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Honda Connect - Často kladené otázky 

Aha 2.0 - Internetový hudební přehrávač. 

 

Otá zká: Whát is áhá? 
Odpověď: Aha je internetový přehrávač zvuku, který nabízí výběr z tisíců audio stanic, od hudby, zpráv, podcastů, audioknih 
až po připojení k sociálním sítím a služby na bázi konkrétní lokality.  
 

Otá zká: Jáký  týp stánic Ahá nábí zí ? 
Odpověď: Zde jsou uvedeny typy stanic, z kterých lze vybírat: 

 Podcasty 

 Audioknihy 

 Internetové rádio (stejně jako internetové streamování stanic AM/FM) 

 Hudba - služby (8tracks Radio, AccuRadio, Amazon music, PlumRadio, Deezer a další) 

 Společenská média (Facebook a Twitter) 

 

Otá zká: Jáké  ú dájé músí m zádát k výtvoř éní  ú c tú Ahá? 
Odpověď: Aha Radio vyžaduje, abyste se zaregistrovali/vytvořili účet s následujícími informacemi, poté můžete používat 
aplikaci a služby. 

Email – ten bude vaším přihlašovacím jménem (Aha nesdílí tuto e-mailovou adresu se třetími stranami) 

Password (heslo) – musí mít nejméně 4 znaky  

Name (jméno) – uživatelské jméno spojené s účtem 

Gender (pohlaví) – využito pouze k demografickým účelům  

Year Born (rok narození) – využito pouze k demografickým účelům 

K dokončení registrace musí zatrhnout políčko pro přijetí Podmínek používání a Ochrany soukromí a klikněte na „Join“ (Přidat se). 

Poté obdržíte na adresu, kterou jste zadali během registrace, e-mail pro ověření od Aha Radio. 
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Otá zká: Přoc  sé músí m př ihlá sit, kdýz  chci posloúchát řá dio Ahá? 
Odpověď: Pro spuštění a aktivování této aplikace je požadováno počáteční přihlášení k účtu rádia Aha. 

Rádio Aha nabízí tisíce rozhlasových stanic. Tím, že máte přihlašovací účet, můžete přizpůsobovat obsah poslechu vaší stanice 
podle vašich osobních preferencí. 

 

 

 

 
K vašemu účtu Aha máte také přístup z internetu nebo aplikace ve vašem smartphonu nebo tabletu, což vám umožňuje 
přizpůsobovat a poslouchat hudbu naprosto kdekoli, tedy nejen ve voze. Navštivte Aha na adrese: www.aharadio.com  
nebo si stáhněte aplikaci do vašeho zařízení z obchodů Apple nebo Google App. 

 

Otá zká: Músí m zá řá dio Ahá plátit nébo sé př ihlá sit k jého odbé řú? 
Odpověď: Aplikace Aha Radio je standardně součástí Honda Connect a není třeba žádné platby nebo předplatného,  

jen musíte vytvořit aha účet. Prémiový obsah Aha je placen přímo jeho poskytovateli,  

např. Deezer může být zdarma, ale přístup ke všem funkcím se platí přímo Deezeru.  

Amazon music vyžaduje účet Amazon, který je placený. 

 

Otá zká: Ják sé dostánú k dáls í mú dostúpné mú obsáhú? 
Odpověď: Aha nabízí přístup k více než sto tisíc stanicím, s různým obsahem. Pro přístup k celému obsahu knihovny otevřete 
Discover (Průzkumník). 

 

 

 

 

 

 

 

Jakmile jste tam, můžete procházet kategorie, obsah a partnery obsahu. Můžete také spustit kdykoli vyhledávání (Search) 

pomocí vyhledávácího pole. 

Prostřednictvím průzkumníka můžete procházet uložené stanice a spouštět je bez jejich přidání do oblíbených. Přístup je 

rovněž umožněn ke službám Premium 

 

 

 

Vyhledávání 
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Otá zká: Kdé jé nábí dká Nástávéní  Ahá? 
Odpověď: Menu pro nastavení je označeno symbolem ozubeného kolečka v horní části menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otá zká: Co v nábí dcé nástávéní  známéná  nástávéní  „Explicitní  obsáh“? 
Odpověď: Ve výchozím nastavení Aha pro vás automaticky filtruje a blokuje explicitní obsah.  

Chcete-li povolit schopnost naslouchat explicitním podcastům, stejně jako komedii nebo uživatelem vytvořeným výkřikům, 
vyberte: Nastavení Aha > Explicitní obsah > Zap/Vyp. 

Pokud se pokusíte přehrát explicitní podcast bez předchozího povolení explicitního obsahu, budete upozorněni, že vaše nastavení 
je třeba změnit. V ostatních stanicích, kde může být explicitní obsah smísený s neexplicitním obsahem, budou položky explicitního 
obsahu zcela odfiltrovány. 

