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1. Ustawienia Honda Connect  

 

P: Dlaczego wyświetlacz czasami potrzebuje ponad minuty, aby byd gotowym do 
pracy (w tym czasie widad 2-wymiarowy symbol H)? 

O: Z reguły urządzenie wymaga kilku sekund od chwili włączenia zapłonu do stanu 
gotowości, ale czasami przeprowadzana jest procedura pełnego ponownego 
uruchamiania. W takich okolicznościach przed wyświetleniem standardowego 3-
wymiarowego symbolu H pojawia się 2-wymiarowy symbol H i standardowy tryb 
pracy jest dostępny po około jednej minucie. 

 

P: Dlaczego nie widzę linii pomocniczych na ekranie tylnej kamery?   

O: Linie pomocnicze w górnej części obrazu tylnej kamery są nanoszone przez system 
Honda Connect.  Jeśli bieg wsteczny zostanie wybrany w chwili, gdy system Honda 
Connect jeszcze się uruchamia, obraz tylnej kamery jest wyświetlany bez linii 
pomocniczych aż do chwili ukooczenia procedury uruchamiania. 

 

P: Dlaczego mój zegar nie przestawił się automatycznie, gdy przekroczyłem strefę 
czasową? 

O: Urządzenie otrzymuje informacje o czasie z systemu GPS i umożliwia 
użytkownikowi ustawienie strefy czasowej, jak również ustawienie zegara zgodnie z 
własnymi preferencjami, np. ustawienie czasu z 5-minutowym wyprzedzeniem. Po 
przekroczeniu granicy strefy czasowej urządzenie zachowuje ustawienie klienta i nie 
przełącza się automatycznie. Umożliwia to klientowi pozostawienie godziny z 
pierwotnego kraju lub przełączenie się na lokalny czas.  

(Uwaga: Godzina przybycia w nawigacji jest automatycznie aktualizowana na lokalny 
czas). 

 

P: Dlaczego moja animowana tapeta znika, gdy samochód rusza?  

 

O: Wytyczne firmy Honda dotyczące rozpraszania uwagi kierowcy uniemożliwiają 
odtwarzanie obrazu wideo podczas jazdy. Animowana tapeta należy do tej kategorii i 
w związku z tym jest wyłączona do czasu, gdy samochód zatrzyma się i zostanie 
włączony hamulec postojowy. 
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P: Czy można mied więcej niż jeden zestaw spersonalizowanych ustawieo?   

(Jeden dla mnie i drugi dla drugiego kierowcy). 

O: Nie. System Honda Connect może byd dostosowany przez każdego kierowcę, ale 
nie można używad dwóch różnych zestawów ustawieo, np. na podstawie użytego 
kluczyka. 

 

P: Jak można zresetowad urządzenie w przypadku wystąpienia komunikatów o 
błędzie systemu itp.  

O: Tak jak w przypadku wszystkich komputerów, programy lub aplikacje czasami 
mogą przestad działad.  System Honda Connect poinformuje użytkownika za pomocą 
komunikatu o błędzie.  Aby wznowid działanie programu, wymagane jest pełne 
ponowne uruchomienie systemu.  W tym celu należy nacisnąd i przytrzymad przez 
ponad 10 sekund przycisk zasilania Honda Connect. 

 

P: Dlaczego muszę zmienid język w systemie Honda Connect, jak również na 
wyświetlaczu Centre Display i-MID? (wyświetlacz i-MID występuje tylko w 
modelach Civic i CR-V). 

O: Wyświetlacz środkowy umożliwia wybór ustawieo samochodu w wielu językach. 
Jednak języki dostępne w ramach systemu Honda Connect mogą współpracowad z 
wieloma aplikacjami, które można pobrad z App Centre. W związku z tym można 
wybrad jeden język do dostosowania samochodu oraz inny język dla systemu Honda 
Connect, zgodnie z własnymi preferencjami. 

 
P: Czy dostępna jest metoda głosowa sterowania systemem Honda Connect 
zamiast używania ekranu dotykowego? 
O: Tak, dostępne jest podmenu, które nie jest wymienione w podręczniku 
użytkownika, umożliwiające kontrolowanie różnych funkcji na ekranie Dźwięk lub 
Telefon.  Aby przejśd do podmenu, należy nacisnąd i przytrzymad przez ponad 2 
sekundy przycisk MENU na kierownicy. 
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P: Na ekranie pojawia się komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), ale 
gdy naciskam komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), nic się nie dzieje. 
Jak można włączyd dźwięk? 
O: Należy nacisnąd przycisk wł./wył. zasilania w górnym prawym/lewym rogu Honda 
Connect, aby włączyd lub wyłączyd dźwięk.  Ten przycisk umożliwia również 
włączanie/wyłączanie urządzenia, gdy zapłon jest wyłączony. 

2. Łącznośd urządzeo (Wi-Fi/Bluetooth) 

 

P: Dlaczego pojawia się komunikat „Unable to connect to smartphone” (Nie można 
połączyd się ze smartfonem), gdy naciskam obraz smartfona w menu źródła 
dźwięku? 

 

hΥ ¢Ŝƴ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘ ǇƻƧŀǿƛ ǎƛťΣ ƧŜǏƭƛ ǘŜƭŜŦƻƴ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ .ƭǳŜǘƻƻǘƘ ƛ ¦{.Φ 
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P: Dlaczego mój telefon czasami nie ładuje się, gdy jest podłączony do gniazda 
USB? 

O: Gniazda USB systemu Honda Connect mają ograniczony zakres prądu do 1 A. Jeśli 
bateria urządzenia jest bardzo rozładowana, możliwe, że nie będzie można 
naładowad jej za pomocą gniazda USB. 

 

P: Mam dwa telefony podłączone przy użyciu interfejsu Bluetooth. Jak mogę 
wybrad określony telefon do obsługi telefonu głośnomówiącego? 

O: Należy wykonad następującą procedurę: HOME > Settings > Phone > Connect 
Phone, wybierz na liście telefon, który ma byd połączony na potrzeby połączenia 
głośnomówiącego. 

 

P: Mam dwa smartfony podłączone za pomocą Wi-Fi. Jak mogę ustalid, który 
telefon ma byd używany do obsługi połączenia internetowego? 

