
Expresní návod pro instalaci a PROpojení Floating Apps for Auto. 

Dobrý den. Děkujeme za zakoupení aplikace Floating Apps for Auto (dále jen FA) a dovolte, 

abychom Vás provedli jeho instalací do telefonu a připojení k vozidlu. Pro všechny popisované 

funkce je nutné, aby  Váš vůz podporoval MirrorLink a též Váš telefon byl s MirrorLink 

certifikací. Ještě před instalací FA si instalujte do telefonu alespoň jednu certifikovanou 

aplikaci MirrorLink ( dále jen ML) a vyzkoušejte, že tato aplikace Vám funguje i za jízdy vozidla. 

(Doporučuji např. Glympse for Auto, RockScout, Škoda One App, Parkopedia nebo velmi 

vhodné, ale placené Sygiq Car Navigation nebo BringGo).  

Po stažení a při instalaci FA do telefonu potvrďte všechna požadovaná oprávnění (bez nich 

Vám nebudou některé aplikace fungovat!) a povolte, aby FA byla v rámci zobrazování nad 

ostatními aplikacemi. Vyjádřete souhlas, že aplikaci nebudete používat za jízdy nebo bude 

obsluhována jiným členem posádky vozidla, Vy se věnujte bezpečnému řízení auta. 

Po instalaci do telefonu otevřete aplikaci a klikněte na tři vodorovné čárky v horním levém 

rohu obrazovky v modrém poli s nápisem FA. Otevřete třetí položku shora – Nastavení. 

                                                            

V prvním řádku zkontrolujte Povolit FA- zapnuto, v druhém řádku nastavte požadovaný jazyk, 

a povolte Zobrazit Tlačítko rychlého přístupu. ( to je velmi důležité – tím budete spouštět 

aplikaci ve vozidle!) Uzamknout pozici je volitelné, tím zafixuje pozici spouštěcí ikony na 

vybraném místě plochy telefonu, ale pamatujte, že při připojení ML  bude orientace plochy 

vodorovná!) Velikost doporučuji kolem 60 procent a Průhlednost kolem 90 procent, ale 

můžete zvolit libovolnou dle Vašeho vkusu.  

Dále následuje výčet předdefinovaných horizontálních obrazovek aplikace, mezi kterými 

můžete libovolně přepínat na displayi. Doporučuji z praktický důvodů dát na první místo 

Favorites, dále Aplikace, pak Aktivní okna a Záložky. 

                                                      



                                                       

 Změnu pořadí provedete tak, že „uchopíte“ aplikaci za dvě vodorovné čárky na začátku řádku 

a potáhnete je do pořadí, kde se mají nacházet. Ostatní aplikace, které nejsou výše 

vyjmenované, doporučuji pro provoz v autě skrýt. To provedete tak, že kliknete na konci řádku 

aplikace na „oko“, které se v tu chvíli přeškrtne – a bude tedy skryté (dalším klikem na něj ho 

opět odkryjete). U symbolu barvy (barevné kolečko) můžete ikonu libovolně barevně nastavit 

pro lepší orientaci v menu. U aplikace Favorit naleznete ještě ozubené kolečko nastavení a po 

jeho rozkliku uvidíte seznam aplikací, které budou na této stránce zastoupené a můžete je 

tedy z ní spustit. Křížkem zakazujete a přes tlačítko + můžete přidat libovolná další. DŮLEŽITÉ! 

Vybírejte jen aplikace označené vpravo obdélníkem, nikoliv s ikonou Androida nebo 

vykřičníku. (Tyto aplikace Vám mohou zablokovat ML, pokud nemáte spuštěný fullMirrorLink- 

dále jen FML). 

Ze stejného důvodu doporučuji pro provoz v autě skrýt ostatní položky ve výčtu možných 

obrazovek, protože jejich spuštění za jízdy může v některých případech vést k zablokování 

funkce ML.  

V dalším nastavení pod přepínanými obrazovkami povolte Použít bubliny, dále doporučuji 

Přidat FA do notifikační lišty i Tlačítko maximalizace v titulku. 

Tím máme provedené základní nastavení aplikace a vrátíme se o krok zpět. (tj. opět klikneme 

na tři vodorovné čárky v pravém horním rohu FA a otevřeme čtvrtý řádek Témata. 

