.
Multimediální systém vždy hledá naposledy
připojený mobilní telefon.
Pokud není připojení k naposledy připojenému mobilnímu telefonu možné, bude hledán mobilní telefon, který byl připojen předtím.

Telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP)

X

Spojte mobilní telefon s modulem
(Y Strana 53).
nebo
X Vložte SIM kartu do integrované čtečky SIM
karet telefonního modulu (Y Strana 53).
X Před prvním připojením v multimediálním
systému povolte modul pro přístup k internetu (Y Strana 78) a zvolte poskytovatele
mobilní sítě (Y Strana 78).
Použití jako datového modemu je aktivováno
automaticky.
X Zapněte nebo vypněte datový roaming
(Y Strana 55).

Nastavení
Uložení nebo vymazání kódu PIN SIM
karty
Pokud uložíte kód PIN SIM karty v telefonním
modulu, nemusíte jej při opětovném přihlášení
již znovu zadávat.
X V menu Telefon zvolte Připojit zařízení
otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Telefony modulu MB SAP.
Vidíte názvy Bluetooth® již autorizovaných
mobilních telefonů.
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Označení v poli Uložit PIN aktivujte (PIN se
uloží) nebo deaktivujte (PIN se neuloží).

Nastavení vyzvánění
Příchozí hovory jsou na modulu signalizovány
akusticky. Můžete volit z deseti vyzváněcích
tónů.
X V menu Telefon zvolte Připojit zařízení
otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte menu Telefony modulu MB SAP.
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte menu Vyzvánění.
Zobrazí se menu.

X

Zvolte vyzváněcí tón.
Zvolený vyzváněcí tón bude přehrán.
X Stiskněte tlačítko %.
Dojde k převzetí nastavení a k ukončení
menu.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení účastnického čísla
Předpoklad: modul je spojen s mobilním telefonem (Y Strana 53) nebo je používán v režimu se
SIM kartou (Y Strana 53).
Pokud zapnete zobrazení účastnického čísla,
může osoba, se kterou hovoříte, vidět při telefonování Vaše telefonní číslo.
Ve standardním nastavení přebírá systém nastavení poskytovatele mobilní sítě.
X Zapnutí zobrazení účastnického čísla: v
menu Telefon zadejte číslo „00031“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Telefonní číslo bude v budoucnu zobrazeno.
X Vypnutí zobrazení telefonního čísla: v
menu Telefon zadejte číslo „00030“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Telefonní číslo už nebude v budoucnu zobrazeno.

Zapnutí nebo vypnutí datového roamingu
Předpoklad: modul je spojen s mobilním telefonem (Y Strana 53) nebo je používán v režimu se
SIM kartou (Y Strana 53).
Pokud zapnete datový roaming, můžete v zahraničí přijímat a odesílat data prostřednictvím
modulu.
Ve standardním nastavení je datový roaming
vypnutý.
X Zapnutí datového roamingu: v menu Telefon zadejte číslo „00061“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Datový roaming je zapnutý.
X Vypnutí datového roamingu: v menu Telefon zadejte číslo „00060“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Datový roaming je vypnutý.

Z

Telefon

Režim datového modemu
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Telefon

Zapnutí nebo vypnutí omezení operátora mobilní telefonní sítě
Předpoklad: modul je spojen s mobilním telefonem (Y Strana 53) nebo je používán v režimu se
SIM kartou (Y Strana 53).
Pokud zapnete omezení operátora mobilní telefonní sítě, nepřepne se modul do cizí mobilní
telefonní sítě. Potom nemůžete v zahraničí vést
telefonní hovory a přijímat nebo odesílat krátké
zprávy SMS.
Ve standardním nastavení je omezení operátora
mobilní telefonní sítě vypnuté.
X Vypnutí omezení provozovatele sítě: v
menu Telefon zadejte číslo „00070“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Omezení operátora mobilní telefonní sítě je
vypnuté.
X Zapnutí omezení provozovatele sítě: v
menu Telefon zadejte číslo „00071“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Omezení operátora mobilní telefonní sítě je
zapnuté.

Nastavení jasu kontrolky
X

Zhasnutí v závislosti na situaci: v menu
Telefon zadejte číslo „00082“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Světelná dioda LED bude zhasnutá, dokud
uživatel není aktivní (než stiskne tlačítko atd.).

X

Žádná změna jasu: v menu Telefon zadejte
číslo „00083“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Nezávisle na činnosti uživatele je světelná
dioda LED vždy aktivní.

Přenos telefonního seznamu
Aby bylo možné využít telefonní seznam mobilního telefonu prostřednictvím multimediálního
systému, musí být seznam přenesen pomocí
modulu.
Přenos dat může trvat až 10 minut.
Přenos probíhá automaticky po vytvoření spojení Bluetooth®.

i Pokud mobilní telefon podporuje profil

PBAP (Phone Book Access Profile), systém
přednostně nahrává záznamy telefonního
seznamu z paměti telefonu. Pokud nejsou v

paměti telefonu žádné záznamy, jsou
záznamy adresáře telefonu staženy ze SIM
karty.
Seznam mobilních telefonů, které jsou kompatibilní s telefonním modulem s funkcí Bluetooth® (profil SAP), najdete na internetové
stránce:
http://www.mercedes-benz.com/connect

Tlačítka zkrácené volby
Jako zkrácenou volbu (tlačítko rychlé volby)
můžete definovat libovolná čísla (Y Strana 49).

SMS
Všeobecná upozornění
Zvláštnosti přijímání SMS v režimu telefonního
modulu s funkcí Bluetooth® (profil SAP):
RProstřednictvím profilu Bluetooth® SAP

máte
přístup pouze k paměti SMS na SIM kartě.
RProstřednictvím profilu Bluetooth® SAP jsou
příchozí SMS ukládány na SIM kartě.
RV závislosti na typu telefonu tyto SMS nejsou
přímo viditelné. Musí být nejdříve zvoleny (viz
návod k obsluze výrobce).
RPokud mobilní telefon podporuje Bluetooth®
Profil MAP (Message Access Profile), stáhne
modul SMS telefonu. SMS jsou pak přeneseny do multimediálního systému, za předpokladu, že je zapnuto stahování SMS.
RSMS uložené na SIM kartě jsou označené
počátečním „SIM:“.
RNa SIM kartu lze uložit jen omezený počet
SMS. Když je paměť SMS plná, nelze již žádné
SMS přijmout. Vymažte SMS uložené na SIM
kartě přes multimediální systém
(Y Strana 52).
Seznam mobilních telefonů, které jsou kompatibilní s telefonním modulem s funkcí Bluetooth® (profil SAP), najdete na internetové
stránce:
http://www.mercedes-benz.com/connect

Předpoklady
Modul je spojen s mobilním telefonem
(Y Strana 53) nebo je používán v režimu se SIM
kartou (Y Strana 53).

Telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP)

Stahování SMS uložených v paměti mobilního
telefonu lze vypnout, takže jsou přeneseny
pouze SMS uložené na SIM kartě.
X Vypnutí stahování SMS z telefonu přes
MAP: v menu Telefon zadejte číslo „00080“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Staženy budou pouze SMS ze SIM karty.
X Zapnutí stahování SMS z telefonu přes
MAP: v menu Telefon zadejte číslo „00081“.
X Stiskněte tlačítko 6.
Staženy budou SMS ze SIM karty a z paměti
telefonu.

Manuální zrušení spojení
X

Zrušte spojení Bluetooth® u mobilního telefonu (viz návod k obsluze výrobce).

Opětovné navázání spojení
X

Po manuálním ukončení můžete spojení Bluetooth® znovu navázat (Y Strana 53).

Nabíjení mobilního telefonu

Telefon

Zapnutí nebo vypnutí stahování SMS z
mobilního telefonu

Seznamy hovorů
Všeobecná upozornění
Pokud telefonujete prostřednictvím modulu,
nejsou uskutečněné hovory zaneseny do
seznamu hovorů mobilního telefonu. Prostřednictvím profilu Bluetooth® SAP jsou přeneseny
veškeré funkce telefonu do modulu.
Pokud připojený mobilní telefon podporuje Bluetooth® Profil PBAP (Phonebook Access Profile),
stáhne modul stávající seznamy hovorů.

Vymazání seznamu hovorů
X

V menu Telefon zadejte číslo „0002“.
Stiskněte tlačítko 6.
Seznamy hovorů uložené v modulu jsou vymazány a při dalším přenosu telefonního
seznamu již nejsou zobrazeny.
Seznamy hovorů připojeného mobilního telefonu nebudou vymazány. Vymazání seznamů
hovorů mobilního telefonu (viz návod k obsluze
výrobce).

X

Zrušení spojení mezi mobilním telefonem a modulem
Automatické zrušení spojení
Po opuštění oblasti příjmu je spojení Bluetooth®
mezi mobilním telefonem a modulem automaticky zrušeno.
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X

Posuňte kryt ; na modulu ve směru šipky a
sejměte jej.
X Mobilní telefon připojte USB datovým kabelem ke zdířce USB :.

Reset modulu
Modul lze obnovit do stavu, ve kterém byl dodán.

X

Podržte na modulu stisknuté tlačítko ;, až
kontrolka : svítí oranžově.
Kontrolka : bliká žlutočerveně.
X Opětovně stiskněte tlačítko ;.
Modul je obnoven na výrobní nastavení.
Všechna nastavení jsou vymazána.

Z
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Deaktivace modulu
Deaktivace má smysl v případě, že již nechcete
telefonní modul s funkcí Bluetooth® (profil SAP)
používat v multimediálním systému.
X Modul: demontáž (Y Strana 58).
X Multimediální systém: stiskněte tlačítko
%.
Zobrazí se menu Telefon.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Připojit zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.
X Označte Aktivovat modul MB SAP otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Odpojit modul MB SAP.
X Potvrďte odpojení spojení: zvolte Ano.
Modul je deaktivován.

Demontáž modulu

dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
Dodržujte zákonná ustanovení země, ve které se
právě nacházíte.

Předpoklady
Služby Mercedes me connect jsou funkční
pouze v oblastech, ve kterých je k dispozici
pokrytí sítí GSM smluvních partnerů. Nedostatečné pokrytí sítí smluvních partnerů může vést
k tomu, že se připojení nevytvoří. Předpokladem
připojení je přístup k síti v oblastech, v nichž je
nabízena služba Mercedes me connect.
Jako u mobilních telefonů mohou atmosférické
poruchy vést k tomu, že nebude vytvořeno připojení.
Pro automatický přenos údajů o vozidle musí být
zapnuté zapalování.

