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Honda Connect - Často kladené otázky
Apple CarPlay a Android Auto
Otázká: Co je to Apple CárPláy / Android Auto?
Odpověď: CarPlay a Android Auto jsou softwarové programy vyvinuté společností Apple, resp Google, které umožňují přístup k
základním funkcím smartphonu a jejich ovládání pomocí vestavěné obrazovky ve vozidle. Mezi tyto funkce patří: Hlasové
rozpoznávání, mapy, HFT, hudba a hudební aplikace, čtení a odpovídání na SMS nahlas

Android Auto

Apple CarPlay

Otázká: Jáke prístroje jsou podpo rovány prográmy Apple CárPláy á Android
Auto?
Odpověď: Pro Android Auto: Lze použít Android 5.0 (Lollipop) nebo novější, doporučuje se však Android 5.1 nebo novější.
Pro Apple CarPlay: Lze použít iPhone5 nebo novější s iOS 7.1.2 nebo novější, důrazně se však doporučuje iOS 8.3 nebo novější.

Otázká: Ják mohu pripojit svuj smártphone k Apple CárPláy nebo Android
Auto ve vozidle?
Odpověď: Spojte nabíjecím kabelem telefonu telefon a USB port pro smartphone ve vozidle. Pro CarPlay a Android Auto lze
použít pouze USB port s ikonou smartphonu. (1,5 A).
Je nezbytné taktéž připojení přes Bluetooth. To však není nutné k nastavení tohoto připojení, které proběhne automaticky
přes „automatické párování“.

Apple CarPlay

Android Auto
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Otázká: Vyzáduje Apple CárPláy nebo Android Auto pripojení k internetu,
áby fungovály?
Odpověď: Ne, k fungování CarPlay nebo Android Auto není třeba připojení k internetu. Ovšem některé funkce (jako Siri)
a aplikace třetích stran (internetové rádio atd.), budou ke svému provozu vyžadovat internetové připojení 3G nebo 4G.

Otázká: Pokud máme muj telefon pripojení k Apple CárPláy, mohu
k prehrávání hudby pouzívát i muj iPod?
Odpověď: Ano. Honda Connect rozeznává Apple CarPlay a iPod jako různé zdroje hudby.

Otázká: Ják poznám, ze muj telefon je nástáven, pripojen á pripráven
k pouzití CárPláy nebo Android Auto?
Odpověď: Tlačítko ‘Smartphone’ aplikace na Domovské obrazovce se změní a zobrazí buď Apple CarPlay (zobrazeno níže)
nebo Android Auto.

Ikona Apple CarPlay (zobrazeno níže) nebo Android Auto se objeví také v menu Audio Source menu.
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Otázká: Proč není muj telefon s Androidem pripojeny k Hondá Connečt
rozpoznán áplikáčí Android Auto?
Odpověď: Aby fungovala funkce Android Auto, musí být v telefonu stažena aplikace Android Auto z ‘Google
play’. Prosím stáhněte do telefonu aplikaci Android Auto a znovu ho připojte k vozidlu.

Otázká: Mohu pripojit muj čhytry telefon od Apple/se systemem Android
k Hondá Connečt á zvolit neáktivovát Apple CárPláy nebo Android Auto?
Odpověď: Ano, když je k Honda Connect připojen příslušný smartphone, musí uživatel potvrdit následující obrazovku
s vyloučením odpovědnosti. Pokud uživatel zvolí ‘Cancel’, daná aplikace se neaktivuje.
Telefon se OS Android připojen

Telefon značky Apple připojen

Telefon je nyní připojen jako iPod

Telefon se nyní nabíjí
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Otázká: Proč se neáktivovál Android Auto nebo Apple CárPláy, i kdyz jsem
telefon pripojil/á správne á souhlásil/á s vyloučením odpovednosti v Hondá
Connečt?
Odpověď: Uživatel musí také povolit připojení obrazovky telefonu, viz níže.

