
 

Nastavení vozidla si můžete snadno přizpůsobit 
pomocí smartphonu nebo tabletu propojeného 

s vozidlem přes bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).

Vyhledejte si aplikaci „MITSUBISHI OUTLANDER PHEV“ 
v obchodě App Store® nebo Google PlayTM, případ-
ně klepněte na příslušnou ikonu vpravo a aplikaci 
si rovnou stáhněte.

Vyžaduje systém iOS 
verze 7.0 nebo novější

Vyžaduje systém AndroidTM 
verze 2.1.0 nebo novější.
*: Není kompatibilní 
s některými modely

Nejnovější aplikace
 Pro systém iOS  1.7.1
 Pro systém Android  A.1.7.1
 Pro software vozidla  0.030.0.0.0.000

Zvolte prosím odpovídající aplikaci k instalaci dle vašeho vozidla a hesla dodaného s vozidlem.

Máte-li mechanickou parkovací brzdu s pákou Máte-li elektrickou parkovací brzdu se spínačem

Vaše heslo obsahuje 14 číslic

Vaše heslo obsahuje 10 číslic

Použijte prosím tuto aplikaci.

OUTLANDER PHEV
Dálkové ovládání prostřednictvím mobilní aplikace



Můžete zapnout/vypnout časovač dobíjení.
Také můžete nastavit rozvrh dobíjení podle vlastních plánovaných aktivit.

Můžete zapnout/vypnout klimatizaci nebo nastavit klimatizaci tak, aby se spustila podle časového rozvrhu. 
Zvolte vyhřívání, chlazení, nebo odmrazování. 
Pokud vůz není vybaven elektrickým topením, v režimu ovládání klimatizace lze zvolit pouze funkci „Cooling“ (Chlazení). 

Můžete zkontrolovat stav vozidla, jako jsou otevřené/zavřené dveře, otevřená/zavřená 
kapota, zapnuté/vypnuté světlomety, stav nabití baterie pohonu atd. 

Můžete zapnout/vypnout světlomety a parkovací světla. 
Po zapnutí se světlomety po 30 sekundách automaticky vypnou, takže se nemusíte obávat vybití baterie. 

Můžete změnit nastavení aplikace MITSUBISHI REMOTE CONTROL, například změnit/zrušit SSID, upravit 
nastavení vozidla a zkontrolovat historii alarmu na ochranu před odcizením.

[ Obecné ]
Otázka: Účtují se za komunikaci s vozidlem nějaké poplatky?
Odpověď: Neplatíte žádné komunikační poplatky, protože komunikujete 
přímo s vaším vozidlem prostřednictvím mobilního zařízení. Případné 
komunikační poplatky se týkají pouze stahování aplikace. 

Otázka: Po aktualizaci aplikace MITSUBISHI Remote Control některé 
funkce nelze použít (např.: nefunguje mobilní zařízení, nezobrazuje se 
stav vozidla). Proč?
Odpověď: Zkontrolujte, zda máte ve vozidle nainstalovánu nejnovější 
verzi softwaru. Verzi softwaru můžete ověřit na obrazovce „Version 
Information“ (Informace o verzi) pod volbou „Settings“ (Nastavení).
 

[ Bezdrátová komunikace ]
Otázka: Potřebuji připojení k internetu, abych mohl tento systém 
dálkového ovládání používat?
Odpověď: Připojení k internetu není zapotřebí. 

Otázka: Nemohu komunikovat se svým vozidlem. Proč?
Odpověď: Zkontrolujte prosím podmínky prostředí. Když je vaše mobilní 
zařízení mimo komunikační dosah bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) vašeho 
vozidla. Když je vaše mobilní zařízení připojené k jiné síti než ve vašem 
vozidle. 
S vaším vozidlem komunikují jiná mobilní zařízení. Vaše vozidlo 
deaktivovalo komunikaci Wi-Fi, aby zabránilo vybití pomocné baterie. 
Jiné situace (další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu). 

Domů
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Otázka: Mohu se připojit prostřednictvím jiných sítí?
Odpověď: Připojení k jiné síti Wi-Fi, například v domácnosti, není možné.
Vaše vozidlo komunikuje přímo s mobilním zařízením.

Otázka: Jaké je pokrytí sítě (dosah)?
Odpověď: Dosah sítě se může lišit v závislosti na vašem mobilním zařízení 
nebo okolním prostředí.
Dosah ve volném prostředí může činit několik jednotek až desítek metrů. 

