UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – část II

Nastavení uživatelského prostředí

www.carmes.cz

Tato část uživatelské příručky je určena k nastavení uživatelského prostředí, tzv.
LAUNCHERU. Před jejím prostudováním doporučujeme důkladně prostudovat
UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU – část I.
Ovládání zařízení je prováděno skrze dotykový displej. Je-li zařízení vybaveno fyzickými
tlačítky kolem displeje, tak přes ně je možné vyvolat některou základní funkci přímo
(například spuštění navigace). Tlačítka jsou vždy označena ikonou funkce, kterou plní. Je-li
vozidlo vybaveno multifunkčním volantem, tak pomocí tlačítek multifunkce je možné vyvolat
jednoduchý pokyn k ovládání autorádia. Například změna hlasitosti či přijmutí a ukončení
telefonického hovoru.
Uživatelské prostředí (dále jen launcher) se zpravidla ovládá skrze dotykový displej a
umožňuje bohaté individuální nastavení dle požadavku uživatele.
Základní obrazovka launcheru naběhne zhruba do 30 sekund po zapnutí klíčku do polohy II.

1. Základní obrazovka
Pozn.: ilustrační obrázek použit ze zařízení určeného pro vozy Škoda.

1.1 Ikony základní obrazovky
Launcher je plně přizpůsobitelný. V základní konfiguraci jsou kolem loga základní tlačítka,
která mají přednastaveny funkce (tlačítka RADIO, NAVIGACE, atd.). Ty je možné dle potřeby
upravit a přiřadit jim jinou funkci (vyvolat jinou aplikaci), změnit jejich název a jejich ikonu.
Needitovatelné tlačítko je tlačítko „APPS“. Po jeho stisknutí se zobrazí seznam základních
funkcí neboli aplikací.
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1.2 Upravení základního tlačítka
Na displeji klepnout krátce na ikonu
obrazovky „Navigační tlačítka“.

Zobrazí se nastavení launcheru. Nalistovat část

Příklad úpravy základního tlačítka „RADIO“:
Stisknout řádek RADIO.
Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém je možné změnit ikonu, název a přiřadit jinou funkci (aplikaci)
ze seznamu instalovaných (Jak nainstalovat aplikace je uvedeno v kapitole č. 4). Klepnutím na
jednotlivé řádky ve vyskakovacím okně vás zařízení vyzve k provedení akce. Stejným postupem je
možné upravit další základní tlačítka Základní obrazovky launcheru.
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1.3 Středové tlačítko (logo) a jeho funkce
Uprostřed displeje se nachází logo vašeho vozidla. Dotykem prstu v oblasti tohoto loga je možné
vyvolat a zobrazit další funkce skrývající se pod tímto tlačítkem, a to tachometr nebo hodiny.

1.4 Tlačítko hodiny a funkce spořiče obrazovky
V horní části displeje se nachází pole zobrazující čas. Dotykem na toto pole je možné spustit
spořič obrazovky – displej ztmavne a zobrazí pouze hodiny. Je tak možné např. v noci ztlumit
nepříjemně oslňující obrazovku a současně přehrávat hudbu z médií, mít puštěné rádio apod.
Dotykem v libovolném místě obrazovky či stiskem manuálního tlačítka HOME spořič deaktivujete
a na displeji se opět zobrazí menu základní obrazovky.