 

 

 

 

 

 

 

Otá zká: Ják mohú úloz it obsáh, ké ktéřé mú chci mí t znovú př í stúp? 
Odpověď: Když najdete obsah, ke kterému se chcete snadno dostat, můžete ho přidat jako přednastavený na stránku 
Oblíbené v aplikaci. Nezáleží na tom, jaký obsah přidáváte.  

Podcasty, hudba, audioknihy, vše na jednom místě se stejným ovládáním. Není třeba přeskakovat mezi aplikacemi. 
Oblíbené stránky také nabízí snazší přístup k hudebním službám Premium a stanicím sociálních sítí. Kliknutím na + pod 
„Propojené služby“ 

Jak se prodlužuje seznam vašich Oblíbených, Aha Radio přidá řádky na spodní část obrazovky. Stačí jen sjet níže a uvidíte 
všechny své předvolby.  
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Otá zká: Ják mohú př idát stánici řá diá ké svý m oblí béný m? 
Odpověď: K přidání stanice k oblíbeným použijte ikonu hvězdičky v přehrávací liště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otá zká: Ják mohú sřovnát své  oblí béné ? 
Odpověď: Když je chcete seřadit, můžete to udělat pomocí ikony tužky nebo navštivte v prohlížeči www.aharadio.com/stations.  

Jednoduše stanice přetáhněte pro změnu jejich pořadí nebo kliknutím na křížek u stanice jí vymažte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete také zvolit jednu z možností automatického řazení pomocí rozbalovacího menu. Vybírat můžete mezi abecedně, vlastní 
nebo nejhranější.  

 

 

 

 

 
 

 

Otá zká: Jáký  jé máximá lní  poc ét oblí béný ch, ktéřé  mohú mí t? 
Odpověď: Můžete mít uloženo až 36 oblíbených. 

 

Otá zká: Přoc  némohú hlédát řozhlásové  stánicé, kdýz  ř í dí m? 
Odpověď: Rádio Aha nabízí výběr z tisíců rozhlasových stanic. Aby se snížila možnost odvádění pozornosti řidiče,  
lze funkci vyhledávání stanic ovládat pouze při stojícím vozidle. 
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Otá zká: Mohú př ipojit dáls í  ú c tý, ktéřé  jiz  má m ú Ahá? 
Odpověď: Ano, Aha Radio podporuje připojení účtů s různými službami ke zlepšení používání. Svůj účet Aha Radio můžete 
propojit s účty na Facebooku, Twitteru, 8tracks, Amazon Music, Deezeru. 

K přidání, aktualizaci nebo odebrání těchto propojení jděte na obrazovku Nastavení, Účty a Připojené účty nebo jednoduše 
klikněte na symbol + u Propojených služeb v Oblíbených. 

Otá zká: Přoc  jsoú stánicé Fácébook & Twittéř poúzé zvúkové ? 
Odpověď: Tyto stanice vám umožňují poslouchat nejnovější příspěvky na vašich sociálních sítích bez odvádění vaší pozornosti 
během řízení vozu. 

 

Otá zká: Mohú pomocí  Ahá nájí t slúz bý ná bá zi konkřé tní ch lokálit? 
Odpověď: Aha nabízí služby v blízkosti vašeho vozidla - Hotely, Restaurace (Hungry) a Počasí  

Pokud vyberete Místo zájmu, pak můžete volat přímo pomocí HFT (handsfree telefon) nebo to může také odkazovat přímo 
na navigaci Garmin*, která vás na dané místo navede. 

*Navigace Garmin je k dispozici pouze se systémem Honda Connect s navigačním systémem. 

 

 

 

 

 

 

 V okolí Weather (Počasí) Hotels (Hotely) 

Přímý odkaz handsfree telefonu a navigace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stisknutím tlačítka na telefonu 

u možnosti „V okolí“ otevřete 

HFT a můžete na dané místo 

zavolat 

Stisknutím tlačítka lokalizace  

„V okolí“ se otevře navigace 

Garmin pro zobrazení cesty na místo 
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Otá zká: Kdýz  posloúchá m Ahá, přoc  jé né kdý zvúk př éřús ováný ? 
Odpověď: Aha je radio aplikace založená na internetu, která pro přehrávání obsahu v aplikaci Aha v Honda Connect 
používá mobilní síť.  

V oblastech s nízkým mobilním datovým pokrytím bude výkon streamování dat omezený a v oblastech s velmi špatným 
datovým pokrytím se může zastavit. Jakmile se mobilní datové pokrytí zlepší, dojde k automatickému obnovení.  

Kde nelze přehrát zvuk objeví se na obrazovce stanice hláška „Buffering . . .“.  