Případné selhání komunikace může být způsobeno značným kolísáním 
pokrytí sítě, které závisí na směru komunikace, podmínkách prostředí 
bránících v pronikání rádiových vln, vlivu jiného silného zdroje rádiových 
vln na Wi-Fi komunikaci nebo síle signálu Wi-Fi ostatních mobilních 
zařízení.

[ Nastavení  ]
Otázka: Co mám dělat v případě, že jsem zapomněl svůj přihlašovací kód?
Odpověď: Aplikaci je nutné nainstalovat znovu. 
Smažte prosím aplikaci ze svého mobilního zařízení a nainstalujte znovu 
aplikaci staženou z obchodu App Store nebo Google Play a zaregistrujte 
své zařízení.

Otázka: Nejde mi změnit nastavení vozidla. Proč?
Odpověď: Když je funkce zabezpečení vozidla v chráněném systémovém 
režimu (System Armed Mode) nebo režimu aktivního alarmu (Alarm 
Activation), nastavení vozidla změnit nelze. 
Chcete-li změnit nastavení vozidla, zrušte chráněný systémový režim 
nebo režim aktivního alarmu. 
Další informace o alarmu zabezpečení naleznete v příslušném oddílu v 
uživatelské příručce.

[ Integrovaná navigace MMCS ]
Otázka: Mohu pracovat s časovačem dobíjení a dálkovým ovládáním 
klimatizace v případě, že je nainstalována jednotka navigace?
Odpověď: Chcete-li pracovat s časovačem dobíjení a dálkovým ovládáním 
klimatizace, je nutné do vozidla nainstalovat jednotku MITSUBISHI 
REMOTE CONTROL. (Volitelně)

[ Dálkové ovládání klimatizace ]
Otázka: Jak dlouho zůstává klimatizace zapnutá?
Odpověď: Můžete volit ze tří provozních intervalů: 10 minut, 20 minut 
nebo 30 minut.
(Po uplynutí této doby se klimatizace automaticky vypne.)

[ Rozvrh dobíjení ]
Otázka: Po připojení konektoru pro dobíjení vozidla nejsem schopen 
dobíjet, a to ani ve dnech, kdy časovač dobíjení není naplánován. Proč?
Odpověď: I když je časovač dobíjení nastaven pouze na jeden den v 
týdnu, vozidlo ve zbývajících dnech dobíjet nelze, a to ani po zasunutí 
kabelu do konektoru.
Chcete-li vozidlo ihned začít dobíjet, použijte jeden z těchto způsobů:

 

Dvakrát během dvou sekund stiskněte tlačítko zrušení časovače dobíjení 
(na klíčku od vozidla), čímž časovač dobíjení dočasně stornujete. 
(Tato funkce nemusí být vaším vozidlem podporována. Další informace 
vám poskytne autorizovaný prodejce Mitsubishi Motors.)

Dočasně zastavte časovač dobíjení prostřednictvím výchozí obrazovky 
(Home) aplikace MITSUBISHI Remote Control.

Na obrazovce nastavení rozvrhu dobíjení v aplikaci MITSUBISHI Remote 
Control nebo MMCS vypněte všechna nastavení časovače dobíjení.

 



Vyhledejte si aplikaci „MITSUBISHI OUTLANDER PHEV“ 
v obchodě App Store® nebo Google PlayTM, případně 
klepněte na příslušnou ikonu vpravo a aplikaci si 
rovnou stáhněte.

Vyžaduje systém iOS 
verze 7.0 nebo novější

Vyžaduje systém AndroidTM 
verze 2.1.0 nebo novější.
*: Není kompatibilní 
s některými modely

Upozornění

Stažení aplikace

Časovač dobíjení
Při dobíjení nezapomeňte vypnout spínač Power ve vozidle. 
Pokud je tento spínač v jiné pozici než OFF (Vyp.), dobíjení se může zastavit. 