1.5 Aktivace WIFI přes základní obrazovku
V levé části obrazovky se nachází symbol WIFI
. Jeho stisknutím se dostanete do nastavení
systémových funkcí – v tomto případě již přímo WIFI. Zde přepnutím do pozice ZAPNUTO můžete
vyhledat aktuálně dostupné sítě a připojit se jejich prostřednictvím k internetu.
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1.6 Aktivace Bluetooth přes základní obrazovku
Vpravo od symbolu WIFI se nachází symbol pro BLUETOOTH
. Jeho stisknutím budete
přesměrováni do nastavení systémových funkcí – BLUETOOTH. Zde je možné zobrazit seznam
dostupných a spárovaných zařízení a další nastavení.
1.7 Funkce STOP ČAS
V levém dolním rohu obrazovky se nachází symbol P s časomírou
– zde je
odpočítáván čas od zapnutí zařízení. V menu NASTAVENÍ je možné navolit čas oznámení. Lze
využít i výpočet doby jízdy.
1.8 Nastavení jasu – rychlé předvolby
V pravém dolním rohu obrazovky se nachází symbol jasu
, jeho dotykem můžete zvolit
celkem tři úrovně jasu – denní, noční a automatický – které je možné přednastavit v nastavení
launcheru nebo v systémovém nastavení funkcí. Automatický jas displeje změní úroveň
podsvícení podle aktuálního času. Jednotlivé úrovně si lze doladit v nastavení launcheru.

2. Menu nastavení launcheru
2.1 Zobrazení menu
Do nabídky nastavení launcheru se dostaneme krátkým stiskem tlačítka NASTAVENÍ
v pravém dolním rohu displeje. Ihned poté se zobrazí seznam s celou řadou položek k nastavení a
informativního charakteru – např. verze launcheru, informace o vývojářích atd.
2.2 Položky menu a jejich úprava
Zjištění možnosti úpravy jednotlivých zobrazovaných funkcí je velmi intuitivní, stačí na vybranou
položku v seznamu kliknout a nechat se vést pokyny. Jako názorný příklad uvedeme např.
deaktivaci analogových hodin na hlavní obrazovce uprostřed. Pod kategorií Widgety stiskněte
položku Hodiny, následně se vám zobrazí tabulka s možností deaktivace zobrazování analogových
hodin na hlavní obrazovce. Po vybrání volby „VYP“ a potvrzením přes tlačítko OK, stiskněte velké
tlačítko se šipkou v levé části obrazovky, dostanete se zpět na hlavní obrazovku a zde můžete
stiskem prostředního tlačítka s logem ověřit, že se hodiny již nezobrazují.
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2.3 Nastavení barev podsvícení launcheru
V menu nastavení nalistujte Design, pod ním se nachází položka Barva tlačítek. Jejím stisknutím
se dostanete na možnost nastavení barev a jasu podsvícení launcheru. Toto podsvícení lze
sjednotit s celkovým podsvícením zařízení. Blíže k tomuto nastavení v kapitole 3 – Nastavení
systémových funkcí.

2.4 Nastavení tlačítek rychlé volby
V sekci 1.5 a 1.6 jsme zmínili možnost rychlé volby nastavení WIFI a BLUETOOTH stisknutím jejich
symbolů v levé horní části základní obrazovky. Funkce, které vyvoláme pomocí rychlé volby
ze základní obrazovky, je možné v nastavení změnit. Stačí nalistovat kategorii Informace o spojení
a stiskem položky Zobrazit ikony vybrat ty funkce, které si přejeme na hlavní obrazovce mít.

3 Nastavení systémových funkcí (nastavení Android)
3.1 Menu nastavení
Nastavením systémových funkcí je myšleno nastavení funkcí systému Android. Systém
Android nabízí celou řadu možností pro optimalizaci na míru, stačí si projít hlavní nabídku
systému a věnovat trochu času jeho nastavení.
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Do této nabídky se dostaneme dlouhým stiskem tlačítka NASTAVENÍ
dolním rohu základní obrazovky.

v pravém

3.2 Bezdrátová připojení a sítě
V této části můžete nastavit své připojení k internetu prostřednictvím dostupných WIFI
sítí, dále realizovat připojení zařízení přes Bluetooth, zjistit množství využitých
/přenesených dat. K aktivaci jednotlivých funkcí stačí stisknout příslušný řádek a nastavit
polohu VYPNUTO/ZAPNUTO. Pod možností Další se nachází např. funkce Režim letadlo,
která při aktivaci vypne veškerá připojení.

