UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – část II

Nastavení uživatelského prostředí

www.carmes.cz
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Tato část uživatelské příručky je určena především k nastavení uživatelského prostředí, tzv.
LAUNCHERU, systému Android a hlavních aplikací. Před jejím prostudováním doporučujeme
důkladně prostudovat UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU – část I.
Ovládání zařízení je prováděno prostřednictvím dotykového displeje. Je-li zařízení vybaveno
fyzickými tlačítky v okolí displeje, pak je přes ně možné vyvolat některou základní funkci
přímo (například spuštění navigace). Tlačítka jsou vždy označena ikonou funkce, kterou plní.
Je-li vozidlo vybaveno multifunkčním volantem, pak pomocí tlačítek multifunkce je možné
vyvolat jednoduchý pokyn k ovládání autorádia. Například změna hlasitosti či posun na další
skladbu/stanici.
Uživatelské prostředí (dále jen launcher) je zpravidla ovládán prostřednictvím dotykového
displeje a umožňuje bohaté individuální nastavení dle požadavku uživatele.
Hlavní obrazovka launcheru naběhne zhruba do 30 sekund po zapnutí klíčku do polohy II.

1. Hlavní obrazovka

1.1 Ikony hlavní obrazovky
Launcher je plně přizpůsobitelný. V základní konfiguraci jsou kolem loga základní tlačítka,
která jsou přednastavena na spuštění hlavních funkcí (tlačítka RÁDIO, 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 „APLIKACE“. Po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech
nainstalovaných aplikací (pokud nejsou skryté).
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1.2 Upravení základního tlačítka
Dlouze stiskněte libovolné základní tlačítko, zobrazí se Vám tabulka pro jeho editaci. Je
možné změnit ikonu tlačítka, jeho název a přiřadit mu libovolnou aplikaci ze seznamu.
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 (tzv.widgety) skrývající se pod tímto tlačítkem, a to
tachometr, hodiny, kompas atd. Zároveň je možné přetažením libovolného stisknutého
základního tlačítka směrem na střed přiřadit další aplikace tomuto tlačítku – jedním
tlačítkem můžete spouštět až 4 další aplikace/funkce.

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
spuštěné rádio apod.
Dotykem v libovolném místě obrazovky či stiskem manuálního tlačítka HOME spořič
deaktivujete a na displeji se opět zobrazí menu základní obrazovky.
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1.5 Aktivace WIFI přes hlavní 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.

1.6 MIKROFON

V levém dolním rohu obrazovky se nachází symbol mikrofonu
, po jehož stisknutí
je možné realizovat hlasové vyhledávání v Google prohlížeči. Podmínkou využití této
funkce je připojení k internetu.
1.7 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 jasu si lze doladit
v nastavení launcheru.
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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.

2.3 Nastavení barev podsvícení launcheru

V menu nastavení nalistujte volbu 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 v levé horní části
základní obrazovky. Funkce, které vyvoláme pomocí rychlé volby z hlavní 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.
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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 jistý čas jeho nastavení.

Do této nabídky se dostaneme dlouhým stiskem tlačítka NASTAVENÍ
dolním rohu základní obrazovky, případně v seznamu aplikací – NASTAVENÍ.

