
Návod pro obsluhu
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MAKE LIFE A RIDE



VÍTÁME VÁS.
Těší nás, že jste se rozhodli pro naše originální příslušenství. S naší řadou příslušenství se
stále snažíme reagovat na přání, optimálně rozšiřovat oblasti použití a doprovázet vás při
dobrodružstvích a v každodenním životě.

K tomuto návodu k obsluze
Než začnete používat nové příslušenství, pře-
čtěte si tento návod k obsluze. Naleznete
zde důležitá upozornění k ovládání, která
vám umožní plně a optimálně využívat tech-
nické přednosti našich výrobků a mít z nich
dlouho radost.

Podněty a kritika
V případě otázek k našim výrobkům je
vám kdykoliv ochotně k dispozici partner
BMW Motorrad.

Hodně zábavy a také příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje

BMW Motorrad.
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CONNECTEDRIDE CRADLE

ConnectedRide Cradle je držák pro chytrý
telefon integrovaný do motocyklu. Lze jej
použít u všech modelů se zvláštní výbavou
příprava pro navigaci nebo multicontroller
nebo s možností dodatečné montáže pří-
pravy pro navigaci. ConnectedRide Cra-
dle není vhodný pro modely R 1200 RT,
R 1250 RT a řadu K 1600.
Propojení smartphonu s ConnectedRide Cra-
dle se provádí s použitím technologie Blu-
etooth Low Energy. Tak je možné ovládat
aplikaci BMW Motorrad Connected multi-
controllerem i u motocyklů bez displeje TFT
nebo konektivity.
Individuálně nastavitelná ramena umožňují
vložit do ConnectedRide Cradle smartphony
různých velikostí.
Příprava pro navigaci zabraňuje přenosu vib-
rací na ConnectedRide Cradle.

ZKRATKY A SYMBOLY

UPOZORNĚNÍ Ohrožení s nízkým stup-
něm rizika. Nezabránění může způsobit

nepatrné nebo nevelké zranění.

VAROVÁNÍ Ohrožení se středním stup-
něm rizika. Nezabránění může způsobit

smrt nebo těžké zranění.

NEBEZPEČÍ Ohrožení s vysokým stup-
něm rizika. Nezabránění způsobí smrt

nebo těžké zranění.
POZOR Zvláštní upozornění a preven-
tivní opatření. Nerespektování může

způsobit poškození vozidla nebo příslušen-
ství, a tím vyloučení záruky.

Zvláštní pokyny k lepší manipulaci bě-
hem ovládacích, kontrolních a seřizova-

cích procesů a údržby.
Pokyn k činnosti.

Výsledek činnosti.

Odkaz na stránku s dalšími in-
formacemi.

Označuje konec informace závi-
sející na příslušenství a výbavě.

Utahovací moment.

Technické údaje.

BLUETOOTH

Bluetooth je rádiová technologie přenosu
na krátkou vzdálenost. Zařízení Bluetooth
vysílají jako Short Range Devices v
nelicencovaném frekvenčním pásmu ISM
(Industrial, Scientific and Medical Band) mezi
2,402 GHz a 2,480 GHz. Smí se používat
na celém světě bez dalšího schválení.

Upozornění k rádiovému spojení:
I když je Bluetooth dimenzováno na vytvo-
ření co nejrobustnějšího spojení na krát-
kou vzdálenost, nelze, stejně jako u každé
rádiové technologie, vyloučit poruchy spo-
jení. Spojení mohou být rušena, krátkodobě
přerušena nebo se mohou i zcela ztratit.
Zejména pokud je v jedné síti používáno
více Bluetooth zařízení, nelze u této rádiové
technologie zaručit bezproblémový provoz v
každé situaci.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Pokud budete chtít později Connected-
Ride Cradle ekologicky zlikvidovat: Zá-

konodárce stanovil, že elektrospotřebiče se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Cradle odevzdejte k likvidaci na sběrném
místě elektrozařízení.
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INSTALACE APLIKACE
BMW MOTORRAD CONNEC-
TED

Pro smartphony s operačním systémem
iOS a Android je k dispozici aplikace
BMW Motorrad Connected ke stažení
zdarma v příslušných obchodech s aplika-
cemi. Následující QR kód umožňuje buď
stáhnout aplikaci, nebo ji spustit, pokud je již
nainstalována:

V aplikaci BMW Motorrad Connected lze bě-
hem jízdy zobrazovat údaje na mapě a údaje
o vozidle. Aplikaci BMW Motorrad Connec-
ted je možné ovládat multicontrollerem.