Všeobecná upozornění
Pro pomoc při defektu, sjednání termínu a podobně je Vám 24 hodin denně k dispozici zákaznické centrum Mercedes-Benz.

i Další informace o Mercedes me connect,

nabízeném rozsahu služeb a ovládání získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetové adrese http://
manuals.daimler.com/baix/cars/
connectme/de_DE/index.html

X

Stiskněte odjišťovací tlačítko : ve směru
šipky.
X Posuňte modul ; ve směru šipky a vyjměte
jej.

Mercedes-Benz Contact
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od

Volání do zákaznického centra
Mercedes-Benz
X

Vyvolejte telefonní seznam (Y Strana 45).
Zvolte MB Contact otočením ovladače.
X Stiskněte ovladač.
nebo
X Stiskněte tlačítko 6 na multifunkčním
volantu.
Hovor je navázán.
X

Nastavení frekvenčního pásma a stanice
Přehled pro rádio
Rádio – přehled displeje
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takzvané skupiny je spojeno a vysíláno na jedné
frekvenci.

i DAB není možné přijímat v Evropě plošně.
Zapnutí rádia
X

informacemi

= Hlavní okno zobrazení s dostupnými stani-

cemi a příslušnými informacemi

? Zobrazení zvolené rozhlasové stanice
A Řádek menu Rádio
B Stavový řádek klimatizace
X

Zobrazení řádku hlavních funkcí: posuňte
ovladač 5.
X Zobrazení řádku menu: posuňte ovladač
6.

Nastavení frekvenčního pásma a stanice
Nastavení frekvenčního pásma
Nastavení přes tlačítko RADIO
X

V režimu rádia stiskněte tlačítko $.
Objeví se menu s volbou mezi Rádio FM nebo
Rádio FM/DAB, Rádio AM, Paměť stanic
rádia a Informace o rádiu.
X Volba požadovaného frekvenčního
pásma: otočte a stiskněte ovladač.

Nastavení přes řádek hlavních funkcí
Přehled menu Rádio
Řádek hlavních funkcí rádia
RRádio

X

V režimu rádia posuňte ovladač 5.
Zobrazí se řádek hlavní funkce a řádek menu
Rádio. Rádio je aktivní.
X Stiskněte ovladač.
Objeví se menu s volbou mezi Rádio FM nebo
Rádio FM/DAB, Rádio AM, Paměť stanic
rádia a Informace o rádiu.
X Volba požadovaného frekvenčního
pásma: otočte a stiskněte ovladač.

FM nebo Rádio FM/DAB: režim rádia
VKV nebo režim rádia VKV/DAB
RRádio AM: režim rádia KV/SV
RPaměť stanic rádia: 100 paměťových míst
pro rozhlasové stanice
RInformace o rádiu: informace o rádiu v
digitálním návodu k obsluze
Řádek menu Rádio

Nastavení přes řádek menu Rádio

RVolby:

X

volby pro rádio
vyhledávání stanic zadáním názvu
RPaměť: menu uložených stanic
RPásmo: volba frekvenčního pásma
RInformace: zobrazení doplňkových informací
aktuální stanice (radiotext)
Rà: nastavení zvuku, Burmester® Sound
DAB (Digital Audio Broadcasting) je norma digitálního přenosu optimalizovaná pro mobilní příjem rozhlasových programů. Více programů

Rè:

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Pásmo otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se menu s volbou mezi Rádio FM nebo
Rádio FM/DAB a Rádio AM.
X Volba požadovaného frekvenčního
pásma: otočte a stiskněte ovladač.

Rádio

: Řádek hlavních funkcí
; Stavový řádek se zapnutými dopravními

Stiskněte tlačítko $.
Objeví se zobrazení rádia.
Uslyšíte poslední nastavenou stanici v naposledy nastaveném vlnovém rozsahu.

Seznam stanic
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Nastavení stanice
Nastavení pomocí hlavního okna zobrazení
X

V režimu rádia otáčejte ovladačem, až bude
požadovaná stanice uprostřed.

Nastavení pomocí aktuálního seznamu
stanic
X

Rádio

V režimu rádia stiskněte ovladač.
Objeví se seznam s aktuálně dostupnými stanicemi.
X Zvolte požadovanou stanici otočením a stisknutím ovladače.

Nastavení pomocí aktuálního seznamu
stanic s EPG (režim rádia FM/DAB)
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Aktuální seznam stanic s EPG.
X Zvolte stanici.
Pokud stanice přenáší příslušné informace,
zobrazí se pod názvem stanice název aktuálního vysílání. Vedle názvu stanice je časová
lišta s indikátorem průběhu.
X Přepněte mezi Aktuální program a Pře‐
hled vysílání posunutím ovladače 8
nebo 9.
X

Nastavení přes přímé zadání
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přímé zadání.
Zobrazí se doplňkové menu.
X Režim rádia VKV: zvolte volbu Frekvence
FM/DAB nebo Frekvence FM otočením a stisknutím ovladače.
X Zadejte frekvenci požadované stanice do
zadávacího pole.
X Režim rádia KV/SV: zvolte volbu Frek‐
vence AM.
X Zadejte frekvenci požadované stanice do
zadávacího pole.
X Paměť stanic: zvolte volbu Paměť stanic
rádia.
X Zadejte paměťové místo požadované stanice.

Nastavení přes vyhledávání
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte è otočením a stisknutím ovladače.
X Zadejte počáteční písmena požadované stanice otočením a stisknutím ovladače.
X Potvrďte OK.
Multimediální systém zobrazí seznam dostupných stanic.
X Zvolte stanici ze seznamu.

Pomocí předvolby
X

V režimu rádia: posuňte ovladač 6.
Zvolte Paměť otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zadejte paměťové místo.
X Zadejte paměťové místo požadované stanice.
X

Seznam stanic
Zobrazení seznamu stanic
i Každé frekvenční pásmo má vlastní seznam
stanic s aktuálně přijímatelnými stanicemi.

X

V režimu rádia stiskněte ovladač.
Objeví se seznam s aktuálně dostupnými stanicemi.

Seřazení seznamu stanic
Funkce je k dispozici v režimu rádia FM nebo
FM/DAB.
X V režimu rádia posuňte ovladač 6.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Seřadit seznam stanic.
Možnosti seřazení:
RABC/123: záznamy aktuálního seznamu stanic budou seřazeny podle abecedy.
RŽánr: záznamy aktuálního seznamu stanic
budou seřazeny podle žánru, jako např. pop /
klasická hudba / informace atd.
X Přechod na hlavní okno zobrazení: stiskněte
tlačítko %.
X Stiskněte ovladač.
Zobrazí se seznam stanic. Stanice jsou přiřazeny k žánru.

Označení hudební skladby

Uložení stanice do paměti
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Paměť otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte možnost Uložit aktuální stanici.
X Zvolte pozici požadovaného uloženého
záznamu.
X Zvolte možnost Upravit paměť stanic.
X Zvolte pozici požadovaného uloženého
záznamu.
Aktuální stanicí může být přepsáno i již obsazené místo v paměti rozhlasových stanic.
X Posuňte ovladač 9.
Zobrazí se doplňkové menu.
X Zvolte volbu Uložit aktuální stanici:
otočte a stiskněte ovladač.
Aktuálně nastavená stanice bude uložena na
zvolenou pozici. Signální tón potvrdí úspěšné
uložení do paměti.

X

Zvolte Ano.
Dojde k vymazání označené stanice.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

i V multimediálním systému jsou již uloženy
frekvence. K dispozici je 100 paměťových
míst.

Zapnutí/vypnutí zobrazení uložených
stanic
Je-li zapnutý náhled paměti stanic, zobrazí se
pouze uložené stanice.
X V režimu rádia: posuňte ovladač 6.
X Zvolte Paměť otočením a stisknutím ovladače.
X Náhled předvoleb stanic zapněte O
nebo vypněte ª: otočte a stiskněte ovladač.

Sledování stanic
Přesunutí označených stanic
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zvolte Paměť otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Upravit paměť stanic.
X Zvolte požadovaný ukládaný záznam otočením ovladače.
X Posuňte ovladač 9.
Zobrazí se doplňkové menu.
X Zvolte možnost Přesunout označenou
stanici otočením a stisknutím ovladače.
Znovu se objeví seznam předvoleb.
X Přesuňte označenou stanici na novou pozici
otočením a stisknutím ovladače.
X

Vymazání označené stanice
X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zvolte Paměť otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Upravit paměť stanic.
X Zvolte požadovaný ukládaný záznam otočením ovladače.
X Posuňte ovladač 9.
X V doplňkovém menu zvolte volbu Vymazat
označenou stanici otočením a stisknutím
ovladače.

Pomocí možností sledování stanic určíte reakci
multimediálního systému v případě zhoršujícího
se příjmu rádia.
X V režimu rádia posuňte ovladač 6.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Sledování stanic.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
Režim rádia FM/DAB: Automaticky Přepínání
mezi alternativními frekvencemi v analogovém
(FM) a digitálním pásmu (DAB) probíhá automaticky.
Režim rádia FM/DAB: Digitální Sledování
stanic zohledňuje pouze stanice v digitálním
pásmu.
Režim rádia FM/DAB: Analog. Sledování stanic
zohledňuje pouze stanice v analogovém pásmu.
Pevná frekvence Zachování nastavené frekvence i při zhoršené kvalitě příjmu.

X

Označení hudební skladby
Pokud je připojené zařízení Apple®, můžete uložit hudební skladbu a interpreta zobrazené v
radiotextu. Prostřednictvím iTunes® máte
možnost tuto skladbu zakoupit. Tuto funkci
nepodporují všechny rozhlasové stanice.

Rádio

Uložení stanice do paměti
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Zobrazení informací
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X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Označit tuto skladbu.
V multimediálním systému se zobrazí hlášení
o uložení informací o skladbě.

signál momentálně aktivního zdroje rádia
nebo jiného média.
Telefonní hovory a navigační pokyny nebudou
přerušeny.

X

Zobrazení interpreta a skladby
X

Rádio

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zobrazit interpreta a skladbu.
Zobrazení interpreta a skladby v hlavním okně
zobrazení zapnete O nebo vypnete ª.

Přerušení příjmu dopravních informací
X

Během dopravních hlášení stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu.
Multimediální systém přepne zpět na stanici,
kterou jste poslouchali před dopravními hlášeními. Následující nová dopravní hlášení
opět přeruší zdroj audiosignálu.

Zobrazení informací
Vyvolání nastavení zvuku
X

V režimu rádia: posuňte ovladač 6.
X V řádku menu Rádio zvolte à otočením a
stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu Zvuk (Y Strana 76).