Telefon značky Apple

Telefon se OS Android

Otázká: Muj telefon je pripojen k Apple CárPláy á pouzívám HFT, ovsem
kdyz se podívám ná seznám Bluetooth zárízení v nástávení, je sedy, proč?
Odpověď: Když je Apple CarPlay aktivován v Honda Connect, CarPlay převezme automaticky kontrolu nad Bluetooth připojením. Z toho důvodu jsou seznamy Honda Connect Bluetooth připojení a zařízení šedé. Toto je nastaveno Applem.
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Otázká: Zmenil/á jsem hudbu z CárPláy ná jiny zdroj zá pomoči tláčítek
ná volántu. Hudbá se zmenilá, ále obrázovká zustává ná CárPláy. Je toto
správne?
Odpověď: Ano. CarPlay je aplikace. Když se změní zdroj hudby, nezmění se také aplikace, z toho důvodu se nezmění obrazovka.
To platí i v případě, že uživatel používal jiné aplikace jako Navigation, Info, Phone atd, když došlo ke změně zdroje hudby.

Otázká: Pouzívál/á jsem Apple CárPláy (ná obrázovče CárPláy), kdyz se objevilo TA oznámení, ále ná obrázovče se neobjevil nápis: TA-Informátion:
Stop. Je toto správne?

Odpověď: Ano. Oznámení TA se neobjeví na obrazovce Honda Connect při používání Apple CarPlay. Je to způsobeno tím, že to
co je zobrazeno na obrazovce, je při používání CarPlay řízeno Applem a ne Honda Connect. TA oznámení lze zastavit klepnutím
na tlačítko ‘zpět’ buď na ovladači na volantu nebo na okraji obrazovky.

Otázká: Pokud máme muj telefon pripojení k Apple CárPláy, mohu
k prehrávání hudby pouzívát i muj iPod?
Odpověď: Ano. Honda Connect rozeznává Apple CarPlay a iPod jako různé zdroje hudby.

Otázká: Pripojil/á jsem muj smártphone s náinstáloványm Android Auto
á vidím čhybove hlásení ‘Android Auto Sečurity čhečk fáilure’. Co mám
delát?

Odpověď: Musíte zajistit, že software telefonu je aktualizován na nejnovější verzi a znovu zkusit připojení.
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Otázká: Záznámenál/á jsem jeden z následujíčíčh problemu pri pouzívání
áplikáče Spotify v Apple CárPláy nebo Android Auto. Je moje áudio jednotká
vádná?
A. Spotify áudio se prehrává dvojnásobnou ryčhlostí.
B. Spotify se zástávilo behem podčástu.
C. Spotify ztrátil informáče á nehráje.

Odpověď: Ne, audio jednotka vozidla není vadná. Toto jsou známé problémy s aplikací Spotify. Na internetu je několik diskuzí
týkajících se těchto problémů. (Viz https://community.spotify.com). Uživatelé uvádí, že smazání a opětovná instalace aplikace
Spotify problém odstranilo, jiní uvádí, že problém odstranilo odškrtnutí políčka „Enable Hardware Acceleration“ (povolit hardwarovou akceleraci) v telefonu.
Obnovení spojení mezi telefonem a vozidlem také obnoví tok dat. Z toho důvodu odpojte a znovu připojte telefon k USB kabelu. Také zajistěte, že je aplikace Spotify aktualizovaná s nejnovější verzí software.

Otázká: Jáke áplikáče jsou dostupne pro Android Auto?
Odpověď: V Android Auto lze použít aplikace třetích stran schválené společností Google. Dostupné aplikace se liší stát od státu
a jsou aktualizovány na internetové stránce Google. Podívejte se prosím na https://play.google.com/store/apps, kde najdete
aktuální seznam schválených aplikací pro Android Auto.

Otázká: Jáke áplikáče jsou dostupne pro Apple CárPláy?
Odpověď: V Apple CarPlay lze použít aplikace třetích stran schválené společností Apple. Dostupné aplikace se liší stát od státu
a jsou aktualizovány na internetové stránce Apple. Podívejte se prosím na http://www.apple.com/uk/ios/carplay/, kde najdete aktuální seznam schválených aplikací pro Apple CarPlay.

Předinstalované aplikace Apple:
- Telefon (Oblíbené, Nedávná historie, Kontakty, Keypad, Hlasová schránka)
- Hudba (iTunes Radio včetně Beats 1, Hudební knihovna včetně Apple Music, iTunes Match [iOS 9.3 včetně For You a
New od Apple Music)
- Mapy (Vyhledávání, Zajímavá místa, Navigace [S iOS 9.3])
- Zprávy (Vytváření, čtení, odpovědi přes Siri)
- Now Playing (toto zobrazí veškerý zvukový obsah z jakékoliv iPhone aplikace podobné iOS Control Center)
- Podcasty
- iBooks (s iOS 8.4 pro přehrávání audioknih)
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