O: Należy wykonad następującą procedurę: HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi > 
Wi-Fi lista urządzeo, wybierz na liście telefon, który ma byd połączony za pomocą 
interfejsu Wi-Fi. 

 

P: Mam 3 różne telefony połączone z samochodem na potrzeby łączności Wi-Fi, 
Bluetooth Audio i telefonu głośnomówiącego. Do którego telefonu odnosi się 
pasek stanu na ekranie?  

 

O: Pasek stanu telefonu przedstawia informacje o stanie akumulatora oraz sile 
sygnału telefonu podłączonego na potrzeby telefonu głośnomówiącego. 

 

 

 

 

P: Czego dotyczy symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu?  

 

O: Symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu wskazuje siłę połączenia pomiędzy 
systemem Honda Connect oraz połączonym urządzeniem, które zostało 
skonfigurowane jako przenośny hotspot Wi-Fi.  Nie odnosi się on do siły połączenia 
internetowego itp. 
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P: Jak można sprawdzid, czy telefon współpracuje z systemem Honda Connect?   

O: Zgodnośd telefonu można sprawdzid na dostępnej liście. 

 

P: Dlaczego mój smartfon nie jest wykrywany podczas skanowania Wi-Fi, nawet 
jeśli łącznośd Wi-Fi w telefonie jest włączona? 

O: Telefon, który ma byd połączony z samochodem za pomocą Wi-Fi, musi 
umożliwiad pracę w trybie przenośnego hotspotu Wi-Fi. W przypadku większości 
smartfonów tryb Wi-Fi telefonu oraz przenośny hotspot Wi-Fi to różne ustawienia.  
Włączona funkcja Wi-Fi umożliwia nawiązanie połączenia między telefonem i 
urządzeniem Wi-Fi, np. routerem w domu. W przypadku samochodu telefon musi 
byd skonfigurowany jako router, aby samochód mógł się z nim połączyd.  W związku z 
tym w przypadku połączenia z samochodem może byd konieczne wyłączenie trybu 
Wi-Fi telefonu i włączenie przenośnego hotspota Wi-Fi. 

 
Uwaga: Hotspot Wi-Fi, znany również jako funkcja tetheringu smartfona, może wymagad 
uwzględniania w ramach umowy na świadczenie usług mobilnych z operatorem sieci. 
Jeśli nie można włączyd tej funkcji, należy sprawdzid warunki umowy. 

http://www.mirrorlink.com/
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P: Jak można ustalid, który telefon jest podłączony na potrzeby łączności Wi-Fi, 
Bluetooth audio oraz trybu głośnomówiącego?  

O: Telefon, który jest połączony z urządzeniem Honda Connect za pośrednictwem 
Wi-Fi, znajduje się na górze listy urządzeo Wi-Fi w menu ustawieo i jest podświetlony. 
(A).  Telefony, które są podłączone na potrzeby BTA oraz/lub HFT, znajdują się na 
liście urządzeo Bluetooth w menu ustawieo i mają podświetloną na biało 
odpowiednią ikonę. (B). Ikona nuty oznacza BTA, a ikona telefonu oznacza HFT (tryb 
głośnomówiący). 

 

P: Co się stanie, gdy wyłączę zapłon samochodu podczas rozmowy przy użyciu 
funkcji głośnomówiącej? 

O: Gdy zapłon samochodu zostanie wyłączony podczas rozmowy HFT, rozmowa 
zostanie natychmiast automatycznie przeniesiona z samochodu na telefon. 

 

P: Dlaczego nie można znaleźd mojego telefonu podczas parowania przy użyciu 
interfejsu Bluetooth, nawet jeśli znajduje się on na liście obsługiwanych urządzeo?  
Jak można nawiązad połączenie? 

O: Najpierw upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona oraz, że jest wykrywana 
przez telefon, a następnie wykonaj poniższe czynności: - 
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HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi >Bluetooth Device List > Add Bluetooth Device. 
Jeśli telefonu/urządzenia nie ma na liście, naciśnij na ekranie przycisk ‘Phone not 
Found’ (nie znaleziono telefonu) i przeprowadź wyszukiwanie Honda HFT na 
telefonie. 

Jeśli system nadal nie może znaleźd telefonu, spróbuj wykonad następującą czynnośd: 
- 

HOME > Settings > Android > Bluetooth > Search for devices (na górze ekranu, po 
prawej stronie) -> Znajdź numer telefonu w sekcji „Devices Available” (Dostępne 
urządzenia) i wybierz -> pojawi się kod parowania. Telefon jest sparowany. Przejdź 
do opcji HOME -> Settings -> Phone to connect to HFT, and Settings -> Audio to 
connect to BTA.  

 

P: Mój telefon nie zawsze łączy się z Wi-Fi, gdy wracam do samochodu. Dlaczego?  

O: Większośd telefonów ma funkcję limitu czasu określającą czas włączenia 
nieużywanego hotspotu Wi-Fi.  Ogranicza to zużycie energii.  Jeśli telefon znajduje się 
poza samochodem przez ponad 10 minut, hotspot w telefonie może wyłączyd się. 
Należy sprawdzid, czy ustawienie przenośnego hotspotu Wi-Fi w telefonie jest nadal 
włączone. 

 

P: Skąd pochodzi importowana książka telefoniczna – z telefonu, karty SIM czy z 
obu? 

O: Kontakty są importowane tylko z telefonu, kontakty zapisane tylko na karcie SIM 
nie zostaną przeniesione. 

 

P: Jakośd dźwięku połączenia telefonicznego Bluetooth czasami jest słaba i zmienia 
się poziom głośności. Czym to jest spowodowane? 

O: Jakośd sygnału sieci komórkowej wpływa na jakośd połączenia głośnomówiącego 
Bluetooth. Jest to uzależnione od parametrów operatora sieci komórkowej, 
warunków otoczenia, lokalizacji geograficznej oraz prędkości samochodu.  

Ponadto w niektórych telefonach antena Bluetooth z reguły jest współdzielona z 
anteną Wi-Fi i jednoczesne korzystanie z komunikacji Wi-Fi oraz Bluetooth może 
powodowad zakłócenia jakości dźwięku Bluetooth, gdy samochód porusza się. 
Telefon wtedy może próbowad komunikowad się z nową siecią Wi-Fi, jeśli funkcja Wi-
Fi telefonu jest włączona.  

