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Honda Connect - Často kladené otázky
Aplikace a widget
Otázká: Jáký je rozdíl mezi áplikácí á widgetem?
Odpověď: V systému Honda Connect

Obsah v části App: jedná se o mřížku všech nainstalovaných aplikací v systému Honda Connect.
Stisknutím ikony může zákazník spustit/otevřít aplikaci

Obsah v části Widget: Část Widget obsahuje větší verzi spouštěčů aplikací, která je ideální pro konfigurování domovských
obrazovek.Na rozdíl od Ikon v mřížce aplikací bude určitý obsah ve widgetech schopen zobrazovat také dynamický obsah
(např. aktuální teplotu)

Otázká: Ják mohu presouvát áplikáce á widgetý v rámci Plochý / domovske
obrázovký?
Odpoveď:Stisknete á pridrzte áplikáci nebo widget, obrázovká se pote prepne do rezimu prizpusobení, který umozní
pretáhovát áplikáce á Widgetý do ruzných poloh ná kterekoli z DOMOVSKÝCH obrázovek, nebo do kose. Po dokoncení
klepnete ná OK.
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Otázká: Pokud vlozím áplikáci nebo widget z DOMOVSKÉ obrázovký do
kose, jsou trvále odstránený?
Odpoveď: Ne, áplikáce á widgetý lze stále nájít pod ikonou Seznám áplikácí ná DOMOVSKÉ stránce

Otázká: Ják do sve Hondá Connect náhráju nove áplikáce?
Odpověď: Klepněte na ikonu ‘App Centre’ na vaší Domovské obrazovce, zde najdete Hondou schválené aplikace, které mohou
být staženy do vaší Honda Connect.
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Služba Honda App Center.
Otázká: Co je sluzbá Hondá App Center?
Odpověď: Honda App Center vám umožňuje prohlížet, kupovat a stahovat aplikace pro váš systém Honda Connect,
a rovněž prohlížet výběr aplikací pro váš smartphone doporučený společností Honda.

Otázká: Ják se dostánu do sluzbý Hondá App Center v sýstemu Hondá
Connect?
Odpověď: Služba Honda App Center je přístupná z domovské obrazovky systému Honda Connect výběrem: ikony App Center
(Vezměte prosím na vědomí, že provoz služby App Center je možný pouze při stojícím vozidle).

Ikona Honda App Center

Honda App centre

Nabídka služby App Center má následující tři části:

· Aplikace pro automobil, kde si můžete prohlížet, kupovat a stahovat aplikace pro systém Honda Connect vašeho
vozu.

· Aplikace pro telefon, kde si můžete prohlížet výběr aplikací pro váš smartphone, které jsou vybrány a doporučeny
společností Honda.

· Moje aplikace, kde můžete spravovat aplikace, které jste již stáhli, kontrolovat aktualizace pro aplikace nebo odstranit
aplikaci.
Vezměte prosím na vědomí: Chcete-li procházet částmi Aplikace pro automobil a Aplikace pro telefon, musí být systém Honda
Connect připojený k internetu. Pokud není k dispozici připojení k internetu, bude přístupná pouze část Moje aplikace.

Otázká: Proc potrebuji ucet App Center?
Odpověď: Účet App Center potřebujete pokud chcete, aby měl váš systém Honda Connect přístup na webový portál App
Center.
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Otázká: Mohu pouzívát App Centre ze sveho chýtreho telefonu nebo
pocítáce?
Odpověď: Pro přístup k některým funkcím se musíte přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla prostřednictvím webové stránky.
Uživatelské jméno a heslo je nutné vytvořit v Honda Connect pomocí aplikace Honda App Centre. Vytvoření profilu a jeho úpravy najdete v Nastavení App Centre

Pro přístup na webovou stránku navštivte: https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html

Otázká: Mohu smázát svuj App Centre ucet á informáce, ktere se ho týkájí?
Odpověď: Ano, účet lze odstranit a nelze jej znovu použít.
Uživatel může vytvořit stejný účet znovu, ale nebude mít přístup k historii předchozích nákupů.
V Honda Connect App Centre zvolte: Nastavení > Ikona smazání vedle vašeho účtu.
Vezměte prosím na vědomí: Pokud jsou údaje o účtu vymazány, nelze tyto informace obnovit.
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Otázká: Ják zjistím, ze App Centre výzáduje áktuálizáci?A:
Pokud App Centre vyžaduje aktualizaci, zobrazí lišta Honda Connect ikonu App Centre červeně ohraničenou.

Otázká: Ják se dozvím o dostupných áktuálizácích pro áplikáce, ktere mám
jiz náinstálováne?
Odpověď:Pokud App Centre vyžaduje aktualizaci, zobrazí lišta Honda Connect ikonu App Centre červeně ohraničenou.

Klepněte na lištu a přejeďte dolů po obrazovce k zobrazení dalších informací

Po výběru řádku Honda App Center přejdete přímo
do App Center, a to na stránku aktualizací v části
„Moje aplikace“.
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Otázká: Jáke áplikáce jsou dostupne v App Centre?
Odpověď:Příklady aplikací dostupných v App centre jsou:
Aplikace Navx Parking App.
Již žádná další nekonečná hledání parkovacího místa ve 23 zemích v Evropě.
Tato aplikace vám umožňuje vyhledávat parkoviště v blízkém okolí, která jsou řazena podle vzdálenosti a stavu, pomocí
jednoduchého uživatelského rozhraní.

Aplikace Navx Fuel App
Aktualizace cen pohonných hmot, zahrnující čerpací stanice ve 23 zemích v Evropě.
Podle vaší aktuální lokality vyberte nejbližší / nejlevnější palivo v dané oblasti.
Navíc kromě oficiálních cen stanovených vládou umožňuje aplikace svým uživatelům aktualizaci cen, které jsou nyní na
čerpacích stanicích.
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Otázká: Kde nájdu návodý k áplikácím App Centre?
Odpověď:Na webovém portálu Honda App Centre je sekce nápověda, kde jsou návody k aplikacím, dostanete se sem
prostřednictvím odkazu „Help“ na domovské stránce nebo přímo prostřednictvím této stránku:https://ivhs.os.ixonos.com/
honda/help.html

Otázká: Náinstálovál jsem novou áplikáci, ále tá se neobjevilá ná domovských obrázovkách. Ják se do ní dostánu nebo ji uvidím ná Domovske
obrázovce?
Odpověď:Instalované aplikace se objeví v menu App/Widget pod ikonou Seznam aplikací na DOMOVSKÉ obrazovce. Pokud
je chcete umístit na Domovskou obrazovku, klepněte a držte prázdné místo na Domovské obrazovce, vyskočí menu, vyberte
buď Add App nebo Add Widget, objeví se obrazovka aplikace nebo widgetu, zvolte a podržte aplikaci nebo widget, které
chcete přidat, obrazovka se změní na Domovskou stránku umožňující úpravy, přetáhněte aplikaci nebo widget na požadované
místo, klepněte na OK pro dokončení změny.
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