Dopravní informace
Zapnutí/vypnutí dopravních informací
i Dopravní informace (TA: Traffic Announcement) získáte z mnoha vysílacích stanic FM
nebo FM/DAB.

X

V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby.
X Zvolte TA.
Dopravní informace zapnete O, nebo
vypnete ª.
Při zapnuté funkci dopravních informací vidíte
ve stavovém řádku symbol TA.
nebo
X Na multifunkčním volantu podržte stisknuté
tlačítko 8, dokud se ve stavovém řádku
neobjeví nebo nezmizí zobrazení TA.
Uslyšíte signální tón. Při zapnuté funkci
dopravních informací vidíte ve stavovém
řádku symbol TA.
i Při zapnuté připravenosti příjmu dopravních
informací přeruší dopravní informace audioX

Funkce je k dispozici v režimu rádia FM nebo
FM/DAB.
Předpokladem pro příjem je zpracování příslušných informací ze strany rozhlasových stanic.
X V režimu rádia posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Informace otočením a stisknutím
ovladače.
Pokud stanice tuto funkci podporuje, zobrazí
se doplňkové informace.
V případě dostupnosti vidíte
Rzkratku názvu stanice
Rmomentálně přehrávanou skladbu
Rinterpreta momentálně přehrávané
skladby
Rinformace o aktuálním programu
Rtelefonní číslo zákaznické linky stanice
nebo aktuální krátké zprávy
X Zpět na zobrazení rádia: zvolte Informace
posunutím 6 a stisknutím ovladače.

Režim audio

Zapnutí pomocí tlačítka MEDIA
X

Stiskněte tlačítko Õ.
Zobrazí se naposledy nastavený zdroj médií.
X Opětovně stiskněte tlačítko Õ.
Uvidíte menu s dostupnými zdroji médií.
X Zvolte zdroj médií otočením a stisknutím ovladače.
Pokud jsou nalezeny hudební soubory, které
lze přehrát, multimediální systém je přehraje.

Automatické zapnutí
Po vložení CD zapne multimediální systém automaticky tento režim médií.
Pokud jsou nalezeny hudební soubory, které lze
přehrát, multimediální systém je přehraje.
Pokud je v multimediálním systému už zapnuta
funkce médií, přeruší se a zobrazí se základní
zobrazení režimu CD. V režimu jiné funkce, jako
například navigace, se základní zobrazení
nezmění. Přehraje se pouze hudba z nově vloženého CD.

Zapnutí přes řádek hlavních funkcí
X

Posuňte ovladač 5.
X Zvolte Média otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se naposledy nastavený zdroj médií.
X V režimu médií zvolte Média posunutím a stisknutím ovladače 5.
Zobrazí se menu s dostupnými zdroji médií.
X Zvolte požadovaný zdroj médií otočením a
stisknutím ovladače.
Pokud zdroj médií obsahuje hudební soubory,
které lze přehrát, budou přehrány. Zobrazí se
příslušné základní menu.

Zapnutí přes seznam zařízení
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Zařízení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se dostupné zdroje médií. Tečka #
označuje aktuální nastavení.
X Zvolte požadovaný zdroj médií.
Pokud zdroj médií obsahuje hudební soubory,
které lze přehrát, budou přehrány. Zobrazí se
příslušné základní menu.

Média

Zapnutí režimu médií
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Režim audio
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

DVD přehrávač je laserový výrobek třídy 1.
Pokud otevřete kryt přehrávače CD, mohou
unikat neviditelné laserové paprsky. Tyto
laserové paprsky mohou poškodit Vaši sítnici.
Nebezpečí úrazu!
Kryt neotevírejte. Údržbové práce a opravy
nechte provést vždy v kvalifikovaném servisu.

G VAROVÁNÍ
Pokud manipulujete s datovými nosiči za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Manipulujte s datovými nosiči, pouze pokud
vozidlo stojí.
Myslete na to, že Vaše vozidlo při rychlosti
pouhých 50 km/h ujede každou sekundu téměř
14 m.

Vložení a vyjmutí CD
Nezapomeňte, že CD může být před vyjmutím
horké.
X Vložení: stiskněte tlačítko þ.
Již vložený datový nosič se vysune.
X Vložte datový nosič do šachty potištěnou stranou směrem nahoru.
Přehrávač zasune datový nosič a přehraje jej.
Pokud je již zapnuté přehrávání médií, je přerušeno a zobrazí se základní menu CD. Při
Z
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Režim audio
režimu jiné funkce (např. navigace) se zobrazení nezmění.
i Za určitých okolností nemůže mechanika
přehrát datový nosič chráněný proti kopírování.
X Vyjmutí: stiskněte tlačítko þ.
Přehrávač vysune datový nosič.

Multimediální systém podporuje následující
paměťové karty:
RSD karty (Secure Digital)
RSDHC karty (Secure Digital High Capacity)
RSDXC karty (Secure Digital eXtended Capacity)

Vložení SD karty
X

Média

Přehled menu

Zasuňte SD kartu do otvoru pro SD kartu, až
se SD karta zajistí. Strana s kontakty přitom
musí směřovat dolů.
Když je SD karta zvolena jako zdroj médií,
dojde k nahrání datového nosiče a k uložení
souborů na pozadí. Nejsou-li k dispozici žádné
podporované audiosoubory, zobrazí se odpovídající hlášení.

Vyjmutí SD karty
X

:
;
=
?
A
B
C
D

Řádek hlavních funkcí
Řádek menu Média
Zobrazení skladby na datovém nosiči
Číslo skladby a počet skladeb v seznamu
skladeb
Interpret a název alba
Numerické zobrazení času
Grafické zobrazení času
Zobrazení obalu (pokud je k dispozici)

Zatlačte na SD kartu.
SD karta se vysune.
X Vyjměte SD kartu.

Připojení USB zařízení
i Dva vstupy USB se nachází v odkládací přiX

Vložení a vyjmutí SD karty
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

SD karty jsou malé díly. Mohou být spolknuty
a vést k udušení. Hrozí nebezpečí úrazu, nebo
dokonce ohrožení života!
Uchovávejte SD karty mimo dosah dětí.
Pokud byla SD karta spolknuta, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

! Jestliže SD kartu již nepoužíváte, měli byste
ji vyjmout a odstranit z vozidla. Vysoké teploty
mohou kartu poškodit.

hrádce pod ovládací jednotkou.
Připojte zařízení USB do vstupu USB.
K nahrání datového nosiče a k uložení souborů na pozadí dojde při zobrazení příslušného menu Média. Nejsou-li k dispozici žádné
podporované audiosoubory, zobrazí se odpovídající hlášení.

i Přehrávače MP3 musí podporovat protokol
Media Transfer (MTP).

Menu Volby
Volba režimu přehrávání
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Režim přehrávání otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Normální přehrávání skladeb.
Aktuální seznam skladeb bude přehráván v
pořadí, ve kterém je na datovém nosiči.
X Zvolte Náhodné přehrávání ze seznamu.
X

Režim audio

Přímé zadání skladby
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Číslo skladby: otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zadejte požadované číslo skladby.
X

Přeskočení na požadovaný čas
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přejít na požadovaný čas otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zadejte čas otočením ovladače.
X

Volba aktivního segmentu
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zvolit aktivní segment otočením a
stisknutím ovladače.
Pomocí volby Zvolit aktivní segment
zvolte část na datovém nosiči USB.
X

Zobrazení informací o skladbě
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zobrazit informace o skladbě
otočením a stisknutím ovladače.
Informace o skladbě, interpretovi a albu v
hlavním okně zobrazení zapnete O, nebo
vypnete ª.
X

Funkce zastavení a přehrávání
X

Pozastavení přehrávání: v režimu audio
posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X V řádku menu Média zvolte Ë otočením a
stisknutím ovladače.
Přehrávání se na tomto místě přeruší. Zobrazení se změní na Ì.
X Pokračování v přehrávání: v režimu audio
posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X V řádku menu Média zvolte Ì otočením a
stisknutím ovladače.
Přehrávání bude pokračovat z místa přerušení. Zobrazení se změní na Ë.

Volba skladby
Volba přes aktuální seznam skladeb
X

V základním zobrazení stiskněte ovladač.
Zobrazí se seznam kategorií.
X Zvolte aktuální seznam skladeb otočením a
stisknutím ovladače.
X Zvolte skladbu.

Volba přes přeskočení skladby
X

V základním zobrazení médií otočte nebo
krátce posuňte ovladač 9 nebo 8.

Upozornění k režimu médií
Povolené datové nosiče
Raudio

CD, CD-R a CD-RW
karta
Rpaměťová média USB
RSD

Povolené datové systémy
RISO9660/Joliet

pro datové nosiče CD
FAT32, exFAT a NTFS pro SD kartu a
paměťová média USB

RFAT16,

Vícesekční CD
U vícesekčních CD určuje obsah první sekce, jak
bude multimediální systém s CD nakládat. MulZ

Média

Aktuální seznam skladeb bude přehráván v
náhodném pořadí.
X Zvolte Mix médií.
Všechny skladby na datovém nosiči budou
přehrány v náhodném pořadí.
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Režim audio
timediální systém přehraje pouze jednu sekci a
přitom preferuje sekci audio CD.

Povolené přenosové rychlosti a vzorkovací frekvence

Struktura souborů datového nosiče

Multimediální systém podporuje soubory MP3 a
WMA následujících typů:

Při vytváření datového nosiče s komprimovanými hudebními soubory můžete skladby uspořádat do adresářů. Adresář může obsahovat
také další podadresáře. Maximální počet úrovní
v seznamu datového nosiče je osm. Soubory v
nižších úrovních nebudou systémem zohledněny.

Formát

Přenosová
rychlost
[kbit/s]

Vzorkovací
frekvence
[kHz]

MP3
(MP3)

32-320
(pevná a variabilní přenosová
rychlost)

8-48

WMA

5-384
(pevná přenosová rychlost)

8-48

Média

i Multimediální systém podporuje z jednoho
datového nosiče až 15 000 souborů.
Pokud je zaplněno více než 64 GB paměti
datového nosiče, jsou podporovány pouze
soubory v adresářích s následujícími názvy:
hudba, music, obrázky, pictures, video.