ODSTRANĚNÍ NÁLEPKY

Přečtěte si výstražný pokyn na nálepce 1
před prvním použitím ConnectedRide Cra-
dle.
Odstraňte nálepku 1.

SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Než se mohou dvě zařízení Bluetooth vzá-
jemně propojit, musí se vzájemně rozpoznat.
Tento proces vzájemného rozpoznání se na-
zývá spárování. Již rozpoznaná zařízení se
uloží, takže párování se musí provést pouze
při prvním kontaktu.

Při spárování vyhledává zařízení Bluetooth
v rámci dosahu příjmu jiná zařízení podpo-
rující Bluetooth. Aby mohlo být zařízení roz-
poznáno, musí být splněny následující pod-
mínky:

u zařízení musí být aktivována funkce Blue-
tooth
zařízení musí být pro ostatní „viditelné“

Informujte se prosím v návodech k obsluze
příslušných zařízení, jaké kroky je k tomu
potřeba udělat.

I přes standardizaci Bluetooth a tím
vysoké kompatibilitě mnoha zařízení

nelze zaručit správnou funkci všech dostup-
ných Bluetooth zařízení.

VYTVOŘENÍ SPOJENÍ BLUETOOTH

VAROVÁNÍ

Párování Bluetooth za jízdy
Nebezpečí nehody z důvodu rozptylování

Párování Bluetooth provádějte pouze při
stojícím vozidle.

Smartphone lze zároveň propojit přes
Bluetooth s displejem TFT a přijímat

např. hovory.
Zapněte Bluetooth na smartphonu a ote-
vřete aplikaci BMW Motorrad Connected.
Vložte ConnectedRide Cradle do přípravy
pro navigaci motocyklu (viz také kapitola
„Vložení ConnectedRide Cradle do přípravy
pro navigaci“) a zapněte zapalování. LED
na ConnectedRide Cradle svítí zeleně.
Otevřete aplikaci BMW Motorrad Connec-
ted.
V aplikaci propojte nové zařízení.
Vyberte „BMW_Cradle_xxxx“ a čekejte, až
se propojí ConnectedRide Cradle.
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Potvrďte dotazy ke spárování zobrazované
na smartphonu .
Spárování bylo úspěšné, když se
ConnectedRide Cradle zobrazí jako
propojené.
Poté se spustí tutorial, jak se vkládá
smartphone do ConnectedRide Cradle.
Podrobnější informace ke vkládání smart-
phonu najdete v kapitole „Přizpůsobení
ConnectedRide Cradle smartphonu“.

PŘIZPŮSOBENÍ CONNECTED RIDE CRA-
DLE SMARTPHONU

VAROVÁNÍ

Nedostatečné volné místo k dílům vozi-
dla
Nebezpečí nehody

Zajistěte, aby byl dostatek místa k ři-
dítkům a jiným dílům motocyklu, např.
k větrnému štítu a batohu na nádrž.
V případě pochybností se obraťte na od-
borný servis, pokud možno na partnera
BMW Motorrad.
Pokud není k dispozici dostatek volného
místa, ConnectedRide Cradle nepouží-
vejte.

POZOR

Extrémní okolní podmínky
Nebezpečí poškození

Při extrémních okolních nebo povětr-
nostních podmínkách, např. při silném
dešti, krupobití a extrémním horku, neu-
misťujte smartphone do ConnectedRide
Cradle.
Zkontrolujte podle údajů výrobce, že
je smartphone vhodný pro dané okolní
podmínky.

