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Honda Connect - Často kladené otázky
Navigace a aktualizace navigační mapy.
Otázká: Je v návigáci Gármin nábídká Nápovedá?
Odpověď: Ano, z domovské obrazovky Navigace vyberte: Aplikace > Nápověda

Otázká: Ják zmením hlásitost hlásoveho návádení návigáce?
Odpověď: Hlasitost hlasového navádění navigace lze snadno měnit ovládačem hlasitosti, když je hlasové navádění navigace
aktivní. Hlasové navádění navigace lze manuálně aktivovat tak, aby vám řeklo příští pokyn, zaškrtnutím "políčka příštího
manévru" v levém horním rohu obrazovky Mapa. Po skončení navádění navigace se ovládání hlasitosti přepne zpět na audio.

Stisknutím aktivujete
hlasové navádění

+

Stisknutím ovládání
hlasitosti nastavíte
hlasitost hlasového
navádění

Hlasitost navádění navigace lze také změnit v nabídce Hlavní nastavení: Nastavení > Systém > Hlasitost navádění (výchozí je 6)
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Otázká: Ják ztisím hlásitost návádení návigáce?
Odpověď: Hlas navigace ztišíte tak, že vstoupíte do menu Garmin a klepnete na ikonu ztišení.
Tlačítko pro rychlý přístup se nachází vpravo na spodní části mapy.

Ikonu ztišení lze přidat také do Mapy navigace tak, že ji vyměníte za jednu z přednastavených ikon následujícím způsobem:
Garmin Menu > Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy > klepněte na červený křížek u přednastavené ikony, kterou
si přejete odebrat z obrazovky mapy, poté klepněte na ikonu + a zvolte ze seznamu ikonu pro ztišení > uložit.
Ikona pro ztišení je nyní k dispozici na obrazovce Mapy navigace.
Viz prosím otázka: ‘Mohu změnit ikony, které jsou zobrazeny na obrazovce s Mapou navigace?’ níže s obrázky.

Otázká: Proc se ikoná znázornující pozici vozidlá ná Mápe návigáce
nezobrázuje ná silnici ále je umístená jáko bych jel/á po okolním poli?
Odpověď: Toto se může stát v oblastech se slabým signálem GPS nebo příjmem anebo pokud se poloha silnice změnila ale toto ještě nebylo aktualizováno v Mapě navigace. Viz prosím sekce ‘Garmin Mapy navigace aktualizace’ kde se dozvíte podrobnosti, jak aktualizovat mapu na nejnovější dostupnou verzi. Příklad níže ukazuje stránku po stránce staré a nové polohy silnice.

Staré uspořádání silnic

Nové uspořádání silnic
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Otázká: Mohu zmenit tlácítká, která jsou zobrázená ná obrázovce s mápou
návigáce?
Odpověď: Ano, 3 tlačítka zobrazená vpravo na Mapě navigace a ve spodní části lze uzpůsobit dle požadavků uživatele.

3 tlačítka na pravé straně Mapy navigace lze nastavit následujícím způsobem : Garmin Menu > Nastavení > Mapa & Vozidlo >
Tlačítka mapy > klepněte na červený křížek na ikoně, kterou chcete odebrat z mapy, poté klepněte na ikonu + , zvolte ze
seznamu ikonu, kterou chcete přidat > uložit.
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3 tlačítka na pravé straně Mapy navigace lze nastavit následujícím způsobem : Garmin Menu > Nastavení > Mapa & Vozidlo >
Tlačítka mapy > klepněte na červený křížek na ikoně, kterou chcete odebrat z mapy, poté klepněte na ikonu + , zvolte ze
seznamu ikonu, kterou chcete přidat > uložit.

Otázká: Ják obnovím návigácní trásu, pokud náhodou zástávím návigáci
behem jízdy?
Odpověď: Vyberte: Domovská obrazovka: Kam > Nedávné - zobrazí historii cílů.

Otázká: Ják mohu nástávit návigácní system, áby provedl prepocítání zá
ucelem vyhnutí se doprávnímu provozu?
Odpověď: Pokud se na vypočítané trase objeví událost TMC (dopravní informační kanál) je možné aby DRG (průvodce
dynamickou jízdou) vypočítal objížďku.
To lze nastavit na hodnotu Automaticky (přepočítá bez vyžádání), nebo Na vyžádání (vyzve uživatele k rozhodnutí, zda
bude použita objížďka). Navigace > Nastavení > Provoz > Optimalizovat trasu >
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Otázká: Mohu mánuálne prohlednout á zkontrolovát oblásti se zácpámi
á nehodámi átd. nez si náplánuji svou trásu?
Odpověď: Ano, dopravní informace TMC jsou k dispozici i když není spuštěno navigování. Klepněte na ikonu TMC na Mapě
navigace a poté se řiďte kroky viz níže. Tato funkce není limitována pouze oblastí kde se nacházíte; mapu lze přepnout
kamkoli. (Pamatujte, že pokud je ikona TMC šedá, nejsou přijímány žádné informace od TMC a nejsou tedy k dispozici
žádné údaje).

