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Honda Connect - Často kladené otázky - Audio.
Otázká: Proč nemohu pročházet všečhny álbá / škládby átd. pri pouzití
funkče Bluetooth áudio?
Odpověď: Tato funkce se ovládá prostřednictvím telefonu, který je připojený. Některé telefony umožňují hledání složky,
alba, stopy prostřednictvím funkce Bluetooth audio, a některé telefony omezují množství možných úkonů pouze na přehrávání
jednoho alba. Zkontrolujte protokol Bluetooth Audio na telefonu.
Níže jsou uvedené různé protokoly Bluetooth Audio telefonu a jejich funkce:
A2DP Funkce
Stereo zvuk z hudebních zařízení Bluetooth bude přehráván přes reproduktory vozidla.
AVRCP 1.0 Funkce
Jsou podporovány funkce Přehrát/Pauza/Rychlý posun vpřed/Rychlý posun vzad.
AVRCP 1,3 Funkce
Jsou podporovány funkce Stav hudby (přehrávání/pozastaveno/zastaveno) a meta data stopy.
AVRCP 1.4 Funkce
Jsou podporovány funkce procházení, včetně procházení hudby a seznamu právě přehrávaných skladeb.

Otázká: Proč je hlášitošt velmi nízká, kdyz prehrávám škládby
proštredničtvím funkče Bluetooth áudio?
Odpověď: Hlasitost přehrávání prostřednictvím funkce Bluetooth audio je primárně řízena nastavením hlasitosti telefonu.
Pokud je tedy hlasitost telefonu nízká, musí se výrazně zvýšit nastavení hlasitosti vozidla, aby byl zvuk slyšet.

Otázká: Ják bezpečne odpojím USB zárízení?
Odpověď: Systém Honda USB umožňuje bezpečné odpojení USB zařízení bez nutnosti provádění jakýchkoli speciálních úkonů
odpojování. Pouhé odstranění USB zařízení je tedy bezpečné kdykoliv.

Otázká: Ná áudiu še zobrázilá zprává „Audio nereaguje. Prejete si jej
ukončit?“ Proč še to mohlo štát á čo mám nyní delát?

Odpověď: Aplikace audio se může ukončit, pokud vyprší doba nečinnosti při čekání na odpověď od připojeného zařízení, jako
je iPod, který se vypnul či restartoval. Zavření a opětovné spuštění aplikace Audio aplikaci restartuje. Zařízení, které se vypnulo
jako první, je nutné restartovat samostatně.
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Otázká: Mám víče nez 1 telefon pripojeny proštredničtvím Bluetooth.
Ják mohu zmenit zdroj zvuku z telefonu A ná telefon B?
Odpověď: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA > Nastavení > Telefon > Seznam zařízení Bluetooth, zde zvolte telefon ze seznamu,
který chcete připojit prostřednictvím Bluetooth.

Otázká: Ktere formáty šouboru jšou podporovány pro prehrávání pomočí
USB?
Odpověď: Honda Connect podporuje následující formáty audio souborů: MP3, WMA, AAC.

Otázká: Ják ulozím á šnádno nájdu moje prednáštávene rádiove štániče?
Odpověď: Předvolby rádia jsou snadno viditelné na spodní části Audio obrazovky pro FM, AM & DAB. Do seznamu
předvolených a aktivních stanic (FM/AM) nebo Kompletního seznamu (DAB) se dostanete dotykem audio obrazovky
nad lištou. Stejným způsobem lze poté obrazovku předvoleb zavřít.

Stisknutím nad
čarou obrazovku
zavřete

Chcete-li uložit přednastavenou stanici, zvolte
stanici ze seznamu stanic, stiskněte přednastavený
seznam a vyberte řádek. Chcete-li uložit
přednastavenou stanici, stiskněte a podržte řádek;
chcete-li stanici poslouchat, vyberte jí rychlým
stisknutím.

Stisknutím nad
čarou obrazovku
zavřete
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To samé platí také pro přístup do složek USB atd. (příklad níže)

Stisknutím nad
čarou obrazovku
zavřete

Otázká: Proč není šeznám všečh štánič DAB / šluzeb v ábečedním porádí?
Odpověď: Stanice DAB jsou uvedeny v abecedním pořadí v rámci svých příslušných Skupin. Když je vybrán seznam „Všechny
skupiny“, jsou stanice DAB řazeny abecedně ve Skupině, ke které náleží (např. National, Oxford, W Wilts atd.).