POZOR

Vibrace při jízdě v terénu
Nebezpečí poškození

Při jízdě v terénu nebo na silnicích
s velmi nerovným povrchem neumisťujte
smartphone do ConnectedRide Cradle.

Do ConnectedRide Cradle se nesmí
vkládat komponenty nebo zařízení

s magnetickým proužkem, protože by se
mohly vymazat na nich uložené informace.

Povolte šroub 1 a ramena 2 roztáhněte
tak, aby chytrý telefon pasoval do
ConnectedRide Cradle.

Vložte horní hranu smartphonu 1 do
ConnectedRide Cradle 2. Dbejte na to, aby
se nabíjecí konektor smartphonu nacházel
na pravé straně ConnectedRide Cradle.
Přiklopte spodní hranu smartphonu 1 dolů
a vložte do ConnectedRide Cradle 2.
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Posuňte zpět rameno 1 a 4 tak, aby byl
smartphone spolehlivě a bezpečně držen.
Přidržujte obě ramena a tlačítkovým spína-
čem 3 přitlačte rameno 4 ke smartphonu.
Utáhněte šroub 2.
Zkontrolujte bezpečné upevnění smart-
phonu v ConnectedRide Cradle.
Pro rychlé vyjmutí nebo vložení smart-
phonu posuňte dolní rameno dolů a vy-
jměte nebo vložte smartphone. Opakované
nastavení šroubem není nutné.

VLOŽENÍ CONNECTED RIDE CRADLE DO
PŘÍPRAVY PRO NAVIGACI

Vložte spodní hranu ConnectedRide Cra-
dle 1 do výstupku přípravy pro navigaci 2
a horní hranu přiklopte dopředu. Dbejte na
správné vložení ConnectedRide Cradle po
celém obvodu.
Jemně zatlačte ConnectedRide Cradle 1
dolů, až se zajistí.

ConnectedRide Cradle je možné za-
mknout na držáku motocyklu, pokud

držák tuto možnost podporuje. Smartphone
nelze v ConnectedRide Cradle uzamknout.

Zkontrolujte, zda je po uzamknutí vytažený
klíč.

Při montáži ConnectedRide Cradle do
držáku přípravy pro navigaci dbejte na

správné usazení. Horní upevňovací prvek
musí být úplně zajištěn. Již nesmí být vidět
červená značka držáku na motocyklu.
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NABÍJENÍ SMARTPHONU

VAROVÁNÍ

Omezení natočení řídítek a nebezpečí
požáru v důsledku nesprávně umístě-
ného kabelu
Negativní ovlivnění jízdní bezpečnosti

Kabel neomotávejte kolem řídítek, dá-
vejte pozor na volný chod řídítek.
Při instalaci kabelu dbejte na to, aby se
kabel nedotýkal horkých částí.

VAROVÁNÍ

Ovládání smartphonu během jízdy
Nebezpečí nehody

Dodržujte platná pravidla silničního pro-
vozu.
Během jízdy nepoužívejte smartphone.
Výjimkou je použití bez ovládání, např.
telefonování prostřednictvím hands-free.

Bezdrátovým nabíjením může být ne-
gativně ovlivněna funkce citlivé elektro-

niky, např. klíčů s dálkovým ovládáním, karet
s magnetickým proužkem a jiných elektro-
nických komponent či zařízení, nebo dojít
k poškození či zničení takové elektroniky.

Pokud vložíte do ConnectedRide Cra-
dle kovové předměty, jako jsou mince,

náušnice, klíče nebo jiné vodivé materiály,
může dojít k poruše funkce bezdrátového
nabíjení. ConnectedRide Cradle automaticky
rozpozná takové cizí předměty. Tento stav
indikuje LED a funkce bezdrátového nabíjení
se automaticky zastaví. Funkce bezdráto-
vého nabíjení může pokračovat teprve po
odstranění těchto předmětů z Connected-
Ride Cradle.