Smartfony i urządzenia Bluetooth wykorzystują moduły i anteny Bluetooth na różne 
sposoby, co powoduje różne parametry pracy komunikacji Bluetooth oraz różny 
poziom jakości, w zależności od położenia/odległości urządzenia względem modułu 
Honda Connect oraz od obecności innych obiektów w pobliżu urządzenia blokujących 
sygnał Bluetooth, co może powodowad chwilowe problemy z jakością dźwięku 
Bluetooth.  

Może to mied miejsce, gdy telefon znajduje się w kieszeni, walizce lub torebce. 
Umieszczenie telefonu w środkowym obszarze samochodu może poprawid 
parametry komunikacji Bluetooth. 
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3. Przeglądanie Internetu 

 

P: Dlaczego muszę łączyd smartfon z systemem Honda Connect za pośrednictwem 
Wi-Fi? 

O: System Honda Connect wykorzystuje metodę połączenia bezprzewodowego Wi-Fi 
w celu nawiązania mobilnego połączenia z aplikacjami pokładowymi oraz funkcją 
przeglądarki internetowej. 

 

Urządzenie mobilne <> Wi-Fi <> Honda Connect <> Zawartośd na żywo 

 

                                  

P: Jak wygląda sterowanie funkcjami (pauza/stop/szybkie przechodzenie do 
przodu/do tyłu) podczas słuchania zwartości wideo z Internetu? 

O: W związku z wytycznymi Honda w zakresie bezpieczeostwa jazdy obsługa 
internetowej transmisji wideo podczas jazdy nie jest możliwa. Jedynym parametrem, 
który można regulowad za pomocą elementów sterowania na kierownicy lub desce 
rozdzielczej, jest poziom głośności. 

 

P: Czy system Honda Connect może pracowad z otwartą siecią Wi-Fi, np. w moim 
domu?                      O: Jeśli otwarta sied Wi-Fi jest w zasięgu systemu Honda Connect, 
można użyd połączenia Wi-Fi Hotspot. 

 

P: Jak mogę przechodzid z określonej startowej strony internetowej? (Na górze 
ekranu nie pojawia się pasek URL). 

O: Tak, pasek URL można dodad na ekranie, przechodząc przez menu ustawieo 
przeglądarki. Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewio listę 
i wybierz opcję „Settings” (Ustawienia), wybierz „Labs” (Laboratoria) i usuo 
zaznaczenie opcji „Quick controls” (Szybkie elementy sterowania).  
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P: Czy można zmienid stronę główną przeglądarki internetowej na inną niż Google? 

O: Tak, można to zrobid za pomocą menu ustawieo przeglądarki. Otwórz 
przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewio listę i wybierz opcję 
„Settings” (ustawienia), wybierz „General” (ogólne), „Set homepage” (ustaw stronę 
główną), wybierz na liście opcję „Current” (bieżąca), „Default” (domyślna), „Blank” 
(pusta), „Most visited” (najczęściej odwiedzana) lub „other” (inne). 

 

 

P: Jak można wyświetlad zakładki, przeglądad historię i zapisane strony w 
przeglądarce internetowej? 

O: Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU lub przesuo palcem na 
ekranie do środka od prawej krawędzi. Wybierz ikonę zakładek lub flagi. Pojawi się 
menu zakładek, historii i zapisanych stron.  
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P: Jak można wyczyścid historię przeglądania Internetu? 

O: Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij MENU > Settings > Privacy & Security 
(ustawienia > prywatnośd i zabezpieczenia), a następnie naciśnij opcję „Clear cache” 
(wyczyśd pamięd podręczną) i „Clear history” (wyczyśd historię). 

 

 

4. Odtwarzanie materiału audio i wideo 

 

P: Dlaczego nie można przeglądad wszystkich albumów/utworów itp. w przypadku 
używania funkcji Bluetooth audio?   

O: Funkcja ta jest zarządzana za pomocą podłączonego telefonu.  Niektóre telefony 
umożliwiają przeszukiwanie folderów, albumów i utworów przy użyciu funkcji 
Bluetooth audio, a niektóre telefony ograniczają liczbę działao jedynie do 
odtwarzania jednego albumu. Sprawdź protokół Bluetooth Audio w telefonie. 
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Poniżej zamieszczone są informacje na temat różnych protokołów Bluetooth Audio 
telefonu oraz ich działania:  

Parametry A2DP  
Dźwięk stereo z urządzeo muzycznych Bluetooth jest odtwarzany za pomocą 
głośników samochodu.  
 
Parametry AVRCP 1.0  
Obsługiwane są opcje odtwarzania/pauzy/szybkiego przechodzenia do przodu/do 
tyłu.  
 
Parametry AVRCP 1.3  
Obsługiwany jest stan muzyki (odtwarzanie/pauza/zatrzymanie) oraz metadane 
utworu.  
 
Parametry AVRCP 1.4  

Obsługiwane są funkcje przeglądania, w tym przeglądanie muzyki oraz lista obecnie 
odtwarzanych utworów. 

P: Dlaczego poziom głośności jest bardzo niski, gdy odtwarzam utwory przy użyciu 
interfejsu Bluetooth? 

O: Głośnośd odtwarzania przy użyciu funkcji Bluetooth audio jest przede wszystkim 
uzależniona od ustawienia głośności telefonu.  W związku z tym, jeśli poziom 
głośności telefonu jest niski, ustawienia głośności samochodu wymagają znacznego 
zwiększenia w celu usłyszenia dźwięku.    

 

P: Jak można bezpiecznie odłączyd urządzenie USB? 

O: System Honda USB umożliwia bezpieczne odłączanie urządzeo USB bez 
konieczności wykonywania żadnych specjalnych czynności.  W związku z tym można 
w dowolnej chwili bezpiecznie odłączyd urządzenia USB. 

 

P: Mam podłączone dwie karty pamięci USB (nie iPody), ale mam dostęp do danych 
tylko na jednym urządzeniu. Jak mogę przejśd do drugiego urządzenia? 

O:  Nie można przełączad się między 2 kartami pamięci USB przy użyciu menu źródła 
dźwięku.  Działania to można wykonad jedynie w następujący sposób: Audio > USB > 
Menu > USB Device change.  Będą teraz odtwarzane pliki z drugiej karty pamięci USB. 

 

P: Mam dwa telefony podłączone za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Jak 
mogę zmienid źródło dźwięku z telefonu A na telefon B? 