Názvy skladeb a adresářů
Při vytváření datového nosiče s komprimovanými hudebními soubory můžete pojmenovat
jednotlivé skladby a adresáře.
Jestliže jsou soubory MP3 nebo WMA uloženy v
kořenovém adresáři, stává se i kořenový adresář
adresářem.
Při pojmenovávání skladeb musíte dbát na
následující:
RNázvy skladeb musí obsahovat minimálně
jeden znak.
RNázvy skladeb musí mít přípony podporovaných audio formátů, např. mp3 nebo aac.
RMezi názvem skladby a koncovkou musí být
tečka.
Příklad správného názvu skladby:
„Skladba1.mp3“

Povolené formáty
Multimediální systém podporuje následující
audioformáty:
RMP3 (MP3)
RWMA
RCDA
Rformáty AAC: .aac, .mp4, .m4a a .m4b
Hudební soubory s ochranou proti kopírování
iTunes® s koncovkou souboru .m4p nejsou podporovány.

Multimediální systém nepodporuje soubory
WMA následujících typů:
Rzakódované soubory DRM (Digital Rights Management)
Rvariabilní přenosová rychlost
RWMA Pro
R5.1 Surround

i Používejte pouze skladby s přenosovou

rychlostí od 128 kbit/s a vzorkovací frekvencí
od 44,1 kHz. Při nižších hodnotách může dojít
ke slyšitelnému poklesu kvality. To platí
zejména v případě zapnuté funkce prostorového zvuku.

Volba aktivního segmentu (pouze velkokapacitní paměťové zařízení USB)
U USB flash disků můžete zvolit tuto funkci, když
je paměť rozdělena. Podporováno je maximálně
segmentů (primárních nebo logických, FAT,
FAT32 a NTFS).
X Volba aktivního segmentu: v řádku menu
Média zvolte Volby otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Zvolit aktivní segment.

Upozornění k autorským právům
Audiosoubory, které můžete sami vytvořit pro
přehrávání nebo je můžete přehrát, podléhají
ochraně autorských práv.

Vyhledávání médií

Upozornění k datovým nosičům
! Věnujte pozornost následujícím informa-

cím:
RNa CD neumisťujte žádné samolepky, ani
žádné popisné štítky či etikety.
RCD nesmějí mít tloušťku větší než 1,3 mm.
RCD musí mít průměr 12 cm a být kulatá.
Nepoužívejte žádné adaptéry.
Datové nosiče s ochranou proti kopírování neodpovídají standardu audio CD, a nemohou být
proto za určitých okolností přehrány.
Při přehrávání kopírovaných datových nosičů
může dojít k potížím.
Při přehrávání Vámi vypálených CD s kapacitou
vyšší než 700 MB může dojít k problémům s
přehráváním.

i Multimediální systém může přehrávat audio
CD s vícekanálovým audioformátem.

Vyvolání seznamu kategorií
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Vyhledat otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam kategorií.
V závislosti na připojeném zdroji médií a souborech jsou k dispozici následující kategorie:
RAktuální
RVolba

podle obalu
vyhledávání cíle
RSeznamy přehrávání
RInterpreti
RAlba
RSkladby
RHudební styly
RRok
RSkladatelé
RFotografie
RPodcasty
RAudioknihy
RVolné

i Kategorie jsou k dispozici, jakmile je načten

a analyzován kompletní obsah média.
Pokud dojde k opětovnému připojení stejného zařízení s nezměněným obsahem média,
jsou tyto kategorie k dispozici rychleji.
Při připojení zařízení Apple® nejsou k dispozici kategorie Adresář, Rok a Fotografie.

Vyhledávání médií
Všeobecné informace
Multimediální systém přehrává soubory následujících datových nosičů:
Rdisk (audio CD)
Rpaměťová karta
RUSB paměť
Rzařízení Apple® (adresář, rok a fotografie
nejsou k dispozici)
Kategorie se zobrazí podle dostupných dat.

Spuštění vyhledávání médií
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Vyhledat otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam kategorií.

seznam skladeb

RAdresář

Média

V mnoha zemích se bez souhlasu majitele autorských práv nesmí vytvářet kopie ani pro účely
soukromého využití.
Vždy se informujte o platných ustanoveních
ohledně autorských práv a tato ustanovení
dodržujte.
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Vyhledávání v aktuálním seznamu
skladeb
X

V seznamu kategorií zvolte Aktuální
seznam skladeb otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se seznam voleb.
X Zvolte požadovanou skladbu.

Vyhledávání přes adresář
Přehrávatelné soubory můžete vyhledávat v
seznamech aktivního datového nosiče.

Z

Režim s Bluetooth® Audio

68
X

V seznamu kategorií zvolte Adresář otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam adresářů.
X Zvolte požadovaný adresář.
Zobrazí se seznam skladeb.
X Zvolte požadovanou skladbu.

Média

Vyhledávání přes obal

X

V seznamu kategorií zvolte Volba podle
obalu otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu s náhledem obalů.
X Zvolte požadovaný obal.
Zobrazí se seznam skladeb.
X Zvolte požadovanou skladbu otočením a stisknutím ovladače.

Zobrazí se zadávací pole.
Zvolte požadovaný znak otočením a stisknutím ovladače.
Stačí zadat pouze část názvu skladby nebo
interpreta. Ve výsledku vyhledávání se
následně zobrazí celé textové výsledky.
X Zvolte ¬.
Zobrazí se výsledky vyhledávání.
Číslice za výrazy, například Interpreti
(1/1), znamenají: 1 výraz přesně odpovídá
hledanému klíčovému slovu a 1 výraz je podobný.
X Zvolte výsledek.
V „Historii hledání“ se zobrazí už vyhledávaná
klíčová slova, aniž by musela být kompletně
zadána. Mohou být přímo převzata a zobrazena ve výsledku vyhledávání.
X Zvolte záznam.
Zobrazí se alba a obaly (pokud jsou k dispozici).
X Zvolte album.
Zobrazí se skladby.
X Zvolte skladbu.
Objeví se základní zobrazení a spustí se přehrávání.
X

Režim s Bluetooth® Audio
Připojení zařízení Bluetooth® Audio

Vyhledávání přes hudební styly
X

V seznamu kategorií zvolte Hudební styly
otočením a stisknutím ovladače.
Multimediální systém vyhledává ve všech
zdrojích médií. Zobrazí se seznam voleb s
hudebními styly a zdroji médií.
X Zvolte požadovaný hudební styl.
Zobrazí se seznam voleb s hudebními skladbami zvoleného hudebního stylu.
X Zvolte hudební skladbu.
Spustí se přehrávání hudební skladby. Zobrazí
se základní menu aktivního zdroje médií.
X Opuštění seznamu voleb: stiskněte tlačítko
%.

Vyhledávání přes volné vyhledávání
cíle
X

V seznamu kategorií zvolte Volné vyhledá‐
vání cíle otočením a stisknutím ovladače.

Předpoklady
X

Zapněte funkci Bluetooth® v multimediálním
systému (Y Strana 26).

Pro režim s Bluetooth® Audio potřebujete audiozařízení, které podporuje Bluetooth®.
Zkontrolujte následující body na Vašem zařízení
Bluetooth® Audio (viz návod k obsluze zařízení
Bluetooth® Audio):
Bluetooth®
Zařízení Bluetooth® Audio musí podporovat
audioprofily Bluetooth® A2DP a AVRCP.
Rviditelnost Bluetooth®
U některých zařízení Bluetooth® Audio
nestačí aktivovat pouze funkci Bluetooth®.
Vlastní zařízení musí být také „viditelné“ pro
ostatní zařízení.
Rnázev zařízení Bluetooth®
Raudioprofil

X

audioprofil Bluetooth® pro přenos audiodat
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
audioprofil Bluetooth® pro přehrávání audiosouborů

Zvolte Média otočením a stisknutím ovladače.
V menu zvolte Bluetooth Audio.
Pokud je zařízení Bluetooth® Audio již autorizováno, aktivuje multimediální systém zařízení Bluetooth® Audio. Poté se zobrazí menu
(Y Strana 71). Přehrávání se spustí.
Pokud se zobrazí hlášení Není připojeno
žádné zařízení Bluetooth Audio, musíte
nejprve zařízení Bluetooth® Audio autorizovat
(Y Strana 70).

i Pro autorizaci musí být zařízení Bluetooth®

i Pokud připojené zařízení Bluetooth® Audio

Všeobecná upozornění

Vyhledání zařízení Bluetooth® Audio

Název zařízení je předem daný, většinou jej
ale můžete změnit. Z důvodu jednoznačné
volby zařízení Bluetooth® doporučujeme
název zařízení přizpůsobit (viz návod k obsluze
zařízení Bluetooth® Audio).

X

i A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

podporuje tzv. metadata a pokud jsou příslušné údaje k dispozici, může být zobrazen
interpret, název skladby a alba.

viditelné. Po provedení autorizace najde multimediální systém zařízení Bluetooth® i v případě, že není viditelné.

Pokud používáte zařízení Bluetooth® Audio s
multimediálním systémem poprvé, musíte jej
autorizovat.
Když autorizujete nové zařízení Bluetooth®
Audio, bude automaticky připojeno. Přitom proběhne nejprve vyhledávání zařízení Bluetooth®
Audio a následně autorizace.
Můžete autorizovat maximálně 15 zařízení Bluetooth®.
Pokud autorizujete mobilní telefon, který podporuje funkci Bluetooth® Audio, budou připojeny oba profily Bluetooth® Audio (A2DP,
AVRCP).
Následně bude mobilní telefon uložen:
seznamu telefonů s Bluetooth®
(Y Strana 39)
Rdo seznamu zařízení Bluetooth®
(Y Strana 69)
Společnost Mercedes-Benz doporučuje, abyste
autorizovali mobilní telefon v telefonování Bluetooth® (Y Strana 39).
Rdo

X

Zapněte režim s Bluetooth® Audio
(Y Strana 69).
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zařízení Bluetooth Audio.
X Zvolte Vyhledat audiozařízení stisknutím
ovladače.
Zobrazí se hlášení.
X Zvolte Zahájit vyhledávání.
Multimediální systém vyhledá zařízení Bluetooth® Audio v dosahu a uloží je do seznamu
zařízení Bluetooth® Audio.
Doba vyhledávání závisí na počtu zařízení
Bluetooth® Audio v dosahu a jejich charakteristikách.

Vyhledání a autorizace zařízení Bluetooth® Audio
Zapnutí režimu s Bluetooth® Audio
X

Stiskněte tlačítko Õ.
Zobrazí se naposledy nastavený zdroj médií.
X Posuňte ovladač 5.

: Zařízení Bluetooth® Audio v dosahu a již

autorizované

; Nově rozpoznaný mobilní telefon s funkcí

Bluetooth® Audio v dosahu

Seznam zařízení Bluetooth® Audio zobrazuje
všechna autorizovaná zařízení bez ohledu na to,
Z
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Média

Režim s Bluetooth® Audio

Režim s Bluetooth® Audio
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zda jsou v dosahu, nebo mimo něj. Po vyhledání
zařízení budou zobrazena také zařízení, která
jsou v dosahu, ale nejsou autorizována.
Pokud multimediální systém nenajde zařízení
Bluetooth® Audio, nemůže dojít k externí autorizaci (Y Strana 70).