Vidíte, že máte přednastavené téma světlé a tmavé, po kliknutí na ikonku dvou překrytých 

okének vpravo založíte své vlastní nové, které si můžete pojmenovat třeba AUTO. Po potvrzení 

OK se Vám objeví nové téma se symbolem tužky a po kliku na ní se otevře jeho nastavení. 

Projdete si jednotlivé položky v tomto menu a nastavíte dle Vašeho uvážení. Silně doporučuji 

v položce Okno zvětšit mezeru mezi ikonami na maximum (okolo 20) a zvětšit i písmo titulku 



k maximu. Výrazně se Vám tak zlepší a zpřehlední ovladatelnost ve vozidle při rychlém pohledu 

na display vozidla! 

                                                      

 Ostatní nastavení nechám na Vašem vkusu, jen u poslední – Bubliny doporučím opět zvětšit 

velikost kolem 75 pro lepší přehlednost a manipulovatelnost s ní ve vozidle. Barvu můžete 

nechat černou, nebo si navolit jinou, která se pak stane výchozí, ale jinak barva Bubliny (tj. 

minimalizovaného okna aplikace bude stejná, jako barva aplikace samotné, jejíž nastavení 

popíšu dál!).  Když jste nastavili všechny položky v sekci Témata nezapomeňte nahoře okna 

Uložit změny. Tím se dostanete na základní obrazovku Témat a zde klikem na ikonku téma na 

řádku vlevo vybere tu, která bude ve vozidle po připojení výchozí. Témat si můžete nastavit 

v podstatě neomezený počet v různých kombinacích a ke každé aplikaci pak přiřadit libovolné 

ze seznamu, ale doporučuji to nepřehánět. Já osobně vystačím s tím jedním upraveným 

tématem. 

Klikem na tři řádky v levém horním rohu se opět dostaneme zpět na nastavení FA a vybereme 

položku Plovoucí menu. Po jeho otevření vidíme nahoře dvě volby – Položky a Nastavení. 

V prvním z nich si můžeme opět navolit aplikace, které se nám objeví na výsuvné liště, je to 

tedy obdoba Favoritních aplikací z prvního spouštěcího okna FA, ale jejich seznam může být 

uplně jiný. Pro určení jejich pořadí opět uchopíme aplikaci ze dvě čárky na začátku řádku a 

posuneme na požadovanou pozici. 



                                                        

 

V položkách můžeme vybrat aplikace, které chceme, aby se nám zobrazily v bočním výsuvném 

menu, pokud ho budeme chtít používat. Doporučuji h, je efektní a rychlé, funguje 

v kterémkoliv okamžiku práce FA, je možné ho použít i pro spuštění samotných FA ve voze. 

Opět platí stejná zásada, jako u výběru aplikací v jiných menu. Vybírejte a přidávejte jen ty, 

která mají na konci řádku obdélník, nikoli Androidka nebo vykřičník. (Ty jsou určeny buď pro 

reži fullMirrorLink nebo při práci se samotným telefonem, bez připojení k ML). Můžete jich 

přidat libovolný počet, s jejich seznamem je možné pak rolovat po displayi nahoru a dolu, 

pokud jejich seznam bude větší, než možnosti zobrazení na výšku displaye. 

Přejdeme na druhou položku Nastavení v plovoucím menu. Pokud ho chceme používat, 

musíme Zapnout plovoucí menu. Povolíme orienataci na výšku a na šířku, vybereme si pozici 

vlevo nebo vpravo a vybereme buď Seznam nebo poklikem Mřížku,kde máme k dispozici 

jeden, dva nebo tři sloupce – budou se zobrazovat pouze ikony aplikací, bez jejich názvu. Druhé 

řešení je úspornější ( překryje menší část displaye), ale méně přehledné. Mé doporučení 

Seznam. Zbývá se rozhodnout, zda Otevřít menu tažením nebo přepnout na Otevřít menu 

tlačítkem. Doporučuji tažením, tlačítko je v automobilu obvykle málo citlivé a moc malé, 

musíte mířit přesně do místa, kde je na displayi, tažením prostě přejedete prstem po displayi 

ze strany do středu a menu se Vám otevře. Barvu a průhlednost si navolte opět dle Vašeho 

vkusu. V Náhledu můžete zkontrolovat, jak výsledek bude vypadat. 