Dálkové ovládání klimatizace
V níže uvedených případech nebude dálkové ovládání klimatizace fungovat: 
 • Je-li spínač Power v jiné pozici než OFF (Vyp.).
 • V případě otevření kterýchkoli dveří, kapoty motoru nebo výklopné zádi. 
 • Když jednou otevřete kapotu motoru, dálkové ovládání klimatizace bude fungovat až poté, co zapnete spínač Power. 
 • Když je vozidlo v režimu rychlonabíjení.
 • Když je indikován nízký stav nabití baterie pohonu.
Delším zapnutím klimatizace dochází k dalšímu vybíjení baterie pohonu. 
Pokud je baterie pohonu málo nabitá, klimatizace se může vypnout ještě před uplynutím nastaveného času. 
Pokud vůz není vybaven elektrickým topením, v režimu ovládání klimatizace lze zvolit pouze funkci „Cooling“ (Chlazení). 

Automatické dobíjení pomocné baterie
Aplikace Mitsubishi Remote Control potřebuje ke svému fungování pomocnou baterii 12V.
Z důvodu odběru energie pro Wi-Fi komunikaci se pomocná baterie podle potřeby automaticky dobíjí z baterie pohonu, a to po dobu až 20 minut 
(jednou denně v čase 14:00).
 • Dobíjení pomocné baterie je v kabině signalizováno zvukovým upozorněním. 
 • Pokud je indikován nízký stav nabití baterie pohonu, automatické dobíjení pomocné baterie se zastaví. 

Přerušení Wi-Fi komunikace
Wi-Fi komunikace se může dočasně zastavit, aby se zamezilo vybití pomocné baterie při delším odstavení vozidla.(*)
Wi-Fi komunikaci můžete znovu spustit po uplynutí alespoň 10 minut od aktivace systému Plug-in Hybrid EV. (Je zapnutý ukazatel Ready – Připraven.)

* Pokud uplyne 36 hodin a nedošlo k ničemu z dále uvedeného:
 • Vozidlo nebylo v provozu alespoň 10 minut. 
 • Baterie pohonu se nedobíjela nejméně po dobu 10 minut. 
 • Nebylo aktivováno automatické dobíjení pomocné baterie.
Také v případech, kdy vozidlo stálo venku po dobu 36 hodin za venkovní teploty nižší než -15 °C.

*Neplatíte žádné komunikační poplatky, protože komunikujete přímo s vaším vozidlem prostřednictvím mobilního zařízení.
  Případné komunikační poplatky se týkají pouze dat pro stahování aplikace. 
*Obsah s platností k březnu 2017. Změny nebo zrušení obsahu bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
*Snímky obrazovek jsou pouze ilustrativní a mohou se od skutečnosti lišit. 
*V závislosti na konkrétním mobilním zařízení nemusejí být některé funkce k dispozici. 
*Tato aplikace je určena pro systémy Android verze 2.1.0 a systémy iOS verze 7.0 nebo novější.
  V závislosti na zařízení Android nebo verzi systému iOS nemusí být část aplikace k dispozici.
*Je nutné stáhnout si speciální aplikaci z obchodu Apple Store nebo Google Play.
*V závislosti na konkrétním komunikačním prostředí nemusejí být určité funkce k dispozici.
*Pokud za běhu této aplikace použijete jinou aplikaci pro připojení k síti, po ukončení této aplikace prosím změňte připojení k Wi-Fi.
*Aplikace MITSUBISHI Remote Control je založena na přímé komunikaci vozidla s mobilním zařízením; připojení k Internetu tedy není nutné.
*Dosah sítě Wi-Fi závisí na vašem mobilním zařízení nebo okolním prostředí.
  Dosah ve volném prostředí může činit několik jednotek až desítek metrů. 
*Komunikace Wi-Fi v souladu se standardem IEEE802.11b.
*Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
*Apple, logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je 
  servisní známka společnosti Apple Inc.
*iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích; její použití podléhá 
  licenčním poplatkům.
*QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.
*Tento obsah může být omezen bez předchozího upozornění. 

Doplňující informace



Chcete-li používat jedinečnou aplikaci MITSUBISHI Remote Control, je nutné vaše bezdrátové zařízení i vozidlo zaregistrovat. 

Postup registrace
 • KROK 1 Nainstalujte si aplikaci na mobilní zařízení s Wi-Fi připojením.
 • KROK 2 Nastavte své vozidlo a mobilní zařízení k následné registraci.
 • KROK 3 Nastavte své vozidlo a mobilní zařízení pro bezdrátovou komunikaci. 
 • KROK 4 Zaregistrujte mobilní zařízení ve vašem vozidle.

Vaše vozidlo komunikuje přímo s mobilním zařízením.
Přístup k veřejnému hotspotu Wi-Fi ani příprava Wi-Fi routeru v domácnosti není zapotřebí.