Autorizace zařízení Bluetooth® Audio

Média

X

Zvolte v seznamu ještě neautorizované zařízení Bluetooth® Audio otočením a stisknutím
ovladače.
Spustí se autorizace.
Podle použitého zařízení Bluetooth® Audio lze
zařízení autorizovat buď zadáním hesla, nebo
přes Secure Simple Pairing. Informace k
tomuto tématu najdete v části „Autorizace
(připojení) mobilního telefonu“ (Y Strana 39).
Po úspěšné autorizaci je zařízení Bluetooth®
Audio připojeno a spustí se přehrávání.
i Pro připojení přes Secure Simple Pairing
musí zařízení Bluetooth® Audio podporovat
verzi Bluetooth® 2.1. Multimediální systém
přitom vygeneruje šestimístný číselný kód,
který je současně zobrazen na obou zařízeních určených k připojení.
U některých zařízení Bluetooth® Audio musí
být připojení potvrzeno během 10 sekund.

Externí autorizace
Pokud multimediální systém Vaše zařízení Bluetooth® Audio nenajde, může to být z důvodu
zvláštních bezpečnostních nastavení Vašeho
zařízení Bluetooth® Audio. V tom případě
můžete zkusit, zda naopak Vaše zařízení Bluetooth® Audio najde multimediální systém.
Název zařízení Bluetooth® multimediálního
systému je MB Bluetooth.
X Zapněte režim s Bluetooth® Audio
(Y Strana 69).
X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zařízení Bluetooth Audio.

X

Zvolte Připojit přes audiozařízení
otočením a stisknutím ovladače.
X Spusťte proces autorizace na zařízení Bluetooth® Audio (viz návod k obsluze výrobce).
Po úspěšné autorizaci je zařízení Bluetooth®
Audio připojeno a spustí se přehrávání.

U některých zařízení Bluetooth® Audio musí být
nejdříve spuštěno přehrávání na zařízení, aby
mohl multimediální systém přehrát audiosoubory.

Opětovné připojení zařízení Bluetooth® Audio
Audioprofily Bluetooth® budou automaticky připojeny v následujících případech:
RJeden z obou naposledy připojených mobilních telefonů byl používán jako zařízení Bluetooth® Audio (je-li funkce podporována mobilním telefonem).
RMobilní telefon se připojí automaticky.
Následně dojde také k připojení audioprofilů
Bluetooth®.
Pro automatické připojení telefonu k multimediálnímu systému musí být mobilní telefon v
dosahu.
U většiny zařízení Bluetooth® Audio musí být
„Automatické připojení“ aktivováno zaškrtnutím. Tento dotaz se často zobrazí při autorizaci v
závislosti na použitém zařízení (viz návod k
obsluze zařízení výrobce).
Pokud se zobrazí hlášení Není připojeno
žádné zařízení Bluetooth Audio, máte dvě
možnosti opětného připojení zařízení Bluetooth® Audio.
1. možnost:
X

V menu zvolte Připojit naposledy pou‐
žívaný přehrávač stisknutím ovladače.
Pokud multimediální systém najde zařízení
Bluetooth® Audio, dojde k připojení a spuštění přehrávání.

2. možnost:
X

Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.

Režim s Bluetooth® Audio
X

X

Zvolte Zařízení Bluetooth Audio.
Zvolte zařízení Bluetooth® Audio otočením a
stisknutím ovladače.
Po autorizaci zařízení Bluetooth® Audio se
spustí přehrávání.

Zařízení Bluetooth® Audio a současné
vyhledávání mobilních telefonů

Po volbě Ne dojde k přerušení procesu.

i Před opětovnou autorizací zařízení Blue-

tooth® Audio byste měli název zařízení MB
Bluetooth vymazat také se seznamu Bluetooth® zařízení Bluetooth® Audio (viz návod k
obsluze výrobce).

Základní zobrazení

Zobrazení podrobností
V seznamu zařízení Bluetooth® zvolte zařízení

Bluetooth® Audio otočením ovladače.
Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Podrobnosti otočením a stisknutím
ovladače.
Pro zvolený mobilní telefon se zobrazí následující informace:
Rnázev Bluetooth®
Radresa Bluetooth®
Rstav dostupnosti (zobrazí se po aktualizaci)
Rstatus autorizace
X Zavření zobrazení podrobností: stiskněte
tlačítko %.
X

Zrušení autorizace (odhlášení) zařízení Bluetooth® Audio

Média

Při vyhledávání mobilních telefonů nebo nových
zařízení Bluetooth® Audio dojde k odpojení připojení u aktivního zařízení Bluetooth® Audio
(Y Strana 39).
V menu Bluetooth® Audio se zobrazí hlášení
Není připojeno žádné zařízení Blue‐
tooth Audio a nelze zvolit bod menu Připo‐
jit naposledy používaný přehrávač.

X

: Stav přenosu audio (podle zařízení Blue;
=
?
A
B
C

X

tooth® Audio také název skladby a interpret)
Umístění datového nosiče v seznamu médií
Nastavení zvuku
Seznam zařízení
Zastavení Ë nebo spuštění Ì přehrávání
Název připojeného zařízení Bluetooth®
Audio (příklad)
Menu Volby

Spuštění a zastavení přehrávání
X

Spuštění přehrávání: zvolte Ì otočením
a stisknutím ovladače.
Spustí se přehrávání. Označení je nastaveno
na Ë.

X

Pozastavení přehrávání: zvolte Ë.
Zobrazí se hlášení. Označení je nastaveno na
Ì.

X

Pokračování v přehrávání: zvolte Ì.
Zobrazí se hlášení. Označení je nastaveno na
Ë.

X

V seznamu zařízení Bluetooth® zvolte zařízení
Bluetooth® Audio otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím 9 ovladače.
X Zvolte Deautorizovat stisknutím ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda má být zařízení opravdu
deautorizováno.
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Zvolte Ano nebo Ne otočením a stisknutím
ovladače.
Po volbě Ano dojde k vymazání zařízení ze
seznamu zařízení Bluetooth®.
Z

Režim s Bluetooth® Audio
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Média

Spuštění přehrávání při zastaveném
zařízení Bluetooth® Audio
Při vyhledávání mobilních telefonů bude připojení k zařízení Bluetooth® Audio odpojeno
(Y Strana 39). V menu Bluetooth® Audio se
zobrazí hlášení Není připojeno žádné zaří‐
zení Bluetooth Audio. Hlášení Připojit
naposledy používaný přehrávač nelze
potvrdit.
Když je hledání ukončeno, může být zařízení
Bluetooth® Audio znovu připojeno.
X Zvolte Připojit naposledy používaný
přehrávač stisknutím ovladače.
Podle používaného zařízení Bluetooth® Audio
začne přehrávání ihned, nebo musíte přehrávání spustit manuálně.
V tomto případě se zobrazí hlášení Zařízení
Bluetooth Audio bylo zastaveno.
X Spuštění přehrávání: zvolte Ì posunutím a stisknutím ovladače 6.
Přehrávání se spustí od začátku.

X

Na multifunkčním volantu přepněte displej
palubního počítače do menu Média (viz návod
k obsluze vozidla).
X Přeskočení o jednu skladbu dopředu nebo
dozadu: stiskněte na multifunkčním volantu
tlačítko 9 nebo :.
X Rychlé prohledávání: stiskněte a podržte
tlačítko 9 nebo : na multifunkčním
volantu, až je dosaženo požadované skladby.
Pokud podržíte tlačítka 9 nebo : déle
stisknutá, rychlé procházení se po chvíli
zrychlí.

i Při rychlém prohledávání nejsou zobrazeny

žádné názvy skladeb, ale pouze Track 1
(Skladba 1), Track 2 (Skladba 2) atd. Doba
přehrávání není u přehrávaných skladeb
zobrazena. Toto je podporováno jako volitelná funkce od verze AVRCP 1.3.
Bluetooth® Audio i nadále nepodporuje vyhledávání hudby.

Volba možností přehrávání
Vyhledání skladby
X

V menu Média stiskněte tlačítko Õ.
Zvolte Bluetooth Audio otočením a stisknutím ovladače.
X Posuňte ovladač 6.
X Zvolte Vyhledat otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam kategorií.
X Zvolte požadovanou kategorii otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam skladeb.
X Zvolte skladbu.
i Funkce je k dispozici pouze v případě, pokud
mobilní telefon a zvolený audiopřehrávač na
mobilním telefonu podporují tuto funkci.
X

Volba skladby
Funkci nepodporují všechna zařízení Bluetooth®
Audio.
Některé mobilní telefony omezují funkci s ohledem na následující kritéria:
Rpočet volitelných názvů
Rčasový prostor do přehrání následující nebo
předcházející skladby

Pokud připojené zařízení Bluetooth® Audio podporuje tuto funkci, máte k dispozici následující
volby:
RNormální

přehrávání skladeb: skladby
jsou přehrávány v normálním pořadí (např.
skladba 1, 2, 3 atd.).
RNáhodné přehrávání ze seznamu: aktuální
seznam skladeb je přehráván v náhodném
pořadí (např. skladba 3, 8, 5 atd.).
RMix médií: všechny skladby na datovém
nosiči jsou přehrávány v náhodném pořadí
(např. skladba 3, 8, 5 atd.).
Volby přehrávání jsou volitelné funkce a
nejsou vůbec nebo jsou pouze částečně podporovány ze strany zařízení Bluetooth® Audio.
X Volba možností přehrávání: v menu Bluetooth® Audio (Y Strana 71) posuňte ovladač
6.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Režim přehrávání.
Tečka #označuje aktuální nastavení.
X Zvolte požadovanou možnost.

Režim s Media Interface

X

V menu Bluetooth® Audio (Y Strana 71)
posuňte ovladač 6.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Hlasitost otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se menu. Tečka #označuje aktuální
nastavení.
X Zvolte Standard nebo Boost.
i Pokud je hlasitost zařízení Bluetooth® Audio
příliš nízká, lze použít funkci Boost. Přesto
doporučujeme, aby byla vyšší hlasitost nastavena přímo na zařízení Bluetooth® Audio.

Režim s Media Interface
Všeobecná upozornění
Media Interface je univerzální rozhraní pro připojení mobilních audiozařízení. Media Interface
má v multimediálním systému dva vstupy USB.
Možnosti připojení USB naleznete v odkládací
přihrádce pod ovládací jednotkou.