v pravém

3.2 Síť a internet
V této části můžete nastavit své připojení k internetu prostřednictvím dostupných WIFI
sítí a mobilních sítí (nutné mít připojen 3G / 4G modem), zjistit množství využitých
/přenesených dat a také nastavení Hotspotu (při připojení 3G / 4G modemu). K aktivaci
jednotlivých funkcí stačí stisknout příslušný řádek a nastavit stav VYPNUTO/ZAPNUTO.
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3.3 Aplikace a oznámení
Seznam všech nainstalovaných aplikací v zařízení. Ve spodní části je k dispozici možnost
nastavení výchozích aplikací pro jednotlivé akce – například volba výchozí aplikace pro
otvírání internetového připojení apod.
3.4 Nastavení vozidla
3.4.1 Osobní nastavení
Automatické přehrávání hudby – po připojení USB flash disku či micro SD karty se
načtou hudební soubory a aktivováním této funkce se začne automaticky
přehrávat první hudební soubor na připojeném médiu.
Zpoždění vypnutí – funkce umožňující vypnutí zařízení se zpožděním po vypnutí
zapalování. (U některých vozidel nefunguje)
Nastavení podsvícení tlačítek – lze si nastavit barvu podsvícení tlačítek.
Pozn.: nemusí fungovat u všech modelů.
Automatický jas – regulace jasu obrazovky dle aktuálního času a polohy.
Night mode – noční režim. Přepnutí do tohoto režimu proběhne při zapnutí světel
3.4.2 Nastavení navigace
Nastavit navigační software – volba umožňující nakonfigurovat tlačítko „Navi“ na
předním panelu zařízení. Po stisknutí tlačítka „Navi“ se spustí zde vybraná
aplikace.
Hlasová navigace – úroveň směšování zvuku navigace v případech, kdy na pozadí
běží hudba a navigace hlásí změnu. (0 = 50 % úroveň hlasitosti navigace)
GPS monitor – aplikace zobrazující sílu GPS signálu
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3.4.3 Nastavení řízení
Hlasitost při parkování – nastavení hlasitosti hudby při zařazení zpátečky. Jsou
k dispozici 3 možnosti: zcela vypnuto, 50% snížení hlasitosti, nesnižovat hlasitost)
Sledování videa – softwarové blokování videí za jízdy. Lze zapnout nebo nechat
vypnuté. Pozn.: v některých případech deaktivace této funkce může způsobit
nefunkčnost přepínání obrazu na parkovací kameru při parkování.
Parkovací pravítko – Grafické zobrazení vzdálenosti od objektu. Pokud parkovací
kamera má své parkovací pravítko, doporučujeme tuto funkci vypnout.
Zobrazit parkovací čáry – zobrazení směru jízdy na displeji zařízení při zařazení
zpátečky. Při otočení volantem se mění trajektorie. Pozn.: funguje pouze u vozidel
s adaptivními vodícími čarami
Reversing X-mirror – zrcadlové otočení obrazu z parkovací kamery.
Ovládání řízení tlačítka – umožňuje naprogramovat, případně přeprogramovat
funkce jednotlivých tlačítek na multifunkčním volantu.
3.4.4 Tovární nastavení
Upozornění: Každý zásah do výrobního nastavení pečlivě zvažte!
Pro vstup do výrobního nastavení je třeba zadat heslo 126 a následně jej potvrdit.
Ve výrobním nastavení je možné např. aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce,
nastavit jejich hlasitostní úroveň, nastavit verzi CAN-BUS protokolu, kalibrovat
displej, (pře)nastavit fyzická tlačítka, povolit např. přepínaní obrazu na parkovací
kameru při couvání a řada dalších. Po změně stačí stisknout tlačítko „Exit“.
Výchozí nastavení hlasitostí pro jednotlivé režimy
Zařízení umožňuje nastavit si výchozí úroveň hlasitosti pro jednotlivé režimy, jako
je např. hlasitost systémových hlášení, rádia, bluetooth atd.
Cesta k nastavení výchozí hlasitosti: VOLUME / Audio gain

9

Přepínání obrazu při zařazení parkovací kamery
Pokud je přepínání obrazu z parkovací kamery řízeno po CAN-BUSu a k přepnutí
obrazu nedochází, stačí tuto funkci přepnout.
Cesta k nastavení přepínání obrazu: FUNC / Prohobit reverse
3.4.5 Aktualizovat a obnovit tovární nastavení
Aktualizace MCU – slouží k aktualizaci ovladačů zařízení. Využijte pouze v případě
obdržení aktualizačních souborů od výrobce. Instalace nesprávných dat může
zařízení trvale poškodit.
Update Android – slouží k aktualizaci operačního systému Android. Využijte pouze
v případě obdržení aktualizačních souborů od výrobce. Instalace nesprávných dat
může zařízení trvale poškodit.
Obnovení továrního nastavení – provede restart zařízení na původní hodnoty.
Smaže veškerá data, která v zařízení máte uložena.
3.5 Obrazovka
Úroveň jasu – nastavení jasu pro standardní režim
Night brightness level – úroveň jasu pro noční režim – viz kapitoval 3.4.1 Night mode
Tapeta – nastavení pozadí pro plochu. Není aktivní, pokud je v zařízení použit launcher –
viz kapitoval 1.
Velikost písma – umožňuje změnit velikost písma pro systémové nastavení
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3.6 Zvuk
Zvuky při dotyku – zapnout nebo vypnout zvuk při dotyku na dotykovém displeji zařízení
3.7 Úložiště – zobrazuje přehled ohledně obsazeného a volného místa na vnitřním úložišti
zařízení. Rovněž údaje o připojených médiích.
3.8 Zabezpečení a poloha
3.8.1 Poloha – slouží k detailnějšímu nastavení získávání informací o poloze. Jednak
pomocí satelitů GPS, ale také v kombinaci s datovým připojením pro ještě
přesnější určení polohy. Toto rozšířené nastavení je poté na řádku „Rozšířené /
Skenování“