O: Aby przeprowadzid tę zmianę, źródło dźwięku musi byd podłączone przez BTA 
(Bluetooth Audio). Następnie należy wykonad następujące czynności: HOME > 
Settings > Audio > Connect Audio, wybierz na liście telefon, który ma byd połączony 
na potrzeby BTA. 
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P: Jak można łatwo zapisad i znaleźd ustawione stacje radiowe? 

O: Można w łatwy sposób uzyskad dostęp do ustawieo stacji radiowych – w tym celu 
na ekranie audio należy dotknąd obszar nad linią.  Ekran ustawieo stacji radiowych 
można zamknąd, dotykając obszar nad linią. 

 

Aby zapisad ustawioną stację, naciśnij i przytrzymaj wiersz. Aby posłuchad stacji, 
wybierz ją krótkim naciśnięciem. To samo dotyczy dostępu do folderów USB itp. 
(patrz przykład poniżej) 

 

P: Dlaczego lista wszystkich stacji DAB/usług nie jest w porządku alfabetycznym? 

O: Stacje DAB są umieszczone alfabetycznie w swoich odpowiednich pakietach.  Gdy 
zostanie wybrana lista „All Ensemble” (Wszystkie pakiety), stacje DAB są wyświetlane 
alfabetycznie w zakresie pakietu, do którego należą (np. krajowe, Oxford, W Wilts 
itp.). 

 

P: Dlaczego niektóre utwory CD są oznaczone jako „No Info” (Brak informacji)? 

O: Funkcja Gracenotes nie jest już obsługiwana przez moduł audio i w związku z tym 
płyty CD, które nie zawierają informacji o utworach, na wyświetlaczu przy numerze 
utworu będą miały wyświetlony tekst „No info” (brak informacji).  

 

P: Dlaczego pozycja utworu/albumu nie jest zapamiętywana, gdy zmieniam 
gniazdo USB? 

O:  Mimo to, że są dostępne 2 gniazda USB dla 2 urządzeo, urządzenie Honda 
Connect może obsługiwad tylko jedno źródło audio USB.  W związku z tym w 
przypadku zmiany źródła z jednego urządzenia USB na inne system traktuje to jako 
zmianę urządzenia.  W związku z tym odtwarzanie rozpoczyna się od utworu 1, 
folderu 1. 
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P: Czy mogę sprawdzid ilośd wolnego miejsca na karcie pamięci USB, która jest 
podłączona do systemu? 

O:  Tak, informacje o pojemności urządzenia USB można sprawdzid w następujący 
sposób: Home -> Info -> Menu -> System/Device Information ->USB Device 
Information. 

 

P: Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „USB Error” (błąd USB) i urządzenie 
(iPod/iPhone) przestanie odtwarzad muzykę, gdy jest podłączone przy użyciu kabla 
USB, co można zrobid? 

 

O: Nacisnąd i przytrzymad przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aby ponownie 
uruchomid urządzenie. 

 

P:  Jak można włączyd/wyłączyd funkcję TA (informacje o ruchu drogowym)? 

O: Obecne informacje o ruchu drogowym TA można wyłączyd, naciskając pojawiający 
się komunikat *STOP+ lub za pomocą przycisku *BACK] (powrót) na urządzeniu albo 
na kierownicy. 

 

 

Aby włączyd/wyłączyd funkcję TA, należy przejśd do menu ustawieo Audio RDS: 
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Lub przy użyciu widżetu TA na głównym ekranie. (lokalizacja może się różnid) 

 

 

 

5. Aplikacje i widżety 

 

P: Czy różni się aplikacja od widżetu? 
O: W systemie Honda Connect: 
Zawartośd w sekcji App (aplikacja): Sekcja App to zestawienie wszystkich 
zainstalowanych aplikacji w systemie Honda Connect. Naciśnięcie ikony umożliwia 
uruchomienie/otwarcie aplikacji 
 

Zawartośd w sekcji Widget (widżet):  Sekcja widżetów zawiera większą wersję funkcji 
uruchamiania aplikacji, która idealnie nadaje się do konfiguracji na ekranach Strona 
główna.  W przeciwieostwie do siatki aplikacji, częśd zawartości sekcji widżetów 
może również wyświetlad zawartośd dynamiczną (np. bieżącą temperaturę)  
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P: Jak można zmieniad położenie aplikacji i widżetów na pulpicie/ekranie 
głównym?  

O:  Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub widżet. Ekran przejdzie do trybu dostosowania, 
w którym można przeciągnąd aplikacje i widżety w inne miejsca na ekranach 
głównych lub umieścid je w koszu. Po zakooczeniu należy kliknąd OK. 

 

P: Jeśli upuszczę aplikację lub widżet na stronie głównej do kosza, to czy zostaną 
one usunięte trwale?  

O:  Nie, aplikacje i widżety nadal można znaleźd pod ikoną Android Apps na stronie 
głównej. 

          

P: Na ekranie pojawia się komunikat „Unfortunately, Honda App Center has 
stopped” (Niestety, system Honda App Center przestał działad). Co należy zrobid? 

 

O: Pozostawienie działających aplikacji w tle może spowodowad ich nieprawidłowe 
działanie przy kolejnej próbie ich użycia. Zamknij nieużywane aplikacje w systemie, 
naciskając i przytrzymując przycisk „Home” przez 3 sekudny, a następnie wybierz 
opcję”Active/History” (aktywne/historia) i naciśnij „Clear All” (wyczyśd wszystko). 
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6. Nawigacja Garmin 

P: Czy w nawigacji Garmin dostępne jest menu Pomoc? 

O: Tak, na ekranie głównym nawigacji wybierz: Apps > Help 

 

P: Czy jest dostępny skrót umożliwiający przejście na ekran główny z innych 
ekranów? 

O: Tak, naciśnij i przytrzymaj przycisk powrotu nawigacji (na dole po lewej stronie 
ekranu). Spowoduje to powrót na stronę główną. 

           

 

P: Jak można zmienid głośnośd wskazówek nawigacji? 

O: Głośnośd wskazówek nawigacji można zmienid w menu głównych ustawieo Honda 
Connect: Settings > System > Volume  

 

Na ekranie mapy nawigacji dostępny jest również przycisk wyciszania głosu nawigacji.  