Otázká: V mem predchozím voze Hondá jsem dostávál/á od návigáce
informáce krok zá krokem ná stredovem displeji (i-MID). Ják mohu
dostávát tyto stejne informáce ze soucásneho systemu?
Odpověď: Navigace Garmin používá Honda Connect 7” displej k navigování, automatické přiblížení mapy a také
k pohledu na křižovatku. Informace krok za krokem jsou rovněž zobrazovány v informačním panelu řidiče.

Automatické přiblížení pro manévrování

Reálný pohled na křižovatku
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Upozornění v metrech

Otázká: Ják mohu zopákovát hlásove návigování?
Odpověď: Zvolte detail dalšího manévru v levé horní části mapy

Otázká: Proc jsou tri moznosti hlásoveho návigování?
Odpověď: Průvodce navigaci Hlas umožňuje uživateli volbu základních navigačních informací, kde je použit přirozený záznam
hlasu (muž nebo žena) nebo si může zvolit detailního hlasového průvodce včetně názvů ulic, kde je použita technologie text
na řeč (TTS).

Otázká: Proc se nekdy lisí rychlost udáváná znáckámi mezi mericím
prístrojem á návigácí?
Odpověď: Informace o rychlosti v navigaci Garmin vychází z instalované databáze map.Informace pro tachometr jsou
získávány ze systému TSR (Traffic Sign Recognition), který, pomocí v přední části umístěné kamery, čte značky rychlosti
na silnici.
Někdy může být rychlost udávaná navigací zobrazena jiná než TSR, tam kde došlo ke změnám rychlosti.
Každoroční aktualizace Navigačního systému zajistí, že informace o rychlostech jsou aktuální. (Viz: Informace o aktualizaci
Garmin Navigačních map)

Otázká: Lze vylepsit Hondá Connect (bez návigáce) ták, áby melá návigáci
Gármin?
Odpověď: Ne, navigaci Garmin nelze instalovat do Honda Connect, která je bez navigace.
Pouze systém Honda Connect s navigací instalovanou z výroby je dodáván s navigací Garmin.
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Aktualizace navigačních map
Otázká: Ják se dozvím, ják stárá je mápá v návigáci?
Odpověď: Z domovské obrazovky navigace: Nastavení > Mapa a vozidlo > mojeMapy
Příklad: OEM CN Evropa NTU 2017 pro rok 2017 > 2018.

Otázká: Dostáne uzivátel bezplátne áktuálizáce máp?
Odpověď: Program Aktualizace map je na dobu 5 let (včetně prvního roku od prodeje vozu).

Otázká: Lze áktuálizáce máp prenest do jineho vozidlá?
Odpověď: Ne, aktualizace map zůstávají v původním vozidle.

Otázká: Kdy bude spustená áktiváce máp?
Odpověď: Odpočítávání časového rámce aktualizací map bude spuštěno na základě splnění jedné z těchto dvou podmínek:
1. Počet ujetých kilometrů vozidla překročí 322 km (200 mil).
2. Uživatel se zaregistroval Aktualizace mapy prostřednictvím Garmin Express.

Otázká: Ják cásto je mozne áktuálizovát mápy návigáce?
Odpověď: Mapy pro aktualizaci budou k dispozici jednou ročně.

Otázká: Budou moje Oblíbene polozky á Ulozená místá vymázány, kdyz
provedu áktuálizáci svych máp?
Odpověď: Ne, tyto položky nebudou během provedené aktualizace vymazány.
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Otázká: Ják lze mápy návigáce Gármin áktuálizovát?
Odpověď: Mapy může aktualizovat prodejce Honda nebo zákazník stažením z internetových stránek Garmin a přenesením
do Honda Connect pomocí disku USB.
Z domovské obrazovky navigace: Nastavení > Zařízení > Aktualizovat mapu
Navštivte: www.garmin.com/honda pro více informací a stažení návodu.

Vezměte prosím na vědomí: Zavedení aktualizace map navigace do systému Honda Connect bude vyžadovat
nepřetržité zapnutí napájení po dobu až 1 hodiny.
Během této doby je nutné připojit baterii na externí nabíječku nebo nechat motor běžet, aby nedošlo k vybití baterie.
Ztrátanapájení z akumulátoru během procesu aktualizace bude mít za následek selhání aktualizace, a tento proces bude nut
né spustit znovu od začátku.
Pro zamezení jakýmkoliv možným problémům doporučujeme, aby tuto aktualizaci map provedl zákazníkovi prodejce Honda.).
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