                                                      

Poklikem na tři čárky v levém horním rohu se vrátíte zpět do nastavení a vyberete položku 

Aplikace Otevře se Vám seznam všech aplikací, které FA umí (a že jich je). Ty, které jsou 

s přeškrtnutým očkem vlevo se Vám nebudou v základu zobrazovat, pokud je ale chcete, stačí 

kliknout na škrtlé oko a objeví se zapínací zelené tlačítko, kde je možné aplikaci zapnout. U 

všech aplikací je vlevo ozubené kolečko nastavení, po jeho rozkliknutí se objeví detailní 

nastavení každé aplikace! Zde můžete nastavit, zda si přejete spustit aplikaci s minimálními 

okraji (až na výjimky nedoporučuji – zmizí Vám v tu chvíli na spuštěné aplikaci ovládací lišta), 

zda ji chcete zobrazit v rychlém přístupu – tj. prakticky v seznamu aplikací. Ostatní dvě položky 

nemají pro provoz v autě žádný praktický význam. Význam ale má Téma – zde můžete navolit 

mezi různými tematy, pokud jste si jich navolili víc. Barva ikony – super důležitá věc, zde si 

můžete každou ikonu obarvit na přání, (např. Facebook modrý, YouTube červené), ikony 

aplikace, ale i bublina minimalizované aplikace s jejím symbolem pak budou v této barvě. 

Velmi usnadní orientaci v spouštění a minimalizaci vybraných aplikací! Přidat zkratku na 

plochu nemá v autě význam – nepřenese se pře ML. 



                                                    

Když si takto nastavíte všechny aplikace, které chcete používat, máte hotovo a můžeme 

přistoupit k připojení k vozidlu. 

 

Telefon připojíte USB kabelem k vozidlu a na něm vyberete MirrorLink. Vyberete kteroukoliv 

ze seznamu certifikovaných aplikací (doporučuji buď např. navigaci, pokud nějakou vlastníte, 

nebo nějakou nenáročnou aplikaci, např. Glympse for auto). Po naskočení certifikované 

aplikace se Vám na ploše displaye objeví zároveň spouštěcí ikona FA, případně můžete hned 

využít výsuvné menu z boku, pokud jste si ho v nastavení zapnuli. Spustíte FA a vyberete 

aplikaci, kterou v ní chcete spustit. Po její aktivaci si nové okno se spuštěnou aplikací můžete 

posunout do míst, kde ji chcete mít, nebo tlačítkem na její horní liště ji maximalizovat přes celý 

display nebo ji naopak minimalizovat. (stane se z ní bublina a ta skočí na kraj obrazovky, ale 

můžete si ji ručně posunout do libovolného místa). Na běžící aplikaci si tahem z pravého 

dolního rohu spuštěného okna můžete upravit jeho velikost na Vámi požadovanou. Když máte 

okno s aplikací na požadovaném místě a v požadované velikosti, můžete otevřít menu 

nastavení – tři vodorovné čárky v horní liště aplikace (ta by chyběla, pokud byste v jejím 

nastavení zadali spouštět s minimálními okraji) a zde můžete uložit velikost a uložit pozici. 

Aplikace se Vám pak vždy spustí v daném místě a požadované velikosti. 

To můžete provést se všemi aplikacemi, které chcete používat v automobilu. Můžete mít 

spuštěných několik aplikací souběžně i jednu aplikaci vícekrát. Seznam spuštěných aplikací pak 

vidíte v aplikaci Aktivní okna, kde můžete kteroukoliv ukončit nebo ji z minimalizované 

bubliny pustit na display. 



Myslím, že pokud zvládnete využít všechny výše uvedené postupy, stane se z Vás náruživý 

uživatel Floating Apps nejen v automobilu.  

V dalším díle (pokračování) se dozvíte, jak je možné přidat další aplikace v sekci Moje aplikace, 

a hlavně, které Vám pak budou v autě fungovat a které nikoliv. Nastavíme si možnost 

přehrávání televizí a radií on-line, přidání Spotify apod.  