3.3 Zařízení

V menu Zařízení lze nastavit následující funkce:
Obrazovka
Stiskem tohoto řádku se dostanete do nastavení zobrazení na displeji, ve kterém je
možné nastavit úroveň jasu, režim nočního zobrazení, režim duálního zobrazení
obrazovky (PiP – obraz v obraze, přenesení obrazu na jiný monitor)
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Oznámení - Nastavení odesílání oznámení z jednotlivých aplikací, která se budou
zobrazovat na hlavní obrazovce (případně zvuková upozornění)
Zvuk - V nastavení zvuku si můžete zvolit doprovodný tón stisku tlačítek, hlasitost
zařízení, výchozí tón oznámení a výchozí tón budíku.
Prvek - Funkce prvek umožňuje nastavení barvy podsvícení manuálních tlačítek zařízení.
(Pozn.: U některých vozidel se podsvícení tlačítek aktivuje až po zapnutí světel.)
Aplikace - Zde je přehled všech nainstalovaných aplikací. Stiskem symbolu
pro
nastavení v pravém horním rohu displeje se dostanete do dalšího menu nastavení
aplikací – oprávnění přístupu atd.
Úložiště - Zde získáte přehled o využití jednotlivých pamětí – vnitřního úložiště,
přenosných úložišť.
Paměť - Zobrazuje informace o parametrech a celkovém vytížení paměti RAM
jednotlivými aplikacemi.
Uživatelé - Zde možné nastavení nových uživatelských profilů.

8

3.4 Osobní
Poloha - Umožňuje nastavení úrovně přesnosti detekované polohy pomocí GPS signálu a
poskytuje přehled o aplikacích, které tuto informaci využívají.
Zabezpečení - V menu zabezpečení můžete např. povolit instalaci aplikací z neznámých
zdrojů, bez tohoto kroku není možné některé vaše aplikace nainstalovat. K povolení
instalace z neznámých zdrojů budete automaticky vyzváni při instalaci, pokud systém
vyhodnotí zdroj stažených souborů aplikace jako neznámý.
Účty - Zde si můžete přidávat a spravovat své účty (Google apod.).
Google - Tato funkce umožňuje nastavení vašich Google služeb
Jazyky a zadávání - Zde můžete přidat/odebrat další jazyky systému Android. Jako
výchozí jazyk systému je nastavena čeština. Zvolte možnost Přidat jazyk, listováním
vyberte z nabídky jazyků váš zvolený a stiskněte příslušný řádek. Jazyk se tímto přidal do
nabídky. Pro zpětné odebrání stiskněte symbol tří teček v pravém horním rohu displeje,
stiskněte příkaz Odstranit, v seznamu jazyků zaškrtněte jazyk, který chcete smazat a
následně stiskněte symbol koše v pravém horním rohu. Po potvrzení OK ve vyskakovacím
okně bude jazyk z nabídky odebrán.

Záloha a obnova dat - v této nabídce se nachází možnost Obnovení továrních dat, kterou
využijete pro vyčištění vašeho systému v případě, že je již zahlcen a přestává být stabilní
s rychlou odezvou. Provedením tzv. továrního resetu však přijdete o veškeré
nainstalované aplikace, jejich nastavení a data, zrovna tak o nahrané soubory na vnitřním
úložišti a další uživatelské údaje. Je tedy doporučeno důležitá data průběžně zálohovat
na externí úložiště.
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3.5 Systém
Datum a čas - zde je možnost nastavení automatickými aktualizacemi ze sítě v případě
jejich aktivace do polohy ZAPNUTO, tato možnost ovšem vyžaduje připojení k internetu.
Deaktivací těchto funkcí se zpřístupní možnost ručního nastavení.
Přístupnost - umožňuje celou řadu individuálních uživatelských nastavení, např.
prohození barev obrazovky, velikost písma atd.
3.6 Vůz
GPS - zde je možné aktivovat přijímání GPS signálu. Po jeho aktivaci se zpřístupní menu
GPS Zvuk, ve kterém je možné nastavit zvukový režim, a to buď míchání oznámení GPS
do současně produkovaného zvuku jinou aplikací – možnost Mixing, nebo přepínání mezi
zvuky z aplikací a GPS – možnost Switch. Zároveň je zde možné nastavit i směšovací
poměr těchto zvuků.