19 

 

    

P:  Dlaczego system nadal wycisza dźwięk nawigacji w głośniku kierowcy, gdy 
głośnośd komunikatów nawigacji jest ustawiona na 0 (zero)? 

O:  W związku z tym, że nie można wyciszyd komunikatów nawigacji, system nadal 
zachowuje się tak, jakby komunikaty głosowe były wymagane, poprzez wyciszenie 
odtwarzania dźwięku z głośnika drzwi kierowcy. Jeśli komunikaty głosowe nie są 
wymagane, należy użyd przycisku wyciszania na ekranie mapy. 

 

P: Czy można zmieniad przyciski wyświetlane na ekranie mapy nawigacji? 

O: Tak, można dowolnie zmieniad układ 3 przycisków wyświetlanych na ekranie 
nawigacji na dole po prawej stronie.  

 

              

   Ustawienia mapy i samochodu Przyciski mapy Pulpit 

 

 

 

 

P: Jak można wznowid trasę nawigacji w razie przypadkowego zatrzymania 
nawigacji podczas jazdy? 

O:  Wybierz: Ekran główny: Where to > Recent – dostęp do historii celów podróży. 

             

P: Czy mogę wprowadzid centrum miasta jako cel podróży? 

O: Aby wprowadzid centrum miasta, wybierz:  Search near > A Different town > 
Categories > Cities (szukaj w pobliżu > inna miejscowośd > kategorie > miasta). 



20 

 

 

                                         

 

P:  Jak należy ustawid system nawigacji, aby przeliczał trasę w celu uniknięcia 
dużego ruchu? 

O:  Jeśli wystąpi zdarzenie TMC (kanał komunikatów o ruchu drogowym), które 
znajduje się na obliczonej trasie, istnieje możliwośd, że system DRG (dynamiczne 
określanie trasy) zarządzi opracowanie objazdu.   

Można tę opcję ustawid jako Automatic (Automatycznie) (przeliczanie bez pytania) 
lub On Request (Na żądanie) (Pytanie użytkownika o wyznaczenie objazdu).   

         

 

 

P: W moim poprzednim samochodzie Honda system nawigacji na środkowym 
ekranie (i-MID) wyświetlał szczegółowe wskazówki nawigacji. Jak mogę uzyskad te 
same informacje w przypadku obecnego systemu?   

O:   Nawigacja Garmin wykorzystuje wyświetlacz systemu Honda Connect do 
wyświetlania wskazówek nawigacji, tam gdzie wyświetlana jest funkcja 
automatycznego powiększenia mapy oraz widok skrzyżowao. 
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                 Automatyczne powiększenie do manewrowania             Fotograficzny 
widok skrzyżowania 

 

P: Czy można ponownie odtworzyd ostatnią wskazówkę głosową? 

O: Tak. W tym celu należy wybrad następny szczegół manewru u góry po lewej 
stronie ekranu mapy. 

 

                               

P: Dlaczego w przypadku niektórych języków dostępne są dwie opcje wskazówek 
głosowych? 

O: Opcje wskazówek głosowych nawigacji umożliwiają użytkownikowi wybór 
podstawowych informacji nawigacji z wykorzystaniem wyraźniejszego, naturalnego 
głosu lub szczegółowych wskazówek głosowych obejmujących nazwy ulic, z 
wykorzystaniem cyfrowej technologii zamiany tekstu na mowę (TTS). 

 

               

 

P: Dlaczego znaki drogowe z ograniczeniem prędkości czasami różnią się na 
wyświetlaczu i-MID oraz na wyświetlaczu nawigacji? 

O: Informacje o prędkości jazdy systemu nawigacji Garmin na wyświetlanej mapie 
pochodzą z bazy danych map. 

Informacje o prędkości jazdy na wyświetlaczu iMID pochodzą z systemu 
rozpoznawania znaków drogowych z kamerą skierowaną do przodu, która odczytuje 
rzeczywiste znaki drogowe z ograniczeniem prędkości. 
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Czasami prędkośd pokazana przez system nawigacji może różnid się od danych 
systemu rozpoznawania znaków drogowych, gdy znaki na drodze zostały zmienione 
po zaktualizowaniu mapy lub w przypadku tymczasowego ograniczenia prędkości. 

    
Prędkośd jazdy nawigacji i TSR Prędkośd jazdy i-MID TSR Prędkośd pochodzi z bazy danych nawigacji  

 

P: Czy system Honda Connect (bez nawigacji) można zmodernizowad, tak aby 
zawierał nawigację Garmin? 

O:  Nie, nie można zainstalowad nawigacji Garmin w systemie Honda Connect. 

Jedynie system Honda Connect z fabrycznie zamontowaną nawigacją jest 
wyposażony w nawigację Garmin. 

 

P: Jaki może byd powód braku sygnału w chwili używania aplikacji Garmin 
Navigation? 

O: W menu Android można wyłączyd GPS (usługi lokalizacyjne). Jeśli GPS nie działa, 
należy sprawdzid, czy opcja usług lokalizacyjnych jest zaznaczona. 

Wybierz HOME > Settings > Android > Location services (ustawienia > Android > 
usługi lokalizacyjne). 

         

             

 

 

P: Jak można sprawdzid wiek mapy w nawigacji? 

O: Na ekranie strony głównej nawigacji wybierz: Settings > Map & Vehicle > myMaps  

Przykład: OEM CN Europe NTU 2015 for year 2015  2016. 
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P: Czy użytkownik będzie otrzymywał bezpłatne aktualizacje mapy? 

O: Program aktualizacji mapy obejmuje okres 5 lat (wliczając pierwszy rok od zakupu 
nowego samochodu). 

 

P: Czy aktualizacje mapy można przenieśd do innego samochodu? 

O: Nie, program aktualizacji mapy obowiązuje tylko w początkowym samochodzie. 

 

P: Kiedy rozpoczyna się aktywacja aktualizacji mapy? 

O: Okres aktualizacji mapy rozpoczyna się w dwóch przypadkach: 

1. Gdy przebieg samochodu przekroczy 320 km. 

2. Gdy użytkownik zarejestruje się w programie aktualizacji mapy na stronie 
internetowej Garmin.  

Gdy użytkownik jest zarejestrowany na stronie internetowej Garmin, może wybrad 
opcję otrzymywania wiadomości e-mail z powiadomieniami o corocznych 
aktualizacjach. 