ConnectedRide Cradle sleduje teplotu
v pouzdře a v nabíjecím držáku, aby se

vyloučilo překročení přípustných maximál-
ních hodnot. Při překročení mezní hodnoty
teploty se nabíjení (bezdrátové nebo USB)
přeruší a automaticky se v nabíjení pokra-
čuje až po dosažení přípustné teploty.

Smartphone nikdy nenabíjejte při ex-
trémním horku, při velmi nízkých tep-

lotách nebo v přímém slunečním záření při
stojícím motocyklu.

Dojde-li k chybovým stavům zjištěným
během bezdrátového nabíjení, musí

se smartphone podle okolností úplně vy-
jmout z nabíjecího držáku. Až poté přejde
ConnectedRide Cradle opět do normálního
provozního stavu.

Obecně
ConnectedRide Cradle má funkci indukčního
nabíjení podle standardu Qi a port USB-C
pro nabíjení kabelem. Bezdrátové nabíjení
se spustí automaticky vložením kompatibil-
ního smartphonu do ConnectedRide Cra-
dle. Pokud se připojí kabel, indukční nabíjení
se příp. automaticky deaktivuje. V aplikaci
BMW Motorrad Connected je možné nabí-
jení zcela deaktivovat.

Snímač teploty
Integrovaný snímač teploty chrání
ConnectedRide Cradle před přehřátím.
Funkce bezdrátového nabíjení se při určité
teplotě vypne pro ochranu před přehřátím.
Tato ochrana před přehřátím není aktivní při
nabíjení kabelem. Při odpovídající okolní
teplotě zajistěte, aby se smartphone příliš
nezahřál a popřípadě přerušte proces
nabíjení.

Nabíjení kabelem
Při nabíjení kabelem použijte co nejkratší na-
bíjecí kabel s dostatečným průřezem. Na-
bíjecí kabel musí být bezpečně upevněn
a musí být zkontrolován bezpečný odstup od
pohyblivých částí vozidla, jako jsou řídítka,
armatury a batoh na nádrž.
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Indikace stavu LED kontrolkou
V ConnectedRide Cradle je LED 1, která in-
dikuje následující stavy:

Pomalu bliká zeleně (po dobu 5 sekund):
připravenost k nabíjení
Svítí zeleně: probíhá nabíjení (indukční
nebo kabelem)
Pomalu bliká zeleně: smartphone je úplně
nabitý
Rychle bliká žlutě: zjištěno přehřátí nebo
rozpoznáno cizí těleso
Svítí červeně: obecná závada
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SMARTPHONE

Min./max. velikost smartphonu Minimální rozměry: 130,1 mm × 65,5 mm
× 6,9 mm
Maximální rozměry: 162,5 mm × 78,1 mm
× 8,8 mm

Min./max. teplota nabíjení a provozní tep-
lota akumulátoru v chytrém telefonu

Respektujte pokyny výrobce

CONNECTED RIDE CRADLE

Bezdrátové nabíjení Kompatibilní se standardem Qi, max. 7,5 W
Nabíjení kabelem Port USB-C; max. 1,5 A / 5 V
Napětí palubní sítě 12 V



Upozornění k záruce

V závislosti na rozsahu výbavy, příp. příslu-
šenství vašeho BMW Motorrad produktu,
ale také na specifickém místním provedení
(pro danou zemi) se mohou vyskytovat od-
chylky od obrázků a textů. Z těchto skuteč-
ností nelze odvozovat žádné nároky.
Rozměrové, hmotnostní, výkonové údaje
a údaje o spotřebě jsou myšleny s přísluš-
nými tolerancemi.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny kon-
strukce, výbavy a příslušenství.
Omyly vyhrazeny.

© 2021 Bayerische Motoren Werke Aktien-
gesellschaft
80788 Mnichov, Německo
Tisk tohoto návodu nebo jeho části pouze
s písemným svolením BMW Motorrad, After-
sales.
Originální návod k obsluze,
vytištěno v Německu.



Podrobné informace k tématu výbavy najdete na:
bmw-motorrad.com/equipment
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