Základní zobrazení Media Interface

Zapnutí Media Interface
X

Připojte datový nosič ke vstupu USB 1 nebo
vstupu USB 2.
X Zvolte základní menu pro Media Interface 1
nebo Media Interface 2.
Pokud jsou nalezeny soubory médií, které lze
přehrát, multimediální systém je přehraje.
Pokud zařízení odstraníte, zobrazí se hlášení
Není připojeno žádné zařízení.

Podporovaná zařízení
Prostřednictvím Media Interface můžete připojit
následující datové nosiče k multimediálnímu
systému:
RiPod®
RiPhone®
RiPad®
RMP3

přehrávač
USB

RZařízení

i iPod®, iPhone® a iPad® jsou registrované

ochranné známky společnosti Apple Inc.,
Cupertino, Kalifornie, USA.
Pro získání podrobností a seznamu podporovaných zařízení navštivte internetovou stránku
http://www.mercedes-benz.com/connect.
Poté se řiďte informacemi pod heslem „Media
Interface“.

Podporované datové formáty

Řádek hlavních funkcí
Zobrazení aktivního datového nosiče
Řádek menu Média
Zobrazení skladby na datovém nosiči
Číslo skladby a počet skladeb v seznamu
skladeb
B Numerické zobrazení času
C Grafické zobrazení času
D Zobrazení obalu (pokud je k dispozici)
:
;
=
?
A

Hudba

MP3, WMA, AAC

Obrázky

JPG, JPEG, BMP, PNG

i Obrazové soubory ze zařízení Apple® a MP3
přehrávačů nelze zobrazit (kromě obrázků
obalů).

Z

Média

Zvýšení hlasitosti v multimediálním
systému
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Prohlížeč obrázků
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Volba hudebního souboru
X

Média

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb: v
hlavním zobrazení stiskněte ovladač.
Zobrazí se seznam skladeb aktivního datového nosiče.
X Zvolte skladbu otočením a stisknutím ovladače.
X Přeskočení o jednu skladbu dopředu nebo
dozadu: v základním zobrazení otočte ovladač.
Spustí se přehrávání zvolené skladby.

RHudební

RSkladatelé
RFotografie
RPodcasty
RAudioknihy

i Funkce máte k dispozici, jakmile byl načten

a analyzován celý obsah média.
Pokud bude znovu připojeno stejné zařízení s
nezměněným obsahem média, jsou tyto
funkce k dispozici rychleji.
Kategorie audioknihy a podcasty nejsou k dispozici pro zařízení USB.
Kategorie adresář, rok a fotografie nejsou pro
zařízení Apple® k dispozici.

Rychlý pohyb vpřed/vzad
X

Při aktivním zdroji médií posuňte v základním
zobrazení ovladač 8 nebo 9 a podržte
jej, dokud není dosažena požadovaná poloha.

Funkce vyhledávání
Vyhledávání přes řádek menu Média
X

Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Vyhledávání otočením a stisknutím
ovladače.
Zobrazí se seznam kategorií.

X

Zvolte kategorii, např. Aktuální seznam
skladeb.
Objeví se seznam voleb.
X Zvolte požadovanou skladbu.
X Hledání hesla: zadejte pomocí ovladače
znaky hledaného výrazu a potvrďte zadání.
Zobrazí se nalezené výsledky vyhledávání,
seřazené podle dostupných kategorií, a poté
je lze zvolit (Y Strana 68).

styly

RRok

Volba možností přehrávání
X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu Média.
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte možnosti přehrávání.

Prohlížeč obrázků
Všeobecná upozornění
Obsahuje-li aktivní datový nosič obrázky,
můžete si je prohlédnout na displeji multimediálního systému.
Podporovány jsou následující datové nosiče a
obrazové formáty:
R datové nosiče: CD, zařízení USB, SD karty
R obrazové formáty: jpeg, jpg, bmp, png
Maximální rozlišení je 20 megapixelů.
Za jízdy není zobrazení obrázků možné.

Přehled
Na výběr máte následující kategorie:
RAktuální

seznam skladeb

RAdresář
RVolba

podle obalu
vyhledávání cíle
RSeznamy přehrávání
RInterpreti
RAlba
RNázev
RVolné

Zobrazení obrázků
X

X

V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zvolte Vyhledat otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se seznam kategorií.

Prohlížeč obrázků
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X

Zvolte Fotografie.
Zobrazí se seznam adresářů. Zobrazeny
mohou být adresáře a obrazové soubory.
X Zvolte adresář nebo obrázek.
Pokud na datovém nosiči není žádný obrázek,
bude seznam prázdný.

Spuštění a ukončení diashow
X

Média

Spuštění diashow: během zobrazení
obrázků stiskněte ovladač.
Zobrazí se menu obrázků.
X Zvolte Spustit diashow otočením a stisknutím ovladače.
X Ukončení diashow: stiskněte ovladač.
Zobrazí se menu obrázků.
X Zvolte Ukončit diashow.

Změna náhledu obrázků
X

Stiskněte ovladač.
Zobrazí se menu obrázků.
X Zvolte Otočit ve směru hodinových
ručiček otočením a stisknutím ovladače.
Obrázek se otočí o 90 stupňů.
X Zvolte Otočit proti směru hodinových
ručiček.
Obrázek se otočí o 90 stupňů.
X Zvolte Zvětšit.
Obrázek se zvětší.
Po zvětšení obrázku můžete výřez obrázku
posouvat.
X Posuňte výřez obrázku posouváním ovladače
4 a posouváním ovladače 1 .
X Zpět na originální velikost stisknutím ovladače.
nebo
X Stiskněte tlačítko %.

Zavření prohlížeče obrázků
X

Při zobrazeném obrázku stiskněte hlavní ovladač.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Zavřít prohlížeč obrázků otočením a stisknutím ovladače.
Multimediální systém se vrátí k naposledy
otevřené funkci médií.
Z

Nastavení zvuku
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X

Nastavení zvuku
Výbava
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Surround soundsystem Burmester®:
Surround soundsystem Burmester® má celkový
výkon 640 W a je vybaven 15 reproduktory.
Surround soundsystem Burmester® je k dispozici pro všechny funkce v režimu rádia a médií.

Zvuk

Vyvolání menu Zvuk
Pro jednotlivé zdroje audiosignálu můžete zvolit
vždy rozdílné nastavení zvuku. Příslušné menu
Zvuk můžete vyvolat v menu požadovaného
režimu.
X V režimu médií posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.
X V řádku menu zvolte à otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu s naposledy vyvolaným
nastavením.
Přehled menu Zvuk
Funkce

Volby

Ekvalizér

Nastavení: výšky,
středy a hloubky

Vyvážení a prolínání

Posunutí těžiště
zvuku:
vpravo nebo vlevo a
dopředu nebo dozadu

Prostorový zvuk (při
výbavě se systémem
Surround soundsystem Burmester®)

Optimalizace přehrávání hudby pro
všechna sedadla

Nastavení výšek, středů a hloubek
X

Vyvolejte menu Zvuk (Y Strana 76).
X Otáčejte ovladač, dokud není v popředí Ekva‐
lizér.
X Posuňte ovladač 6.
Budou aktivována rotující menu pro nastavení
výšek, středů a hloubek.
X Přecházení mezi rotujícími menu: posuňte
ovladač 8 nebo 9.

Provedení požadovaných nastavení:
otočte ovladač.
Rotující menu zobrazují nastavené hodnoty.
X Návrat do menu: posuňte ovladač 5.
X Návrat do hlavního menu: krátce stiskněte
tlačítko %.

Nastavení vyvážení a prolínání
Vyvážení přesouvá těžiště zvuku mezi levou a
pravou stranou.
Prolínání přesouvá těžiště zvuku mezi přední a
zadní částí vozidla.
X Vyvolejte menu Zvuk (Y Strana 76).
X Otáčejte ovladač, dokud není v popředí Vyvá‐
žení/Prolínání.
X Posuňte ovladač 6.
X Stiskněte ovladač.
Budou aktivována rotující menu pro vyvážení
a prolínání.
X Nastavení těžiště vyvážení: posuňte ovladač 8 nebo 9.
X Nastavení těžiště prolínání: posuňte ovladač 6 nebo 5.
X Návrat do hlavního menu: krátce stiskněte
tlačítko %.

Nastavení prostorového zvuku
X

Vyvolejte menu Zvuk (Y Strana 76).
Otáčejte ovladač, dokud není v popředí Pro‐
storový zvuk.
X Posuňte ovladač 6.
Bude aktivováno levé rotující menu pro
zapnutí a vypnutí prostorového zvuku.
X Otáčejte ovladačem, až je aktivní Zap.
X Posuňte ovladač 9.
Je aktivováno pravé otočné menu.
X

X

Nastavte prostorový zvuk pro Vpředu, Zadní
část vozidla nebo Všechna místa otočením ovladače.
Symbol menu, text a obrázek ukazují zvolené
nastavení.

X

Návrat do hlavního menu: krátce stiskněte
tlačítko %.

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
Dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.

Všeobecné pokyny

Při prvním použití systému a také jednou ročně
se zobrazí podmínky používání. Podmínky používání si přečtěte a odsouhlaste pouze tehdy,
když vozidlo stojí.
Bližší informace ke vhodným mobilním telefonům obdržíte na internetové adrese http://
www.mercedes-benz.com/connect nebo v
servisním středisku Mercedes-Benz.

i Dostupnost jednotlivých aplikací MercedesBenz se může dle zemí lišit.

Přerušení spojení během jízdy
K přerušení spojení může dojít, když
Rnení k dispozici dostatečné pokrytí mobilní
telefonní sítí
Rjsou v buňce mobilní telefonní sítě, do níž
vozidlo přepne, obsazené všechny kanály
Rpoužívaná SIM karta není kompatibilní s
dostupnou sítí

Předpoklady pro přístup
Aby bylo možné využívat aplikace MercedesBenz Apps a přístup k internetu, musí být splněny následující podmínky:
RMobilní telefon je připojený k multimediálnímu systému přes Bluetooth® (Y Strana 38).
RMobilní telefon podporuje minimálně jeden z
profilů Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking)
nebo PAN (Personal Area Network). Profily
Bluetooth® DUN a PAN umožňují využití internetového připojení mobilního telefonu systémem.
RPro připojený mobilní telefon musí být v
systému nastavena přístupová data poskytovatele mobilní sítě (Y Strana 78). Použijeteli nesprávná přístupová data, mohou vzniknout další finanční výdaje. K tomu může dojít,
když použijete např. údaje odlišné od smlouvy
nebo údaje z jiné smlouvy / datového tarifu.
RPokud pro funkce internetu používáte telefonní modul, potřebujete SIM kartu v telefonním modulu nebo mobilní telefon s funkcí
Bluetooth®. Další informace o způsobu připojení mobilního telefonu k modulu
(Y Strana 53) nebo o použití SIM karty v
modulu (Y Strana 55).
RPotřebujete platnou smlouvu o účtování vzniklých nákladů při připojení s možností přenosu dat.