 

P: Jak często będą udostępniane aktualizacje map nawigacji? 

O: Mapy będą udostępniane do aktualizacji raz w roku. 

 

P: Jak można aktualizowad mapy nawigacji Garmin? 

O: Mapy mogą by aktualizowane przez dealera Honda lub klient może pobrad je ze 
strony internetowej Garmin i może przenieśd je do systemu Honda Connect za 
pomocą karty pamięci USB. 

Na ekranie strony głównej nawigacji wybierz: Settings > Device > Update Map 

Przejdź na stronę: www.garmin.com/honda, aby uzyskad więcej informacji oraz 
instrukcje dotyczące pobierania. 

 
Uwaga: Aktualizacja mapy nawigacji w systemie Honda Connect wymaga ciągłości 
zasilania przez 1 godzinę. 
W tym czasie wymagane jest podłączenie zewnętrznej ładowarki do akumulatora lub 
pozostawienie uruchomionego silnika samochodu, aby nie dopuścid do rozładowania 
akumulatora. Wyczerpanie akumulatora podczas procesu aktualizacji spowoduje błąd 
aktualizacji i konieczne będzie ponowne przeprowadzenie aktualizacji.  
Aby uniknąd problemów, zalecamy, aby tę usługę aktualizacji mapy przeprowadził 
dealer Honda. 

http://www.garmin.com/honda
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P: Czy moje ulubione i zapisane elementy zostaną usunięte po zaktualizowaniu 
map? 

O: Nie, te elementy nie zostaną usunięte po aktualizacji map. 

 

7. Aha – internetowy odtwarzacz audio  

P: Co to jest Aha? 
O: Internetowy odtwarzacz audio Aha oferujący tysiące stacji radiowych z muzyką, 
wiadomościami, podcastami, audiobookami, jak również kanałami mediów 
społecznościowych i usługami lokalnymi.  

 
 

P: Jakiego typu stacje oferuje Aha? 
O: Oto typy stacji do wyboru: 

 Podkasty 

 Audiobooki  

 Radio internetowe (strumieniowe przesyłanie audycji radiowych AM/FM) 

 Usługi muzyczne (8tracks Radio, AccuRadio, PlumRadio, Deezer) 

 Media społecznościowe (Facebook i Twitter) 

 Usługi loklane (hotele, restauracje, pogoda)  

 

P: Czy radio Aha wymaga opłat lub subskrypcji? 

O: Aplikacja radio Aha jest standardowo dostarczana z systemem Honda Connect i 
nie wymaga opłaty ani subskrypcji, jednak wymagane jest utworzenie konta Aha. 

 

P: Dlaczego muszę się zalogowad, aby słuchad radia Aha? 

O: Wymagane jest początkowe zalogowanie się w radiu Aha w celu uruchomienia i 
aktywowania aplikacji. 

Radio Aha oferuje tysiące stacji radiowych i dzięki zalogowaniu użytkownik może 
spersonalizowad swoje treści do słuchania. 
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Do konta Aha można również uzyskad dostęp z Internetu lub za pomocą aplikacji na 
smartfonie lub tablecie. Umożliwia to zmianę ustawieo i słuchanie muzyki w 
dowolnym miejscu, nie tylko w samochodzie.  

Odwiedź serwis Aha: www.aharadio.com lub pobierz aplikację na swoje urządzenie 
ze sklepu Apple lub Google App. 

 

P: Jakie dane muszę podad, aby utworzyd konto Aha? 

O: Wymagane jest podanie adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska, płci oraz daty 
urodzenia. 

Po utworzeniu nowego konta zostanie wysłana wiadomośd e-mail w celu 
zweryfikowania konta. 

Uwaga:  

- Hasło do konta Aha nie jest hasłem do konta poczty e-mail użytkownika.  

- Użytkownik musi potwierdzid konto w ciągu 14 dni. 

W przypadku wylogowania z konta w systemie Honda Connect wymagane jest 
wpisanie adresu e-mail i hasła w celu ponownego zalogowania. 

 

                  

P: Dlaczego niektóre stacje radiowe mają inne przyciski sterowania w dolnej części 
ekranu? 

O: Występują 3 różne typy stacji:  

1. Stacje radiowe na żywo umożliwiają słuchanie w trybie rzeczywistym, jak w 
przypadku radia FM/AM. W związku z tym, że jest to radio odtwarzane na 
żywo, dostępna jest opcja odtwarzania/zatrzymania.   

2. Stacje Jukebox obejmują wcześniej zarejestrowaną zawartośd, która jest 
przesyłana strumieniowo i buforowana do systemu Honda Connect, 
umożliwiając podgląd czasu obecnego utworu oraz odtwarzanie/wstrzymanie 
buforowanej zawartości, jak również można także wybrad następny utwór. 

3. Stacje podkastów obejmują wcześniej zarejestrowaną zawartośd, która jest 
strumieniowana i buforowana do systemu Honda Connect, umożliwiając 
podgląd czasu obecnego utworu, buforowanej zawartości, przewinięcie 
materiału do tyłu o 15 sekund i do przodu o 30 sekund, wstrzymanie lub 
przejście do następnego utworu audio. 

 

http://www.aharadio.com/
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                 Radio na żywo JukeBox Podkasty 

P: Gdzie można znaleźd menu ustawieo Aha? 

O: Dotknij lewej strony ekranu obok logo Aha. 

 

 

P: Jak można organizowad ulubione stacje radiowe? 

O: Wybierz: Menu Aha Settings > Edit Presets (ustawienia Aha > edytuj ustawienia 
stacji). Umożliwi to uporządkowanie zapisanych stacji: 

 Alfabetycznie 

 Niestandardowo 

 Najczęściej odtwarzane 

Lub można usunąd daną stację. 

 

    

P: Ile można mied maksymalnie ustawionych stacji? 

O: Użytkownik może mied maksymalnie 36 ustawionych stacji. 

 

P: Dlaczego nie mogę wyszukiwad stacji radiowych podczas jazdy? 

O: Usługa Aha oferuje tysiące stacji radiowych do wyboru, ale aby ograniczyd ryzyko 
rozpraszania uwagi kierowcy, funkcja wyszukiwania działa jedynie wtedy, gdy 
samochód nie porusza się. 