Klávesy volantu – Nereaguje-li zařízení např. na zvýšení hlasitosti přes multifunkční
tlačítka pro regulaci hlasitosti, v této volbě je možné tlačítkům přiřadit požadovanou
funkci anebo také tlačítka přenastavit na jiný pokyn.
Nastavení řízení - pod touto položkou se nachází možnost povolení sledování videa
během jízdy, povolení oznámení ve stavové liště během jízdy.
Extra nastavení - pod touto položkou lze nastavit např. zpožděné vypnutí zařízení po
přerušení spínaného napětí – vypnutí motoru, a to až po dobu jedné hodiny. (Pozn.:
Funguje pouze u některých vozidel, kde je zařízení spínáno přes CAN-BUS.)
Výrobní nastavení - běžně nepřístupné, pokud vyvstane potřeba dostat se do menu
výrobního nastavení, kontaktujte vašeho dodavatele/výrobce.
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4 Aplikace, jejich nastavení a instalace
Seznam základních aplikací nainstalovaných v zařízení se zobrazí po stisknutí tlačítka
„Apps“
na základní obrazovce. Každá aplikace představuje nějakou funkci.
Nevyužívané aplikace je možné skrýt pomocí ikony vlevo nahoře (přeškrtnuté oko) a
přizpůsobit si tak zařízení podle svého. Zároveň je možné si do zařízení další aplikace
nainstalovat.
Zpět na základní obrazovku se dostanete pomocí levého postranního tlačítka „šipka“.

Instalace Aplikací
Zařízení pracuje na Android systému. Ten umožňuje pracovat se základními aplikacemi
(viz 4.1 a ž 4.27), ale také s aplikacemi nainstalovanými. Instalaci aplikací doporučujeme
jedině z Obchodu Play (viz 4.18), tedy skrze aplikaci, která je již v zařízení nainstalovaná.
4.1 A2DP
Je aplikace pro streamování hudby z mobilního telefonu pomocí bluetooth spárování
mezi zařízením a mobilním telefonem. Jak spárovat telefon se zařízením je uvedeno
v kapitole 4.5. Je-li vozidlo vybaveno multifunkčním volantem, přepínání hudebních
skladeb je možné i skrze tlačítka multifunkce.
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4.2 AVIN
Pomocí této aplikace je možné si zobrazit jakýkoliv obraz přímo na displeji zařízení. Stačí
pro tuto funkci mít připojenou např. přídavnou kamerku pro přední nárazník
(nezaměňovat s couvací kamerou, která se spíná po zařazení zpátečky), a to na
označeném konektoru „Video IN“ na zadní části zařízení. Popisek konektorů viz
Uživatelská příručka I. část. Pro správnou funkčnost je nutné v systémovém nastavení
v Nastavení řízení zaškrtnout volbu „Sledování videa“.

4.3 Amplifier
Slouží pro nastavení basových, středových a výškových frekvencí. Také má ve volbě
možnost centrování zvuku v reproduktorech.

4.4 Apk
Je jednoduchá aplikace pro jednoduchou instalaci dalších aplikací.
4.5 Bluetooth
Umožňuje spárovat zejména mobilní telefon se zařízením, provádění telefonních hovorů
skrze spárovaný mobil a také správu telefonních kontaktů.