3.9 Systém

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
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následně stiskněte symbol koše v pravém horním rohu. Po potvrzení OK ve vyskakovacím
okně bude jazyk z nabídky odebrán.
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.
Záloha - 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.
Možnosti resetu – umožňuje vymazat jednotlivé části systému
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4 Aplikace, jejich nastavení a instalace
Seznam základních aplikací nainstalovaných v zařízení se zobrazí po stisknutí tlačítka
„Aplikace“
na hlavní obrazovce. Jednotlivé funkce zařízení jsou obsluhovány
příslušnými aplikacemi. Nevyužívané aplikace je možné skrýt pomocí ikony vlevo nahoře
(přeškrtnuté oko). Zároveň je možné si do zařízení další aplikace nainstalovat.
Zpět na základní obrazovku se dostanete pomocí levého postranního tlačítka „šipka“.

Instalace Aplikací
Zařízení ke svému chodu využívá systém Android. Ten umožňuje pracovat se základními
aplikacemi (viz 4.1 a ž 4.27), ale také s aplikacemi nainstalovanými.
4.1 BT MUSIC
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 prostřednictvím tlačítek multifunkce.
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4.2 AUX IN
Pomocí této aplikace je možné zobrazit jakýkoliv obraz anebo zvuk 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 zde lze nastavit
vyvážení zvuku (fader) v reproduktorech a funkci loudness = celkové zvýraznění zvuku.

4.4 Apk
Je jednoduchá aplikace pro instalaci dalších aplikací z úložiště.
4.5 Bluetooth
Umožňuje spárovat zejména mobilní telefon se zařízením, provádění telefonních hovorů
prostřednictvím spárovaného telefonu 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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Označte prstem na displeji nově nalezené Dostupné zařízení (zobrazen bude název
mobilního telefonu, v našem případě má telefon název Carmes) a poté stiskněte
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). Doporučujeme zároveň zvolit
možnost „povolit sdílení kontaktů/přístup ke kontaktům“ v mobilním telefonu –
umožníte tím exportovat kontakty z telefonu do zařízení. 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
prostřednictvím hands free zařízení. Synchronizace kontaktů se provádí stisknutím
druhé ikony v levém sloupci
. V hlavním menu jsou následně zobrazeny všechny
kontakty včetně jmen. Před synchronizací je toto menu prázdné.
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Nyní stačí stisknout ikonu synchronizace
seznamu.


