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MirrorLink®

MirrorLink je eden od načinov povezovanja pametnih telefonov z multimedijsko napravo v vozilu. Ta 
način povezovanja je bil razvit s strani sistema CCC (Car Connectivity Consortium). CCC je konzorcij 
podjetij, katera imajo povezave tako z pametnimi telefoni kot tudi z avtomobili. CCC preverja tako 
pametne telefone kot tudi multimedijske naprave v vozilu (ki je kompatibilen z MirrorLink-om).

MirrorLink omogoča multimedijski napravi da prevzame funkcijo upravljalca pametnega telefona. Ob 
povezovanju pametnega telefona (ki je kompatibilen z MirroLink-om) z multimedijsko napravo le ta 
prevzame samo kontrolo upravljanja pametnega telefona preko zaslona na dotik multifunkcijske
naprave vendar z določenimi omejitvami zaradi same varnosti vožnje (npr. funkcije poslušanja novic, 
vrema, internetnega radia, uporaba navigacijskega sistema, itd.). 

MirrorLink ne prikazuje originalnega zaslona pametnega telefona na zaslonu multifunkcijske naprave, 
omogoča le prikazovanje nekaj kompatibilnih app-ov. Tako naprimer nekaj najbolj popularnih app-ov 
ne moremo prikazovati kot so Facebook, Angry Birds, Fruit Ninja, itd.



Pomembno:

- obstajata 2 različna tipa MirrorLink app-ov:
Prvi se imenuje „vozni certificirani app” ki je dovoljen za uporabo med samo vožnjo, in drugi je „bazni 
certificirani app” ki pa je na voljo le v mirujoči poziciji vozila (z zategnjeno ročno zavoro!). 

- na žalost pa v oglasih, brošurah stranke lahko vidijo sliko prezrcaljenega zaslona, kar pa včasih v 
resničnem življenju ne deluje, in dopuščamo možnost, da bo stranka zaradi tega nezadovoljna

- žal ni možno v celoti preslikati zaslona pametnega telefona na zaslon multimedijske naprave v 
vozilu

- stranka lahko uporablja le MirrorLink certificirane app-e

- stranka tako ne bo mogla uporabljati facebooka, twitterja in drugih app-ov na svojem 
multifunkcijskem zaslonu



Kako povežemo pametni telefon s sistemom android
(v naslednjem primeru smo uporabili pametni telefon znamke Samsung Galaxy A3) 

Priprava

Preverite ali obstaja MirrorLink® za povezavo med pametnim telefonom in zaslonom multifunkcijske 
naprave v vozilu.
Uporabite sledeči naslov spletne strani: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing, 
oziroma lahko tudi: http://www.suzuki-slda.com

Pomembno!
Lahko se zgodi da boste našli vaš pametni telefon na listi sama povezava pa ne bo delovala. 
V tem primeru vam svetujemo kontrolo spletne strani proizvajalca pametnega telefona oz. pregleda 
navodil za uporabo pametnega telefona.
V posameznih primerih je potrebna namestitev dodatne programske opreme.

Tako naprimer v navodilih za uporabo pametnega telefona Samsung piše, da je potrebno pred prvim 
poizkusom povezovanja pametnega telefona z zaslonom multifunkcijske naprave telefon povezati z 
internetom preko Wi-Fi-ja ali preko kabla. 



Korak številka 1.

Pred prvim poizkusom povezovanja pametnega telefona z zaslonom multifunkcijske naprave 
telefon povezati z internetom preko Wi-Fi-ja ali preko kabla. 

S tem, ko se povežemo z internetom, omogočimo pametnemu telefonu, da preveri ali obstaja 
certifikat za preslikavo funkcije zaslona za uporabljeni app. Ta certifikat mora biti osvežen vsk mesec. 

V primeru, da uporabljate pametni telefon znamke Samsung morate osvežiti CarmodeStub app, ki ga 
potrtebujete za samo delovanje MirrorLink funkcije.

Da osvežite CarmodeStub app sledite sledečim korakom:

Settings > More connection settings > MirrorLink > CarmodeStub



Settings > More connection settings > MirrorLink



Pomembno!

Izberite CarmodeStub app. V kolikor ni bil uporabljen, ni certificiran. V tem primeru izberite v meniju 
„Update Certificate’’.
Po enem mesecu vam bo certifikat potekel. V tem primeru MirrorLink funkcija ne bo na voljo. 
Potrebno bo najprej obnoviti certifikat.



Korak številka 2.

Prižgite zaslon multifunkcijske naprave in počakajte, da se zažene. 



Korak številka 3.

Prižgite Bluetooth na vašem pametnem telefonu. Izberite „Call” v meniju na zaslonu multifunkcijske 
naprave (zgornji desni vogal). Prikazal se vam bo „Select Bluetooth device”. Izberite „Add device” 
funkcijo.



Sledi povezovanje pametnega zaslona z zaslonom multifunkcijske naprave.



Korak številka 4.

Izberite napravo po imenu’’Suzuki’’ in začnite s seznanjanjem. 



Sledite ukazom na zaslonu multifunkcijske naprave.



Korak številka 5.

Izbeite funkcijo ’’Allow’’ ki vam omogoča dostop do samih naslovov in sporočil. V kolikor to ni 
odobreno obstaja možnost, da nekatere funkcije ne bodo delovale. 



Multifunkcijska naprava nalaga seznam, itd. 



Pametni telefon in multifunkcijska naprava sta uspešno povezana preko Bluetooth-a.



Pomembno:

Bluetooth povezava za samo delovanje MirrorLinka ni potrebna. Kakorkoli, v tem primeru v kolikor 
app potrebuje Bluetooth povezavo, vse funkcije ne bodo delovale pravilno.



Korak številka 6.

Povežite vaš pametni telefon preko USB kabla z USB vhodom na vašem vozilu. Nekaj trenutkov 
pozneje se bo pojavila MirrorLink povezava. 

Pomembno!
Uporabljajte izključno originalne USB kable od pametnega telefona. Pri drugih USB kablih iz prostega 
trga obstaja možnost, da stvari ne bodo delovale. 



Korak številka 7.

Izberemo funkcijo MirrorLink na multifunkcijski napravi (naslednja stran spodaj desno) in prikazala se 
nam bo lista app-ov, ki so kompatibilni z MirrorLinkom. 

Pomembno!
Prikazali se bodo samo CCC certificirani app-i. Za več informacij o razpoložljivih app-ih obiščite 
spletno stran http://www.mirrorlink.com/apps 



Nameščene app-e, ki jih podpira MirrorLink lahko pregledate tudi na vašem pametnem telefonu. 
Settings > More connection settings > MirrorLink



Ko izberemo enega od navedenih app-ov lahko pogledamo veljavnost certifikata. Na tej strani ga 
lahko tudi osvežimo v kolikor je to potrebno. Novi certifikat je veljaven en mesec in bo po enem 
mesecu potekel. Kasneje bo lahko nastopila težava v kolikor pametnega telefona ne boste povezali z 
internetom saj ne bo mogoče osvežiti certifikata.  



Slike navigacije
Pomembno: to je „Sygic car navigation”, saj je samo ta CCC certificirana. (iGO, Waze, Google 
maps...etc. žal niso kompatibilne).



Slike predvajalnika glasbe
Pomembno: Imamo določene app-e za predvajanje glasbe. Eden od teh je „Vanilla”, vendar moramo, 
da bo zadeva delovala najprej inštalirati „RockScout” app, ki je „MirrorLink driver” za to.


