ANDROID AUTO IN APPLE CARPLAY
Navodila za namestitev aplikacij na pametni telefon

UVOD
Android Auto in Apple CarPlay sta funkciji, ki omogočata
povezavo pametnega telefona in multimedijske naprave
vozila.
Android Auto je namenjen pametnim telefonom z
operacijskim sistemom Android, Apple CarPlay pa telefonom
iPhone.
S povezavo z multimedijsko napravo vozila povečamo
prostoročno uporabnost telefona. Vse, kar želimo opraviti,
se prikaže na zaslonu v vozilu, to pa poveča udobje in nam
zagotovi varnejšo vožnjo.

ANDROID AUTO
Koraki za namestitev aplikacije na telefon z operacijskim
sistemom Android

1. Na svojem pametnem telefonu odprite internetni brskalnik in
vtipkajte naslov:
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Izberete lahko tudi naslov iz drugega vira, ki prav tako omogoča namestitev.

Omejitve:

3. V polju “All Releases” kliknite na označen ukaz za prenos aplikacije.

- pametni telefon z operacijskim sistemom Android verzije 5.0 ali več

(Na voljo je več verzij aplikacije, ki se razlikujejo glede na datum izdaje.)

- vozilo mora imeti napravo, ki nudi funkcijo Android Auto
- kabel USB in priključek USB v vozilu

2. Kliknite na simbol želene aplikacije –
v tem primeru Android Auto.
Nato se prikažejo vsiljive reklame, katere
preskočite tako da podrsate navzgor.
Zelo verjetno se bo zaslon spreminjal

4. Poiščite polje “Download”, tako da preskočite prikazane oglase in

zaradi oglaševanja.

kliknete na označen ukaz za prenos aplikacije.

Poiščite polje „All Realeases“

ANDROID AUTO
Koraki za namestitev aplikacije na telefon z operacijskim
sistemom Android

6. Dovolite namestitev tako, da na telefonu omogočite možnost
“Dovoli namestitev iz neznanih virov”. Skozi proces namestitve dovolite
aplikaciji razne dostope, tako da po potrebi sprejmete vse zahteve.
Postopek namestitve se lahko razlikuje glede na znamko in tip telefona.
7. Na koncu povežite telefon in vozilo s kablom USB ter na telefonu in
zaslonu vozila aktivirajte Android Auto (sledite navodilom). Pogosto bo
vozilo prepoznalo telefon, vendar bo zahtevalo dodatne odobritve.

Če se bodo pojavile težave, zelo verjetno izhajajo iz namestitev
telefona. V tem primeru preverite vse zahteve v nastavitvah telefona
in aplikaciji Android Auto. Izkušnje kažejo, da je telefon preko
Bluetooth povezave predhodno dobro povezati z napravo v vozilu.

5. Kliknite na “Download APK”.

APPLE CARPLAY
Postopek namestitve aplikacije na telefon iPhone
(operacijski sistem iOS)

Na napravi iPhone (verzija iPhone 5 ali višja) v nastavitvah aktivirajte
Siri. Nato iPhone in vozilo povežite s kablom USB ter na zaslonu v vozilu
aktivirajte CarPlay.