v pravém sloupci a vyčkat na načtení

Zahájení telefonního hovoru
Z kontaktů uložených v menu
stačí vyhledat požadovaný kontakt a označit jej.
Automaticky započne vytáčení telefonního čísla a začne probíhat hovor. Zařízení má
integrovaný mikrofon a volaného / volajícího uslyšíte v reproduktorech vozidla.
Pro telefonní hovory přes 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 nutné zadat v mobilním
telefonu pro spárování se zařízením
Automatická odpověď – umožňuje automaticky přijmout hovor
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Automatické připojení – již dříve spárovaný mobilní telefon s tímto zařízením se při
dalším spárování vždy automaticky synchronizuje. Stačí, aby v mobilním telefonu byl
aktivní bluetooth.
4.6 Chrome
Je aplikace – internetový prohlížeč – umožňující surfování po internetových stránkách.
4.7 DAB+
Pomocí této aplikace je možné ovládat příjem rádiových stanic digitálního 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 připojenou USB 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.
Řada typů DVR kamer vyžaduje instalaci vlastní aplikace z vnitřního úložiště kamery.
4.10 EasyConnect
Aplikace umožňující tzv. MirroLink neboli zrcadlení. Jde o zobrazení displeje mobilního
telefonu na displeji zařízení a prostřednictvím dotykového displeje zařízení umožňuje
ovládat mobilní telefon - v případě nainstalované aplikace Easy connect v telefonu toto
funguje i opačně, čili prostřednictvím zařízení můžete na svém telefonu spouštět
nadefinované aplikace.
Propojení je možné realizovat pomocí WIFI nebo USB kabelu. Před propojením mobilního
telefonu se zařízením prostřednictvím kabelu zkontrolujte v nastavení mobilního
telefonu, zda je zapnutá funkce USB debugging (najdete ji v Nastavení -> Pro vývojáře).
Doporučený postup pro realizaci zrcadlení:
1.) Na mobilním telefonu aktivujte HOT-SPOT (příp. povolte jiným zařízením bezdrátové
připojení k telefonu a sdílení dat) – telefon se stane viditelným pro jiná WIFI zařízení
2.) Stisknutím ikonky WIFI na hlavní obrazovce zařízení, případně v nastavení android
v menu WIFI se přes vyhledání sítí připojte se zařízením na sdílenou síť telefonu
(heslo pro připojení k telefonu je dostupné/viditelné v nastavení telefonu)
3.) Po úspěšném připojení a spuštění aplikace Easy connect v zařízení se na jeho displeji
zobrazí aktuální obrazovka telefonu
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4.11 Galerie
Slouží pro zobrazení obrázků. Podporuje širokou škálu formátů jako je jpeg, png nebo gif.
4.12 Hlasové – ikonka mikrofonu na hlavní obrazovce
Aplikace podporující hlasové vyhledávání na internetu. Pro využití této funkce je nutné
mít zařízení připojené k síti.
4.13 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. Stiskem obrazovky a posunem
vpravo je možné zobrazit aktuální úložiště, vlevo pak aktuální seznam skladeb. Aplikace
Hudba nabízí přímou změnu ekvalizéru (viz. aplikace Amplifier) – rock, pop a jiné.
Přehrávání hudebních souborů je možné také prostřednictvím alternativní aplikace
(například PowerAmp), které se dodatečně instalují do zařízení – viz kapitola Instalace
aplikací.
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4.14 Mapy (maps)
Patří mezi Google aplikace, kterou je možné použít pro navigování. Pro využití této
aplikace je vyžadováno internetového připojení.
4.15 Nastavení
Ikona odkazující do Systémového nastavení zařízení – viz kapitola 3 Nastavení
systémových funkcí.
4.16 Rádio
Aplikace ovládající FM rádio. Spuštění FM rádia je možné také přes Základní obrazovku.
Zařízení podporuje RDS funkce FM (automatické přelaďování, názvy stanic, názvy písní
atd.). AF = alternativní frekvence (přelaďování na silnější frekvenci), TA = hlášení o
dopravní situaci, PTY = poskytuje informace o typu vysílaného programu. Stiskem lupy se
zahájí automatické vyhledání stanic. Stanice si můžete uložit dlouhým stiskem na
požadované paměťové místo (značeno P1 – Px). Stiskem symbolu dvou kruhů přes sebe
aktivujete stereo zvuk, stiskem symbolu dvou antén aktivujete příjem pouze z lokálního
vysílače (nedochází tedy k přelaďování a na levo od údaje o frekvenci se zobrazí „LOC“).

4.17 Správa/ES file explorer/Soubory
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.
4.18 Offline mapy / Sygic
Hlavní navigační software pracující se satelitní navigací (GPS). Přednastaveno jako
výchozí aplikace pro navigování. Spouští se také na hlavní obrazovce (tl. NAVIGACE) nebo
přes tlačítko (většinou značeno jako GPS/NAVI/šipka) na předním panelu zařízení.
Navigační software je plně v českém jazyce, a to i včetně hlasových pokynů. Aktualizace
map probíhá přes online připojení.
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Příklad denního režimu s 2D zobrazením. Příklad nočního režimu s 3D zobrazením.
4.19 TV
Sledování digitálního TV vysílání. Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k zařízení
připojen příslušný externí DVB-T modul a je zaktivována ve výrobním nastavení.
4.20 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.
4.21 Video
Umožňuje sledovat videa / filmy. Podporována je široká škála video formátů jako avi,
mpg a jiné.
Přehrávání video souborů je možné také prostřednictvím alternativních aplikací
(například MX Player), které se dodatečně instalují do zařízení – viz kapitola Instalace
aplikací
4.22 Wheelkey/Programování tlačítek
Slouží pro přeprogramování přiřazených funkcí / pokynů na tlačítkách multifunkčního
volantu. Viz. Nastavení systémových funkcí – Klávesy na volantu. Před novým
nadefinováním tlačítek je potřeba provést reset současného nastavení. Dále pokračujte
stiskem libovolného tlačítka na volantu – po jeho stisknutí by se měl zobrazit symbol
tlačítka na obrazovce a následně je možné stisknutím příslušného symbolu vybrat funkci
ze seznamu, která bude tlačítku přiřazena.

Poznámka: Výčet aplikací není vyčerpávající – s jednotlivými aktualizacemi a verzemi
systému se může jejich skladba lišit, zrovna tak mohou být rozdíly v pojmenování či umístění
jednotlivých kategorií v menu nastavení.
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