27 

 

                  

 

 

P: Czy mogę używad swoich kont Facebook i Twitter z Aha? 

O: Tak, ta funkcja jest dostępna w Aha. 

Wpisy na Twoim koncie będą odczytywane w formacie audio.  

Zaloguj się na swoim koncie w sekcji Ustawienia: 

Aha Setting Menu > Settings > Associated Accounts.    

                               

 

P: Dlaczego stacje Facebook i Twitter są oparte jedynie na treści audio? 

O: Stacje te umożliwiają słuchanie najnowszych wpisów w sieciach 
społecznościowych bez rozpraszania uwagi podczas jazdy. 
 

P: Czy mogę powiązad moje obecne konto radia internetowego Deezer z Aha? 

O: Tak, Aha oferuje stację radiową powiązaną z kontem Deezer 

Aby powiązad konto, wybierz opcję: Aha Setting menu > Associated Accounts > 
Deezer 
 

P: Czy mogę znaleźd usługi lokalne z Aha? 

O: Aha oferuje usługi lokalne znajdujące się w pobliżu samochodu, które umożliwiają 
wyszukanie hotelu, restauracji lub prognozy pogody  

Gdy wybierzesz interesujące Cię miejsce, możesz wskazad je bezpośrednio za 
pomocą funkcji HFT (zestawu głośnomówiącego) lub możesz przesład je 
bezpośrednio do nawigacji Honda Connect Garmin (jeśli jest zainstalowana), aby 
otrzymad wskazówki, jak dotrzed do tego miejsca. 

   
 W pobliżu Pogoda Restauracja  
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Bezpośrednie przesłanie do zestawu głośnomówiącego i nawigacji: 

 

 

P: Dlaczego Podczas słuchania Aha czasami występują przerwy w odtwarzaniu 
dźwięku? 

O: Aha jest aplikacją radia internetowego, która wykorzystuje sied mobilną do 
strumieniowego przesyłania zawartości audio do aplikacji Aha w systemie Honda 
Connect.  

Na obszarach o słabym zasięgu transmisji danych mobilnych skutecznośd przesyłania 
danych będzie ograniczona i w niektórych miejscach nawet przesyłanie danych może 
nawet zostad zatrzymane. Gdy zasięg poprawi się, przesyłanie danych zostanie 
automatycznie wznowione.  

Gdy nie można odtwarzad dźwięku na ekranie stacji pojawia się komunikat „Loading 
content” (Ładowanie zawartości).  

 
 Słuchanie stacji radiowej na żywo Pojawia się komunikat „Loading Content” (Ładowanie zawartości) 
przykład: Stacja Jukebox 

 
W przypadku stacji Jukebox i podkastów zawartośd audio będzie buforowana 
podczas odtwarzania i może byd nadal odtwarzana przy ograniczonych dostępie do 
danych w sieci.  

 
                    Stacja Jukebox Pasek stanu odtwarzania audio 

Naciśnięcie przycisku telefonu 
w pobliżu spowoduje otwarcie 

opcji telefonu 
głośnomówiącego w celu 
zadzwonienia do danego 

miejsca. 

Naciśnięcie szpilki w pobliżu 
spowoduje otwarcie nawigacji w 
celu umożliwienia dotarcia do 
danego miejsca. 

(*z opcją nawigacji) 
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P: Jaka wymagana jest siła łączności mobilnej w celu zapewnienia działania radia 
internetowego? 

O: Siła sygnału sieci mobilnej różni się w zależności od Twojej lokalizacji oraz 
używanego operatora sieci mobilnej. 

 

Przykład odbioru sieci wyświetlany na smartfonie 

Aby słuchad radia internetowego, siła sygnału musi byd lepsza niż 2.5G. Siła odbioru 
sygnału będzie wyświetlana na smartfonie użytkownika lub urządzeniu Wi-Fi.  

Wyjaśnienie dotyczące warunków odbioru: 

G lub GPRS: Usługa General Packet Radio Service, która często na ekranie telefonu 
występuje jako litera „G”, jest najwolniejszą formą przesyłania danych: 114 kb/s. 

2.5G lub E albo EDGE: Z reguły występuje jako litera „E” i również jest określana jako 
eGPRS. Ten typ połączenia wypełnia lukę pomiędzy standardem 2G (GPRS) i 3G, z 
teoretyczną prędkością wynoszącą 400 kb/s.  

3G: Jest to 3. generacja komunikacji i na ekranie telefonu jest oznaczona jako „3G”. 
Standard 3G oferuje dwukrotnie wyższą prędkośd przesyłania danych niż standard 
EDGE, czyli maksymalnie 384 kb/s. 

HSPA lub HSPA+: High-Speed Packet Access to najnowszy dostępny standard 
przesyłania danych mobilnych 3G. W zależności od sieci i urządzenia dostępna 
prędkośd HSPA+ może wynosid 14,4 Mb/s i 21 Mb/s, a w przypadku niektórych sieci 
42 Mb/s. 

4G lub LTE: To obecnie najszybszy dostępny typ połączenia i występuje pod nazwą 
LTE (Long Term Evolution). Standard ten oferuje prędkośd do 160 Mb/s.  

P: Dlaczego czasami słyszę radio Aha po włączeniu zapłonu? 

O: Jeśli odtwarzane było radio Aha i przed wyłączeniem zapłonu aplikacja nie została 
zamknięta, buforowana zawartośd audio będzie nadal znajdowad się w pamięci 
systemu Honda Connect i będzie odtwarzana po włączeniu zapłonu. Jest to związane 
z funkcją automatycznego odtwarzania Aha.     
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P: Ile danych mobilnych wykorzystuje aplikacja radia Aha? 

O:  Aplikacja radia Aha w systemie Honda Connect działa w ten sam sposób jak 
aplikacja radia internetowego na smartfonie/tablecie, co wymaga strumieniowego 
przesyłania danych audio do aplikacji. 

Dostępnych jest wiele stacji radia internetowego i są one udostępniane z różną 
szybkością przesyłania danych, co ma wpływ na zużycie danych. Słuchanie radia 
internetowego wymaga około 20 Mb danych mobilnych na godzinę.    

Wykorzystanie danych mobilnych można sprawdzid w systemie Honda Connect. W 
tym celu wybierz:  Settings > Android > Data Usage 

Uwaga: W tych samych warunkach korzystanie z danych mobilnych poza krajem 
objętym umową operatora sieci mogą obowiązywad opłaty roamingowe. 