KROK 2  Nastavení vozidla a mobilního zařízení k následné registraci

Stavový režim registrace
Akustický signál palubních přístrojů indikuje počet zaregistrovaných mobilních zařízení. 
› Stavový režim registrace se sám ukončí 5 minut po zaznění signálu,
(Je možné zaregistrovat max. 2 zařízení.)
 • Žádné zaregistrované zařízení: 1 pípnutí
 • Bylo zaregistrováno 1 zařízení: 2 pípnutí
 • Byla zaregistrována 2 zařízení: 3 pípnutí 

Zahájení bezdrátové komunikace
Při vyhledávání sítě pomocí mobilního zařízení se zobrazuje SSID „REMOTExxxxxx“.
Před zobrazením identifikátoru SSID může uplynout několik minut.

(Během tohoto kroku je nutné, aby dveře na straně řidiče byly zavřené.)
Přepněte spínač Power do polohy ACC (1x stlačení spínače bez stlačení pedálu), poté na klíčku od vozidla do 
30 sekund střídavě stiskněte tlačítka (s visacím zámkem) pro uzamknutí a odemknutí vozidla, celkem 10x. 
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Příprava

Vyhledejte si aplikaci „MITSUBISHI OUTLANDER PHEV“ 
v obchodě App Store® nebo Google PlayTM, případně 
klepněte na příslušnou ikonu vpravo a aplikaci si 
rovnou stáhněte.

Vyžaduje systém iOS 
verze 7.0 nebo novější

Vyžaduje systém AndroidTM 
verze 2.1.0 nebo novější.
*: Není kompatibilní 
s některými modely

KROK 1  Instalace aplikace na mobilním zařízení s Wi-Fi připojením

Prostudujte si kartu s informacemi pro registraci (je připevněna ke klíčku od vozidla).

SSID a hesloQR kód pro obchody s aplikacemiRegistrační karta

Karta s informacemi pro registraci (heslo má 14 číslic). Naskenujte QR Code® a nainstalujte si aplikaci. Nemůžete-li QR kód 
naskenovat, klikněte na příslušnou ikonu ke stažení aplikace. 

[ Pozor ]
Kartu s informacemi pro registraci prosím uchovávejte na bezpečném místě.



KROK 3  Zahájení bezdrátové komunikace

iOS

Android

SSID (název sítě) a heslo najdete na kartě s informacemi pro registraci (viz KROK 1).

KROK 4  Zaregistrování mobilního zařízení ve vozidle

Tento krok se liší v závislosti na používaném zařízení iOS nebo Android. Postupujte dle pokynů k vašemu mobilnímu zařízení.

Zařízení iOS Zařízení Android

Připojte mobilní zařízení k vozidlu.
Při vyhledávání sítě pomocí mobilního zařízení 
najdete SSID „REMOTExxxx“.
Poté můžete zadat své heslo. (SSID a heslo 
naleznete na kartě s informacemi pro registraci.)

Registrace se zahájí automaticky.
(Dokončení registrace může trvat až 1 minutu.)
Po dokončení registrace se v aplikaci otevře obrazovka 
informující o úspěšném zaregistrování.

Na mobilním zařízení se zobrazí zpráva o dokončení registrace
Chcete-li zaregistrovat druhé zařízení, ukončete aplikaci nebo ukončete připojení k síti Wi-Fi a poté 

zopakujte postup registrace pro další mobilní zařízení.

Na mobilním zařízení se zobrazí zpráva o dokončení registrace. 
Registraci dokončíte vypnutím spínače Power ve vozidle.

Registrace se zahájí automaticky.
(Dokončení registrace může trvat až 1 minutu.)
Po dokončení registrace se v aplikaci otevře obrazovka 
informující o úspěšném zaregistrování.

Zvolte identifikátor SSID a zadejte své heslo.
(SSID a heslo naleznete na kartě s informacemi pro 
registraci.)

Spusťte aplikaci MITSUBISHI Remote 
Control I.

Spusťte aplikaci MITSUBISHI Remote 
Control I.

Registrace byla dokončena



KROK 1  Zapněte výstražná světla

Aktivujte spínač výstražných světel.

[ Pozor ]
Na zařízeních se systémem iOS 10 nebo novějším se objevuje systémová obrazovka s nastavením Wi-Fi „Performance 
Recommendation“ (Doporučení pro zvýšení výkonu), avšak na bezdrátovou komunikaci (Wi-Fi) vozidla toto nemá vliv. 
 