Spárování s mobilním telefonem
V mobilním telefonu zapněte funkci bluetooth a mějte zapnutou viditelnost
(rozšířené nastavení pro bluetooth). Na zařízení stiskněte ikonu „Lupa“
v pravém
sloupci. Během několika sekund se pod řádkem Dostupná zařízení zobrazí váš
mobilní telefon.
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Klepněte prstem na displeji na nově nalezené Dostupné zařízení (zobrazen bude
název mobilního telefonu, v našem případě má telefon název Carmes) a poté
klepněte na ikonu
.
V mobilním telefonu se během okamžiku zobrazí hláška o povolení spárování a řádek
pro zadání ověřovacího kódu. Ten je, pokud jste ho v nastavení Bluetooth v zařízení
pod ikonou
neměnili, 0000 (slovy: čtyři nuly). Poté potvrďte. Během několika
sekund se spárovaný telefon přesune pod řádek Spárovaná zařízení, a pokud
spárování proběhlo v pořádku, název telefonu bude zvýrazněn. Takto spárovaný
mobilní telefon je možné využít také na streamování hudby (viz kapitola 4.1)



Synchronizace telefonních kontaktů
Zařízení umožňuje využívat uložená telefonní čísla v mobilním telefonu pro hovory
skrze hands free zařízení. Synchronizace kontaktů se provádí klepnutím na druhou
ikonu v levém sloupci
. V tomto menu jsou poté také zobrazeny všechny
kontakty včetně jmen. Před synchronizací je toto menu prázdné.
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Nyní stačí klepnout na ikonu synchronizace


v pravém sloupci.

Zahájení telefonního hovoru
Z kontaktů uložených v menu
stačí vyhledat požadovaný kontakt a klepnout na
něj. Automaticky započne vytáčení telefonního čísla a začne probíhat hovor. Zařízení
má integrovaný mikrofon a volaného / volajícího uslyšíte v reproduktorech vozidla.
Pro telefonní hovory skrze zařízení nevypínejte bluetooth v mobilním telefonu.



Nastavení bluetooth
Nastavení je pod ikonou

.

Jméno zařízení – název, pod kterým je zařízení viditelné pro okolí.
PIN Number – neboli PIN kód, je čtyřmístný kód, který je nutný zadat v mobilním
telefonu pro spárování se zařízením
Automatická odpověď – umožňuje automaticky přijmout hovor
Automatické připojení – již dříve spárovaný mobilní telefon s tímto zařízením se při
dalších spárování vždy automaticky synchronizuje. Stačí, aby v mobilním telefonu
bylo zapnuté bluetooth.
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4.6 Chrome
Je aplikace – internetový prohlížeč – umožňující surfování po internetových stránkách.
4.7 DAB+
Pomocí této aplikace je možné ovládat příjem rádiových stanici skrze digitální vysílání.
Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k zařízení připojen příslušný externí DAB+
modul.
Digital Audio Broadcasting (DAB) je digitální rozhlasová technologie pro plošné vysílání
rozhlasových stanic.
4.8 DVD
Aplikace umožňuje ovládat vložené CD / DVD do mechaniky pokud je jím zařízení
v základu vybaveno.
4.9 DVR
Máte-li k zařízení dokoupenou DVR kameru, tato aplikace umožňuje nahrávání obrazu
z DVR kamery, neboli vytvářet záznam jízdy. Vytvořený záznam je možné pohodlně
nahrávat přímo na micro SD kartu, která se vkládá do slotu na přední straně zařízení.
4.10