Funkční omezení
Během jízdy si řidič nemůže nechat zobrazit
internetové stránky a aplikace Mercedes-Benz
Apps lze používat pouze omezeně.
V následujících situacích nemůžete, zatím
nemůžete nebo už nemůžete využívat aplikace
Mercedes-Benz Apps ani přístup k internetu:
Rmobilní telefon je vypnutý
Ržádný mobilní telefon není schválený pro přístup na internet
Rfunkce Bluetooth® v multimediálním systému
je vypnutá a požadovaný telefon má být připojen přes Bluetooth®
Rfunkce Bluetooth® na mobilním telefonu je
vypnutá a požadovaný telefon má být připojen
přes Bluetooth®
Rmobilní telefonní síť nebo mobilní telefon neumožňují současné používání telefonu a připojení k internetu
Rv mobilním telefonu není povoleno připojení k
internetu přes Bluetooth®
Během jízdy si řidič nemůže nechat zobrazit
internetové stránky a aplikace Mercedes-Benz
Apps lze používat pouze omezeně.

i Při aktivním připojení k internetu se může

stát, že nejste dostupní na telefonu. Chování
během aktivního internetového připojení
Z
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Funkce online a internetové funkce

Všeobecné pokyny

Vytvoření internetového připojení
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Funkce online a internetové funkce

závisí na použitém mobilním telefonu a
mobilní telefonní síti.

Roaming
Pokud jedete s vozidlem do zahraničí a využíváte
funkce online a internetové funkce, mohou
vzniknout další náklady (poplatky za roaming).
V zahraničí musí být Vaše SIM karta aktivována
pro datový roaming. Pokud Váš poskytovatel
mobilní sítě neuzavřel s roamingovým partnerem smlouvu o datovém roamingu, může se stát,
že internetové připojení nebude navázáno.
Pokud se chcete datovému roamingu v zahraničí
vyhnout, deaktivujte tuto funkci na mobilním
telefonu.

Vytvoření internetového připojení
Postup a všeobecné informace
Pokud používáte přístup k internetu poprvé,
musíte aktivovat přístup k internetu pro připojený mobilní telefon (Y Strana 78). Pokud připojený mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® PAN, není nutno provádět žádná další
nastavení. Internetové připojení je vytvořeno.
Pokud mobilní telefon uvedený profil Bluetooth®
nepodporuje, je nutné nastavit předdefinovaná
(Y Strana 78) nebo manuální přístupová data
(Y Strana 79).
Při inicializaci mobilního telefonu pro internetové připojení se může stát, že budou přepsána
stávající přístupová data mobilního telefonu.
Proto zkontrolujte nastavení na mobilním telefonu (viz návod výrobce k obsluze).

Povolení mobilního telefonu pro přístup k internetu
X

X
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.

Zvolte Nastavení otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Spravovat internetová nasta‐
vení.
Zobrazí se upozornění, že nastavení pro internetové funkce závisí na Vašem poskytovateli
mobilní sítě a na mobilním telefonu.

Pokud je již aktivován nějaký mobilní telefon,
zobrazí se seznam zařízení.
X Zvolte Zahájit vyhledávání.
Zobrazí se mobilní telefony, které
Rjsou spojeny se systémem
Rsplňují předpoklady pro internetové funkce
Rzatím nebyly nastaveny pro internetové
funkce
X Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Pokud mobilní telefon podporuje profil Bluetooth® PAN, pak je nastaven přístup k internetu. Můžete využívat internetové funkce.
Pokud mobilní telefon uvedený profil Bluetooth® nepodporuje, je nutné nastavit předdefinovaná (Y Strana 78) nebo manuální
přístupová data (Y Strana 79).

Nastavení přístupových dat poskytovatele mobilní sítě
Volba předdefinovaných přístupových
dat poskytovatele mobilní sítě
X

Zvolte Předdefinované nastavení otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se seznam zemí.
X Zvolte zemi poskytovatele mobilní sítě, např.
Německo.
Zobrazí se seznam dostupných operátorů.
X Zvolte svého operátora, např. O2.
Pokud poskytovatel mobilní sítě nabízí větší
počet přístupových dat, musíte ještě zvolit příslušná přístupová data. Ta mohou být závislá
např. na používaném datovém tarifu.
Pro kontrolu, zda předdefinovaná data volby
souhlasí s daty volby poskytnutými Vaším
poskytovatelem mobilní telefonní sítě, postupujte následovně (Y Strana 80) a zvolte
Ruční nastavení. Zobrazí se Vám přístupová
data.
Přístupová data poskytovatele mobilní sítě se
pro připojený mobilní telefon zvolí jednorázově a
načtou se při každém vytvoření připojení s
mobilním telefonem. Vytvořte připojení
(Y Strana 81).
Musíte nastavit přístupová data toho poskytovatele mobilní sítě, který poskytuje SIM kartu a
příslušný datový tarif (nastavení přístupu) pro
připojený mobilní telefon. Přístupová data
zůstávají i v zahraničí (roaming) stejná, nejsou
volena přístupová data cizí sítě.

Vytvoření internetového připojení
Vysvětlení přístupových dat
Zadávací pole

Význam

Telefonní
číslo:

Telefonní číslo pro vytvoření připojení.
Telefonní číslo závisí na
použitém mobilním telefonu. Pro mobilní telefony
GSM/UMTS se používá
standard *99***1#.

Přístupový
bod:

Přístupový bod sítě APN
(Access Point Name)
Tuto informaci obdržíte
u svého poskytovatele
mobilní sítě.
Zadání není nutné u všech
poskytovatelů mobilní sítě
a mobilních telefonů.

PDP Type:

Použitý internetový protokol.
Tuto informaci obdržíte
u svého poskytovatele
mobilní sítě.

ID uživa‐
tele:

Tuto identifikaci uživatele
obdržíte u svého poskytovatele mobilní sítě.
Zadání není nutné u všech
poskytovatelů mobilní sítě.

Heslo:

Heslo obdržíte u svého
poskytovatele mobilní sítě.
Zadání není nutné u všech
poskytovatelů mobilní sítě.

Auto DNS:

Aktivuje se automatické
přidělení serverů DNS. Při
vypnuté funkci musíte provést manuální zadání adres
serverů DNS.
DNS (Domain Name
Service)

DNS1:
DNS2:

Zobrazí se pole pro
manuální zadání adres
serverů DNS. Adresy
obdržíte u svého poskytovatele mobilní sítě.

X

Zvolte Ruční nastavení otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se přehled nastavení operátora.
X Nastavte přístupová data (Y Strana 79).
X Zvolte Potvrdit nastavení.
Přístupová data poskytovatele mobilní sítě se
pro připojený mobilní telefon zvolí jednorázově a
načtou se při každém vytvoření připojení s
mobilním telefonem. Vytvořte připojení
(Y Strana 81).
Musíte nastavit přístupová data toho poskytovatele mobilní sítě, který poskytuje SIM kartu a
příslušný datový tarif (nastavení přístupu) pro
připojený mobilní telefon. Přístupová data
zůstávají i v zahraničí (roaming) stejná, nejsou
volena přístupová data cizí sítě.

Nastavení přístupových údajů
Nastavte přístupová data podle Vašeho datového tarifu. Na přesná přístupová data se
můžete informovat u svého poskytovatele
mobilní sítě.

Z
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Správa stávajících přístupových dat
Vyvolání seznamu zařízení
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Nastavení otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Spravovat internetová nasta‐
vení.
Zobrazí se seznam zařízení.
X

Změna přístupových dat
Pro změnu přístupových dat musí být mobilní
telefon připojen k systému.
Pokud je internetové připojení aktivní, nemůžete přístupová data aktuálně nastaveného
poskytovatele mobilní sítě upravit ani vymazat.
X Vyvolejte seznam zařízení (Y Strana 80).
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X

Zvolte Změnit konfiguraci otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Předdefinované nastavení nebo
Ruční nastavení.
Zobrazí se nastavení operátora.
Při změně přístupových dat poskytovatele
mobilní sítě máte dvě možnosti:
R1. možnost: volba předdefinovaných přístupových údajů poskytovatele mobilní sítě
(Y Strana 78).
R2. možnost: manuální nastavení přístupových
údajů poskytovatele mobilní sítě
(Y Strana 79).

Vymazání schválení mobilního telefonu
pro přístup k internetu
X

Vyvolejte seznam zařízení (Y Strana 80).
Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Smazat konfiguraci otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda chcete vymazat internetovou konfiguraci.

X

X

Zvolte Ano.
Schválení mobilního telefonu pro přístup k
internetu je zrušeno. Mobilní telefon již
nemůže být systémem používán pro internetové funkce.
nebo
X Zvolte Ne.
Proces se přeruší.

Nastavení automatického odpojení
internetového připojení
Pokud nejsou po uplynutí definovaného časového intervalu využívány internetové funkce,
systém automaticky odpojí internetové připojení.
X Vyvolejte seznam zařízení (Y Strana 80).
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Odpojit při nečinnosti otočením a
stisknutím ovladače.
X

Zvolte 5 minut, 10 minut nebo 20 minut.

Správa všech internetových zařízení
Pokud je pro internetové připojení schváleno
více mobilních telefonů, lze jim přiřadit priority.
Systém pak pro vytvoření internetového připojení zvolí mobilní telefon s nejvyšší prioritou.
X Vyvolejte seznam zařízení (Y Strana 80).
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Spravovat všechna zařízení
internetu otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Označte požadovaný mobilní telefon otočením ovladače.
X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Změnit prioritu zařízení otočením a stisknutím ovladače.
X Požadovaný mobilní telefon posuňte nahoru
nebo dolů.
Priorita mobilního telefonu se změní.
i Priorita internetových zařízení je určena hierarchicky. Mobilní telefon zcela nahoře v
seznamu má nejvyšší prioritu.

Aplikace Mercedes-Benz

Vytvoření připojení
Prostudujte si předpoklady pro vytvoření připojení (Y Strana 77).
Připojení můžete vytvořit tím, že
Rzadáte internetovou adresu (Y Strana 82)
Rvyvoláte aplikaci Mercedes-Benz App
(Y Strana 81)
Rvyvoláte oblíbenou položku (Y Strana 84)
X Zrušení navázaného spojení: zvolte Přeru‐
šit v okně navázání spojení.