Na některých zařízeních se systémem Android může nastat situce, kdy registraci nelze provést. V takovém případě 
překontrolujte nastavení systému Android a následující volby nastavení vypněte („OFF“). (V závislosti na konkrétním 
zařízení se může posloupnost nastavení nebo zobrazení položek lišit. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.)

 „Settings“ (Nastavení) – „Wi-Fi“ – „Advanced“ (Pokročilé)
  „Smart network switch“ (Inteligentní zapínání sítě) > OFF (Vyp.)
  „Auto network switch“ (Automatické zapínání sítě) > OFF (Vyp.)
  „Check for Internet service“ (Kontrola internetových služeb) > OFF (Vyp.)

Na zařízeních se systémem Android verze 6.0 nebo novější možná nepůjde registraci provést. V takovém případě prosím 
vymažte profil sítě Wi-Fi pro vaše vozidlo. (Pokud používáte aplikaci MITSUBISHI Remote Control poprvé, tento krok není 
nutný.)

 „Settings“ (Nastavení) – „Wi-Fi“ – Vyberte identifikátor „SSID“ vašeho vozidla
  Pokud se zobrazí tlačítko „FORGET“ (Zapomenout), klepněte na něj. 

Registrační informace ve vašem vozidle pro aplikaci MITSUBISHI Remote Control můžete inicializovat a smazat. (Obnovit tovární nastavení.)

V případě, že smažete registraci vozidla mobilního zařízení (používaného k bezdrátové komunikaci), musíte inicializovat nastavení (viz níže).
 • Identifikátor SSID vozidla, heslo bezdrátové LAN (Wi-Fi). (Nastavení je na kartě s informacemi pro registraci.)
 • Rozvrh pro nastavení časovače dobíjení a nastavení časovače klimatizace.
 • Bezdrátová komunikace vozidla (Wi-Fi) se vypne. (Vaše mobilní zařízení při pokusu o vyhledávání nebude schopné SSID vozidla najít.)

Potřebujete-li pouze smazat určitou registraci mobilního zařízení, použijte v aplikaci MITSUBISHI Remote Control volbu „Cancel VIN Registration“ 
(Zrušit registraci VIN) z nabídky „Settings“ (Nastavení).

Postup smazání registrace:
 › KROK 1 Zapněte výstražná světla.
 › KROK 2 Nastavte vozidlo do stavu pro smazání informací o registraci.
 › KROK 3 Smažte informace o registraci.

Smazání registrace 
(postup inicializace)



KROK 2  Nastavte vozidlo do stavu pro smazání informací o registraci

Režim mazání registrace
Akustický signál palubních přístrojů indikuje počet zaregistrovaných mobilních zařízení. 
„Režim mazání registrace“ se sám ukončí 5 minut po zaznění signálu.
 • Žádné zaregistrované zařízení: 1 pípnutí
 • Bylo zaregistrováno 1 zařízení: 2 pípnutí
 • Byla zaregistrována 2 zařízení: 3 pípnutí

(Během tohoto kroku je nutné, aby dveře na straně řidiče byly zavřené.)
Přepněte spínač Power do polohy ACC (1x stlačení spínače bez stlačení pedálu), poté do 30 sekund na klíčku 
od vozidla střídavě stiskněte tlačítka (s visacím zámkem) pro uzamknutí a odemknutí vozidla, celkem 10x.
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KROK 3  Smažte informace o registraci

Smazání informací o registraci
Po úspěšném smazání informací o registraci uslyšíte akustický signál. (1 pípnutí)
„Režim mazání registrace“ se ukončí vypnutím výstražných světel a přepnutím spínače „Power“ do polohy 
„OFF“ (Vyp.).

Pokud chcete po smazání informací o registraci dále používat aplikaci MITSUBISHI Remote Control, je nutné 
v aplikaci MITSUBISHI Remote Control použít volbu „Cancel VIN Registration“ (Zrušit registraci VIN) z nabídky 
„Settings“ (Nastavení) a poté vaše mobilní zařízení na tomto vozidle znovu zaregistrovat. 

Vstupte do „Režimu mazání registrace“ a pak do 5 minut na klíčku od vozidla střídavě stiskněte tlačítka 
(s visacím zámkem) pro uzamknutí a odemknutí vozidla, celkem 20x. 
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