 
                                    Ustawienia                         Android 

                           

 
                    Wykorzystanie danych Zestawienie wykorzystania danych Wykorzystanie danych przez 
aplikację               

               

P: Co oznacza ustawienie „Explicit Content” (zawartości zawierające seks, przemoc 
i/lub wulgaryzmy) w menu ustawieo? 

O: Domyślnie Aha automatycznie filtruje i blokuje nieodpowiednie treści.  

Aby udostępnid podcasty z nieodpowiednimi treściami, jak również komedie i ludzkie 
krzyki, należy wybrad:  Aha Settings menu > Explicit Content > On/Off. 
Jeśli użytkownik będzie próbował odtwarzad podcasty z nieodpowiednimi treściami 
bez uprzedniego włączenia tej opcji, pojawi się komunikat, że ustawienia nie zostały 
zmienione.   
W przypadku innych stacji, gdzie taka zawartośd może byd pomieszana ze 
standardową zwartością, zawartośd zawierająca seks, przemoc i/lub wulgaryzmy 
zostanie po prostu całkowicie przefiltrowana. 
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         Ustawienia Aha 
 
 
 

8. Honda App Center 

 

P: Co to jest Honda App Center? 

O: Honda App Center umożliwia przeglądanie, kupowanie i pobieranie aplikacji do 
samochodowego systemu Honda Connect, jak również wyświetlanie wybranych 
aplikacji dla smartfona zgodnie z zaleceniami Honda. 
 

P: Jak można uzyskad dostęp do Honda App Center w systemie Honda Connect? 
O: System Honda App Center jest dostępny z poziomu ekranu głównego Honda 
Connect: Ikona App Center  
(Uwaga: obsługa systemu App Center jest możliwa tylko podczas postoju 
samochodu). 

 
                            Ikona Honda App Center Honda App Center            

 
W centrum aplikacji dostępne są trzy sekcje menu: 
 

Aplikacje samochodowe: Można przeglądad aplikacje dostępne dla systemu Honda 

Connect, kupowad oraz pobierad je, gdy nowe aplikacje będą dostępne. 
 

Aplikacje na telefon: Można przeglądad aplikacje wybrane i zalecane przez Honda do 

smartfona. 
 
Moje aplikacje: Można zarządzad już pobranymi aplikacjami, sprawdzad dostępnośd 
aktualizacji lub usuwad aplikacje.  
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Uwaga: Aby przeglądad aplikacje samochodowe i aplikacje na telefon system Honda 
Connect musi byd podłączony do Internetu. Jeśli połączenie z Internetem nie jest 
dostępne, dostępne będą tylko Moje aplikacje. 

 

P: Dlaczego potrzebuję konta App Center? 

O: Konto App Center umożliwia dostęp do systemu Honda Connect na portalu 
internetowym App Center. 

 

P:  Czy mogę używad App Center na smartfonie lub komputerze? 

O: Musisz zalogowad się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, aby mied dostęp do 
niektórych funkcji za pośrednictwem witryny internetowej. 
Nazwę użytkownika i hasło należy utworzyd w systemie Honda Connect za pomocą 
aplikacji Honda App Center. Opcje tworzenia i modyfikowania profilu można znaleźd 
w sekcji ustawieo App Center. 
 

 

Aby uzyskad dostęp do strony internetowej, przejdź na stronę:  
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html 

 

P: Czy można usunąd swoje konto App Center oraz powiązane z nim informacje?  

O: Tak, można usunąd konto, tak aby nie można było z niego korzystad. 

Użytkownik może utworzyd ponownie to samo konto, ale nie będzie miał dostępu do 
historii poprzednich zakupów. 

W Honda Connect App Center wybierz: Settings > Delete - ikonę obok swojego konta. 

Uwaga: Po usunięciu szczegółów konta nie można już odzyskad informacji.  
 

 

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html
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P: Jak można pobrad nową aplikację na urządzenie Honda Connect?  

O:  Przejdź do ikony „ Honda App Center” (Centrum aplikacji Honda) na ekranie 
głównym. Znajdują się tam aplikacje zatwierdzone przez firmę Honda, które można 
pobrad do systemu Honda Connect. 

 

 

 

P: Jak dowiem się, że jest dostępna aktualizacja aplikacji, które obecnie mam 
zainstalowane? 

O: Ikona Honda App Center będzie czerwona i obok niej pojawi się numer 
oznaczający liczbę dostępnych aktualizacji. 

                                                   
                                                       Ikona App Center z dostępnymi aktualizacjami 

 

P: Jakiego typu aplikacje są dostępne w App Center? 

O: Oto przykłady aplikacji dostępnych w App Center: 

Navx Parking App. 

Koniec z problemami ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych w 23 krajach w 
Europie. 

Ta aplikacja umożliwia znalezienie najbliższego parkingu z uwzględnieniem odległości 
i stanu, oraz oferuje łatwy w obsłudze interfejs.  
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Navx Fuel App 

Aktualizacja cen paliwa na stacjach benzynowych w 23 krajach w Europie. 

Zgodnie ze swoją lokalizacją wybierz najbliższą stację/najniższą cenę paliwa w danej 
okolicy. 

Oprócz oficjalnych cen ustalonych przez rząd, aplikacja umożliwia użytkownikom 
aktualizowanie cen na podstawie własnych spostrzeżeo. 

 

 

 

P:  Gdzie można znaleźd instrukcję obsługi aplikacji App Center? 

O: Na portalu internetowym Honda App Center dostępna jest sekcja pomocy zawierająca 
instrukcje obsługi aplikacji, do których można uzyskad dostęp za pomocą łącza „Help” 
(pomoc) na stronie głównej lub bezpośrednio na stronie:  

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help.html 

 

 

 

P: Zainstalowałem nową aplikację, ale nie ma jej na stronie głównej. Jak można 
uzyskad do niej dostęp lub umieścid ją na stronie głównej? 

O: Zainstalowane aplikacje pojawiają się w menu App/Widget pod ikoną aplikacji 
Android na ekranie głównym. Informacje na temat przenoszenia aplikacji/widżetów 
na ekran główny można znaleźd w sekcji 5 tego dokumentu z często zadawanymi 
pytaniami. 

 

 

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help.html