Vyvolání internetových funkcí
X

Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek hlavních funkcí posunutím
ovladače 5.
X Zvolte TEL/® otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Internet.
Zobrazí se menu s internetovými funkcemi.

Stav připojení

Podrobný stav připojení
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte Nastavení otočením a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Status připojení.
Budou zobrazovány následující informace:
Rmnožství přenesených dat
Rstav připojení
Rnázev mobilního telefonu
X

Ukončení připojení
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.
X Zvolte © otočením a stisknutím ovladače.
X

Pokud se internetové připojení přeruší v mobilním telefonu, pokusí se multimediální systém
připojení opět navázat. Z toho důvodu ukončete
připojení vždy v multimediálním systému.

Automatické přerušení internetového
připojení v důsledku nečinnosti
Pokud nebudou během stanovené doby, např. 5
minut, přenesena žádná data, systém internetové připojení automaticky odpojí.

Aplikace Mercedes-Benz
Všeobecná upozornění
: Ukazatel stávajícího připojení a síla signálu

mobilní telefonní sítě

Aktuální stav připojení se ve většině případů
následně zobrazí také ve stavovém řádku, pokud
přepnete na jinou hlavní funkci.
Probíhá-li vedle aktivního internetového připojení současně telefonní hovor, zobrazí se ve stavovém řádku : symbol ¡. Internetové připojení je nadále aktivní v závislosti na použitém
mobilním telefonu a mobilní telefonní síti.

Abyste mohli využívat aplikace Mercedes-Benz
Apps, musíte se nejprve zaregistrovat a potvrdit
všeobecné obchodní podmínky.

Vyvolání aplikací Mercedes-Benz
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Zvolte Mercedes-Benz Apps otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte požadovanou aplikaci.

X

i Nabídka závisí na příslušné zemi.
Mohou být účtovány licenční poplatky.
Z
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Ovládání aplikací Mercedes-Benz
Apps přes hlasové ovládání
V aplikaci poznáte podle symbolu o, zda ji
lze ovládat prostřednictvím hlasového ovládání.
X Vyvolejte Mercedes-Benz App (Y Strana 81).
X Použití hlasového ovládání: zvolte o.
X Vyslovte dotaz nebo povel.

Navigování na webové stránce
Krok

Činnost

X

Naviguje z jednoho
volitelného objektu
(např. odkaz, textové
pole nebo menu) na
následující a označuje příslušný prvek
na webové stránce.

Otočení ovladače.

i Hlasové ovládání není k dispozici ve všech
zemích a jazycích.

Internetový prohlížeč
Vyvolání internetové stránky
Funkční omezení
Během jízdy nelze zobrazit žádné internetové
stránky.

Zadání internetové adresy

Posunování ovladače: Pohybuje ukazatelem
na stránce.
Doleva nebo
doprava 1
X Nahoru nebo dolů
4
X Diagonálně 2

X

X

Stisknutí ovladače. Otevře zvolený
objekt.

X

Stisknutí tlačítka
%.

Vyvolá menu.

Funkce menu

X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Zvolte www otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu pro zadání webové adresy.
X Zadejte webovou adresu přes lištu znaků.
X Ukončení zadání a vyvolání webové
stránky: zvolte ¬.
X

X

Volba webové adresy v seznamu: když je
zobrazena lišta znaků, posuňte ovladač 5.
X Zvolte požadovanou webovou adresu.
Webovou adresu lze ještě dle přání upravit.
X Zvolte ¬.
Webová stránka bude vyvolána.

:
;
=
?
A
B
C
X

Ukončení prohlížeče
Vpřed/vzad
Nové načtení/přerušení
Zadání URL
Oblíbené položky
Ukončení spojení
Volby

Zobrazení menu: stiskněte tlačítko %.
Vyvolání menu Volby: zvolte menu G
otočením a stisknutím ovladače.
X Ukončení internetové stránky: zvolte &.
X Načtení předchozí internetové stránky:
zvolte t.
X

Internetový prohlížeč
Načtení následující internetové stránky:
zvolte u.
X Nové načtení internetové stránky: zvolte
Î.
Internetová stránka se znovu načte. Tento
proces může určitý čas trvat.
i Zatímco se internetová stránka načítá,
zobrazí se v menu křížek. Tím lze proces načítání přerušit.
X Zadání URL: zvolte g.
X Zadejte internetovou adresu (URL)
(Y Strana 82).
X Zvolte Oblíbené položky: f.
Zobrazí se menu Oblíbené položky
(Y Strana 84).

Menu Volby
Přidání k oblíbeným položkám
Aktuální internetová stránka bude přidána k
oblíbeným položkám. Internetová stránka může
být následně vyvolána pomocí menu. Do menu
můžete uložit až 20 oblíbených položek.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přidat k oblíbeným položkám.
Internetová stránka je přidána jako záložka.

Aktuální URL
X

Stiskněte tlačítko %.
X Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Aktuální URL.
Vidíte internetovou adresu (URL).

Procházení odkazů
Pomocí této funkce můžete na internetové
stránce přecházet z jednoho odkazu na druhý.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
X Zvolte Procházení odkazů.
X Přecházení z jednoho odkazu na druhý:
otočte ovladač.
X Volba požadovaného odkazu: stiskněte
ovladač.
Vyvolá se odkaz.

Posouvání směru
Pomocí této funkce můžete internetovou
stránku posouvat nahoru a dolů.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
X Zvolte Směr procházení.
Při vyvolání internetové stránky a otočení
ovladače se kurzor posune podle směru
otáčení nahoru nebo dolů.

Nastavení
Menu Nastavení
X

Stiskněte tlačítko %.
Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Nastavení.
Následující nastavení můžete zapnout/vypnout:

X

RNačíst

Zoom
Pomocí této funkce můžete zvětšit internetovou
stránku.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zvolte G otočením a stisknutím ovladače.
Tečka # označuje aktuální nastavení.
X Zvolte Zoom.
X Navigace na internetové stránce: posuňte
ovladač 1, 4 nebo 2.
X Zvětšení na internetové stránce: otočte
ovladač.

obrázky automaticky
U internetových stránek s vysokým podílem
obrázků může stahování obsahu určitý čas
trvat. Pak může být vhodné tuto možnost
vypnout.
RBlokování popup oken
Pod pojmem popup okna se rozumí okna
(většinou s reklamou), která se automaticky
zobrazí při vyvolání internetové stránky.
Zobrazení můžete potlačit.
RAktivovat JavaScript
JavaScript umožňuje zobrazení a interakci
dynamického obsahu na internetové stránce.
RPovolit cookies
Z
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Některé internetové stránky ukládají informace v malých textových souborech (cookies) ve Vašem systému. Můžete stanovit, zda
smí být cookies ukládány.
RZobrazit cíl odkazu
Zde můžete nechat zobrazit URL odkazu.
RVelikost textu
Zde můžete zvolit velikost písma, kterým
bude internetová stránka zobrazena.
RKódování znaků
Zde můžete zvolit jinou sadu znaků, např. když
jsou znaky na internetové stránce zobrazeny
chybně.

Možnost

Funkce

Cookies

Vymaže cookies,
které vytvořily internetové stránky.

Navštívené
stránky

Vymaže všechny
navštívené internetové stránky (průběh).

O Při ukončení
vše vymazat

Je-li funkce zapnutá
O, budou při ukončení internetového
prohlížeče vymazány
všechny soukromé
údaje.

Změna nastavení
X

Zvolte požadované nastavení otočením a stisknutím ovladače.
Nastavení zapnete O, nebo vypnete ª.
X Změna velikosti textu / kódování znaků:
zvolte Velikost textu nebo Kódování
znaků.
X Zvolte nastavení otočením a stisknutím ovladače.
i Když toto nastavení změníte, může se stát,
že se internetové stránky nezobrazí správně.

i Obnovíte-li nastavení multimediálního

systému do stavu při dodání (funkce Reset),
budou tato data a nastavení vymazána
(Y Strana 28).

Oblíbené položky
Vytvoření oblíbených položek
X

Vymazání osobních údajů
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
X Zobrazte menu posunutím ovladače 6.
X Zvolte Nastavení posunutím 6, otočením
a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.
X Zvolte Vymazat osobní údaje otočením a
stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu. Tečka # označuje aktuální
nastavení.
X Zvolte nastavení.
nebo
X Zvolte Při ukončení vše vymazat.
Nastavení zapnete O, nebo vypnete ª.

Možnost

Funkce

Vše

Vymaže všechny soukromé údaje.

Cache

Vymaže údaje ve
vyrovnávací paměti.

Vytvoření oblíbené položky v menu: vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).

X

Zvolte www.
Zadejte internetovou adresu (URL) a jméno
přes lištu znaků a zvolte ¬.
X Přidání oblíbené položky: stiskněte tlačítko
%.
X Zvolte G.
X Zvolte Přidat k oblíbeným položkám
(Y Strana 83).
X

Volba oblíbené položky
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Zvolte menu Moje oblíbené položky
otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se menu Oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
Oblíbená položka se otevře v novém okně.

X
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Úprava oblíbených položek
X
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Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Zvolte menu Moje oblíbené položky
otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se menu Oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
X Zvolte G posunutím 9 a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Zpracovat.
Zobrazí se menu zadání.

X

X

Zadejte internetovou adresu (URL) a název
přes lištu znaků.

Vymazání oblíbených položek
X

Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 81).
Zvolte menu Moje oblíbené položky
otočením a stisknutím ovladače.
Objeví se menu Oblíbené položky.
X Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
X Zvolte G posunutím 9 a stisknutím
ovladače.
X Zvolte Vymazat.
Zobrazí se dotaz.
X Zvolte Ano nebo Ne.
Po volbě Ano bude oblíbená položka odstraněna.
Po volbě Ne se proces přeruší.
X

Ukončení internetového prohlížeče
X V menu prohlížeče zvolte % (Y Strana 82).
nebo
X Stiskněte a podržte tlačítko % déle než
dvě sekundy.
Zobrazí se dotaz, zda chcete ukončit internetový prohlížeč.
X Zvolte Ano nebo Ne.
Po volbě Ano bude aplikace ukončena.
Po volbě Ne se proces přeruší.
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Tiráž

Internet
Další informace o vozidlech Mercedes-Benz a o
společnosti Daimler AG získáte na internetové
adrese:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

Redakce
Se svými dotazy nebo podněty k tomuto návodu
k obsluze se můžete obrátit na:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Německo
© Daimler AG: dotisk, překlad a kopírování, a to
i částečné, nejsou bez písemného souhlasu společnosti Daimler AG povoleny.
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