Otázká: Kdyz mám pripojení MirrorLink, proč jiz nešlyším prehrávání zvuku
preš Bluetooth?
Odpověď: Bohužel se jedná o charakteristiku některých telefonů. Přehrávání zvuku je v rámci telefonu odkloněno za účelem
podpory funkce MirrorLink. Chcete-li obnovit přehrávání zvuku přes Bluetooth, buď změňte nastavení připojení USB v telefonu
tak, aby nebyla podporována funkce MirrorLink, nebo odpojte telefon od kabelu USB. Jakmile je spojení MirrorLink zastaveno,
telefon přesměruje zvukový výstup zpět do Bluetooth audio.

Otázká: Mohu zkontrolovát zbyvájíčí kápáčitu zárízení USB, kdyz je
pripojeno k šyštemu?
Odpověď: Ano, informace o kapacitě zařízení USB lze zobrazit prostřednictvím následující trasové sekvence: Domovská
obrazovka > Info > Menu > Systém/informace o zařízení >Informace o zařízení USB.
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Otázká: Kdyz hledám nove DAB štániče, nekdy klepnu ná tláčítko >
k prečhodu ná dálší štániči, ále nič še neštáne!

Odpověď: Když klepnete na tlačítko > k přechodu na další stanici a nic se nestane, na displeji se nezobrazí název nebo číslo,
držte tlačítko > dokud nedojde k nalezení a zobrazení stanice.

Otázká: Kdyz vidím, ze štániče DAB ztrátilá šignál, funkči áutomátičkeho
ládení to trvá nekolik vterin/minut, ále kdyz preládím ručne šignál je
nálezen okámzite?
Odpověď: Když není dostupná stejná stanice FM DAB, rádiový přijímač vyzkouší VŠECHNY stanice s lepším signálem, než
se vrátí k původnímu signálu. (Tato akce může trvat několik vteřin/minut dokud není stanice dostupná.) Pokud provedete
manuální přeladění na jinou předvolbu a poté zase zpátky, způsobí to, že rádiový přijímač DAB vyzkouší původní signál.

Otázká: Ják mohu vypnout TA (doprávní informáče)?
Odpověď: Aktuální oznámení o TA lze zastavit různými způsoby. Buď stiskem ‘Stop’ ve vyskakovacím okně s informací nebo
tlačítkem ‘Zpět’ ve spodním rohu obrazovky anebo tlačítkem zpět na ovládání na volantu.

Ne-
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Ne-

Když chcete funkci TA ZAP/ VYP lze to provést na Domovské obrazovce.

Nebo v menu Nastavení:

Otázká: Mohu záštávit prehrávání hudby kdyz pošloučhám škládby
proštredničtvím Bluetooth Audio. Ják mohu záštávit prehrávání škládby
kdyz, pošloučhám hudbu z USB zárízení?
Odpověď: USB Audio nemá na obrazovce tlačítko k zastavení, ale přehrávání hudby lze zastavit tiskem tlačítka Audio ZAP/VYP.
Obrazovka USB Audio

Obrazovka Bluetooth Audio

Otázká: Ktere formáty šouboru jšou podporovány pro prehrávání videá
pomočí USB?
Odpověď: Honda Connect system podporuje následující formáty video souborů: MP4.

Otázká: Pokud ztiším zvuk, budou nádále moči pošloučhát informáče
o doprávní šituáči?
Odpověď: Ne, když je hlasitost zvuku ztlumena nebo nastavena na nulu (0), jsou ztišeny všechny zvukové funkce, včetně
oznámení TA. Hlas navigace zůstává nedotčen.
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Otázká: Kdyz pripojím švuj štáry iPod, vidím ná obrázovče Hondá Connečt
hlášení „Nepodporováná verze“, kdyz prepnu zdroj zvuku ná USB, objeví
še „Není pripojeno zádne zárízení“.
Jáke verze zárízení iPod á iPhone jšou podporovány?
Odpověď: Kompatibilní zařízení iPod a iPhone k březnu 2017 jsou:
iPod (5. generace)
iPod classic 80GB/160GB (uvedení ve 2007)
iPod classic 120GB (uvedení ve 2008)
iPod classic 160GB (uvedení ve 2009)
iPod nano (1.až 7.generace) uvedení mezi roky 2005 a 2012
iPod touch (1. až 5.generace) uvedení mezi roky 2007 a 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s /
iPhone 6 /iPhone 6 Plus

Otázká: Proč nekdy nedoštánu doprávní informáče, i kdyz je očekávám?
Odpověď: TA nefunguje, když příjem FM klesne pod 20dBA, proto v závislosti na vaší geografické poloze nebude TA fungovat.
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