 

 

 

 

 

 

 Při poslechu živého rádia se zobrazí „Buffering“ . . . 

Pro stanice typu jukebox, audiokniha a podcast bude obsah chráněn během přehrávání a to může pokračovat i během 
omezených dat.  

 

 

 

 

 

 

 Audiokniha 

 

Otá zká: Přoc  né kdý slýs í m hřá t Ahá kdýz  zápnú zápálová ní ? 
Odpověď: Pokud jste před posledním vypnutím zapalování poslouchali Aha radio a aplikaci nevypnuli, chráněný audio  
obsah je uchován v paměti Honda Connect a bude pokračovat v přehrávání po opětovném zapnutí zapalování, toto je část 
automatického přehrávání Aha.  

  

Otá zká: Poúz í vál/á jsém Ahá (ná obřázovcé Ahá) kdýz  sé objévilo TA 
ozná méní , álé ná obřázovcé sé néobjévil ná pis: ‘TA-Infořmátion: Stop’. 
Jé toto spřá vné ? 

 
 

Odpověď: Ano. Oznámení TA se neobjeví na obrazovce Honda Connect při používání Aha. Je to způsobeno tím, že to co je 
zobrazeno na obrazovce je řízeno aplikací Aha a ne Honda Connect. TA oznámení lze zastavit klepnutím na tlačítko ‘zpět’ buď 
na ovladači na volantu nebo na okraji obrazovky.  

 

 

 

 

Přehrávání audia Načítání audia 

Stavová lišta přehrávání 
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Otá zká: Má m př í mý  př í stúp k jédnotlivý m fúnkcí m áhá? 
(Déézéř, 8Třácks, Wéáthéř, Húngřý, Hotél)  
Odpověď: Ano, přes Honda App Center můžete výše uvedené aplikace nainstalovat a dostanete se přímo k požadovaným 
funkcím v rámci Aha. Budete potřebovat účet Aha a mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Aha. 

 

 

 

 

 

 

Otá zká: Jákoú sí lú músí  mí t mobilní  př í jém přo poúz í vá ní  intéřnétové ho řá diá? 
Odpověď: Síla mobilního signálu se liší v závislosti na tom, kde se nacházíte, a který poskytovatel mobilních služeb je používán. 

 

    

Příklad příjmu sítě zobrazeného na smartphonu 

 

K poslechu internetového rádia je třeba síla signálu lepší než 2,5G. Síla příjmu signálu se zobrazí na smartphonu uživatele 
nebo na zařízení Wi-Fi dongle.  

Vysvětlení podmínek příjmu: 

G nebo GPRS: Často označeno na displeji telefonu písmenem „G“; služba General Packet Radio Service je nejpomalejší 
formou datového připojení o rychlosti 114 kbps. 

2,5 G nebo E nebo EDGE: Obvykle označeno 'E' a známé také jako eGPRS. Tento typ připojení vyplňuje mezeru mezi 2G 
(GPRS) a 3G, s teoretickými rychlostmi 400 kbps.  

3G: Toto je třetí generace, označovaná na displeji telefonu ‘3G’. 3G nabízí uživatelům dvojnásobnou rychlost než EDGE,  
až 384 kbps. 

HSPA nebo HSPA+: High-Speed Packet Access je nejnovější forma 3G mobilní datové technologie. V závislosti na různých sítích 
a zařízeních, rychlost přístupu HSPA+ může být buď 14,4 Mbps anebo 21 Mbps, 42 Mbps je možné jen v některých sítích. 

4G nebo LTE: V současnosti nejrychlejší druh připojení, také známý jako LTE (Long Term Evolution). Nabízí až 160 Mbps.  
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Otá zká: Přoc  májí  né ktéřé  stánicé jiná  tlác í tká ovlá dá ní  ná spodní  c á sti 
obřázovký? 
Odpověď: Existují 3 různé typy stanic:  

Živé rozhlasové stanice vysílají v reálném čase stejně jako běžné rádio FM / AM. Jelikož se jedná o živé rádio je možné 
přehrávání / zastavení. 

Stanice Jukebox mají předem nahraný obsah a obsah je streamován a ukládán v Honda Connect, což vám umožňuje sledovat 
aktuální čas přehrávání, přehrávání obsahu / pozastavení obsahu v paměti a můžete vybrat další skladbu. 

Stanice Podcast, které mají předem nahraný obsah a jsou streamovány a ukládány v Honda Connect, což vám umožňuje 
sledovat aktuální čas přehrávání, ukládat do vyrovnávací paměti a také převíjet 15 vteřin zpět, 30 vteřin dopředu, pozastavit 
nebo přeskočit na další skladbu. 

 
Živé radio JukeBox Podcast 
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