EasyConnect

Aplikace umožňující tzv. MirroLink neboli zrcadlení. Jde o zobrazení displeje mobilního
telefonu na displeji zařízení a skrze dotykový displej zařízení ovládat mobilní telefon.
Propojení je možné realizovat pomocí USB kabelu anebo pomocí WiFi. Před propojením
mobilního telefonu se zařízením zkontrolujte v nastavení mobilního telefonu, zda je
zapnutá funkce USB debugging (najdete ji v Nastavení -> Pro vývojáře).
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4.11 Galerie
Slouží pro zobrazení obrázků. Podporuje širokou škálu formátů jako je jpeg, png nebo gif.
4.12 Gmail
Aplikace pro správu e-mailů pod vaším Google účtem. Pro její využití je nutné mít
v zařízení nastaven Google účet – viz 4.13.
4.13 Google
Umožňuje se přihlásit k vašemu Google účtu anebo si založit nový účet. Přihlášení /
vytvoření účtu je potřebné pro stahování aplikací z Obchodu Play, synchronizaci Gmail
aplikace anebo např. pro aplikaci Kalendář. Aplikace vyžaduje internetové připojení.
4.14 Hlasové
Aplikace podporující hlasové vyhledávání na internetu. Pro využití této funkce je nutné
mít zařízení připojeno k WiFi.
4.15 Hudba
Hudební přehrávač podporující širokou škálu audio souborů včetně nejrozšířenějšího
formátu mp3. Hudební soubory je možné mít uložené buď na vnitřní paměti zařízení,
nebo na micro SD kartě vsunuté ve slotu na předním panelu zařízení, na CD / DVD nosiči,
anebo na flash disku připojeném do USB slotu zařízení.

Aplikace Hudba nabízí přímou změnu ekvalizéru (viz aplikace Amplifier) – rock, pop a jiné.
Přehrávání hudebních souborů je možné také skrze alternativní aplikace (například
PowerAmp), které se dodatečně instalují do zařízení – viz kapitola Instalace aplikací.
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4.16 Mapy
Je základní aplikace od Google, kterou je možné použít pro navigování. Pro využití této
aplikace je vyžadováno internetového připojení a mít v zařízení nastaven Google účet –
viz 4.13.
4.17 Nastavení
Ikona odkazující do Systémového nastavení zařízení – viz kapitola 3 Nastavení
systémových funkcí.
4.18 Obchod Play
Aplikace umožňující instalaci dalších aplikací. Pro využití této aplikace je vyžadováno
internetového připojení a mít v zařízení nastaven Google účet – viz 4.13.
4.19 Rádio
Aplikace ovládající FM rádio. Spuštění FM rádia je možné také skrze Základní obrazovku.
Zařízení podporuje funkce FM rádia jako je automatické přelaďování stanic, RDS (názvy
stanic, názvy písní atd.), AF, TA a PTY.

4.20 Správa
Aplikace Správce souborů umožňuje zobrazit a procházet obsah na vnitřním úložišti
zařízení, připojených micro SD kartách či flash discích. Kopírovat, přesouvat,
přejmenovávat a mazat soubory / data na úložištích.
4.21

Stahování

Zobrazuje historii stažených dat a souborů skrze internetové připojení.
4.22

Sygic / IGO

Hlavní navigační software pracující se satelitní navigací (GPS). Přednastaveno jako
výchozí aplikace pro navigování. Spouští se také na Základní obrazovce (tl. NAVIGACE)
anebo přes tlačítko (většinou značeno jako GPS) na předním panelu zařízení.
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Navigační software je plně v českém jazyce, a to i včetně hlasových pokynů. Aktualizace
map probíhá automaticky přes online připojení.

Příklad denního režimu s 2D zobrazením. Příklad nočního režimu s 3D zobrazením.
4.23 TV
Sledování TV skrze digitální vysílání. Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k zařízení
připojen příslušný externí DVB-T modul.
4.24 Torque
Aplikace, pomocí které se zobrazují údaje z řídící jednotky vozidla na displeji rádia. Tato
funkce je dostupná pouze, pokud je k zařízení připojen příslušný OBD II modul.
4.25 Video
Umožňuje sledovat videa / filmy. Podporována je široká škála video formátů jako avi,
mpg a jiné.
Přehrávání video souborů je možné také skrze alternativní aplikace (například MX
Player), které se dodatečně instalují do zařízení – viz kapitola Instalace aplikací.
4.26 Wheelkey
Slouží pro přeprogramování přiřazených funkcí / pokynů na tlačítkách multifunkčního
volantu. Viz Nastavení systémových funkcí – Klávesy na volantu.
4.27 Záznam
Funkce diktafonu. Zařízení nahrává audio stopu pomocí vestavěného mikrofonu.
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