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Honda Connect - Veelgestelde vragen
Apps en widgets
Vraag: Wat is het verschil tussen een App en een Widget?
A: In Honda Connect
De inhoud in de APP-sectie: is een rooster met alle geïnstalleerde Apps in Honda Connect.
U kunt de Applicatie starten/openen door op het pictogram te drukken

De inhoud in de WIDGET-sectie: De widget-sectie bevat de grotere versie van App Launchers, die ideaal is voor de configuratie
in Home-schermen. In tegenstelling tot de pictogrammen in het App-rooster kan in bepaalde Widgets ook dynamische inhoud
worden weergegeven (bijv. directe temperatuur)

Vraag: Hoe kan ik apps en widgets verplaatsen over het bureaublad/
startscherm?
A: Druk op een App of Widget en houd deze ingedrukt. Het scherm gaat over in een aanpassingsmodus, waarom Apps en Widgets naar verschillende posities kunnen worden gesleept op alle HOME-schermen, of naar de prullenmand. Klik op OK zodra u
hiermee klaar bent.
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Vraag: Wordt een App of Widget permanent verwijderd als ik deze van het
HOME-scherm naar de prullenmand sleep?
A: Nee, de apps en widgets kunnen nog steeds gevonden worden onder het pictogram Apps List (Lijst met apps) op de
HOME-pagina

Vraag: Hoe kan ik nieuwe apps naar mijn Honda Connect downloaden?
A: Ga naar het pictogram App Centre op uw startscherm. Daar vindt u door Honda goedgekeurde apps die u naar Honda
Connect kunt downloaden.
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Honda App Centre.
Vraag: Wat is Honda App Centre?
A: In Honda App Centre kunt u zoeken naar apps voor uw Honda Connect en deze kopen en downloaden, en kunt u ook een
selectie van apps voor uw smartphone bekijken die worden aanbevolen door Honda.

Vraag: Hoe kan ik het Honda App Centre openen in Honda Connect?
A: Honda App Centre is toegankelijk via het startscherm van Honda Connect bij de selectie van: Pictogram App Centre
(Opmerking: het App centre kan alleen worden gebruikt wanneer het voertuig stationair draait).

Pictogram Honda App centre

Honda App Centre

Voor het App Centre zijn er drie menusecties:

· Apps voor de auto, u kunt bladeren door de apps die beschikbaar zijn voor de Honda Connect van uw auto,
en deze aankopen en downloaden.

· Apps voor de telefoon, u kunt een selectie van apps voor uw smartphone bekijken die worden geselecteerd
en aanbevolen door Honda.

· Mijn apps u kunt de apps die u al gedownload heeft beheren. controleren of er updates zijn of een app verwijderen.
Opmerking: Voor het doorzoeken van de apps voor de auto en de apps voor de telefoon moet uw Honda Connect verbonden
zijn met het internet. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, is alleen Mijn apps beschikbaar.

Vraag: Waarom heb ik een account voor het App Centre nodig?
A: U hebt een account voor het App Centre nodig als u toegang wilt hebben tot uw Honda Connect op het webportaal van
App Centre.
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Vraag: Kan ik App Centre gebruiken met mijn smartphone of computer?
A: U moet zich aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord om bepaalde functies te kunnen gebruiken via de website.
De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden aangemaakt via de app Honda Connect Centre. U kunt de opties voor
het aanmaken en wijzigen van profielen vinden onder Settings (Instellingen) in App Centre

Ga naar de volgende site om de webpagina te openen: https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html

Vraag: Is het mogelijk om mijn App Centre-account en de bijbehorende
informatie te verwijderen?
A: Ja, de account kan worden verwijderd en kan dan niet meer worden gebruikt.
De gebruiker kan daarna terug dezelfde account aanmaken, maar heeft dan geen toegang meer tot de vroegere aankoopgeschiedenis.
Selecteer in App Centre voor Honda Connect: Settings (Instellingen) > het pictogram voor verwijderen naast uw account.
Opmerking: Wanneer de accountgegevens zijn gewist, kan de informatie niet worden gerecupereerd.
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Vraag: Hoe kom ik te weten dat App Centre moet worden bijgewerkt?
A: De statusbalk in Honda Connect toont het pictogram App Centre met een rood randje als het App Centre een update nodig
heeft.

Vraag: Hoe kom ik te weten dat er een update beschikbaar is voor apps die
ik al heb geïnstalleerd?
A: De statusbalk in Honda Connect toont het pictogram App Centre (zonder rood randje) als er updates beschikbaar zijn voor
geïnstalleerde apps.

Druk op de statusbalk en swipe naar beneden over het scherm om meer informatie te zien

Als u de rij Honda App Centre selecteert, wordt u
rechtstreeks naar de update-pagina ‘Mijn apps’
van het App Centre geleid.
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Vraag: Wat voor apps zijn er beschikbaar in het App Centre?
A: Voorbeelden van apps die beschikbaar zijn in het App Centre zijn:
Navx Parking App.
Gedaan met het eindeloos zoeken naar een parkeerplaats in 23 Europese landen.
Met deze app kunt u via een eenvoudige gebruikersinterface parkings in de buurt lokaliseren, op basis van afstand en status.

Navx Fuel App
Een update van de brandstofprijzen van tankstations in 23 Europese landen.
Kies op basis van uw locatie het dichtstbijzijnde / goedkoopste tankstation in de regio.
Naast de officiële prijzen die door de overheid worden opgegeven, stelt de app zijn gebruikers in staat om te participeren door
de prijzen die ze daadwerkelijk zien bij tankstations bij te werken.
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Vraag: Waar kan ik handleidingen vinden voor de apps in App Centre?
A: Er is een helpgedeelte in het webportaal van het Honda App Centre met een gebruikershandleiding voor apps, die toegankelijk is via de ‘Help’-link op de startpagina of rechtstreeks via deze pagina: https://ivhs.os.ixonos.com/honda/

help.html

Vraag: Ik heb een nieuwe app geïnstalleerd, maar deze verschijnt niet op de
startschermen. Hoe krijg ik er toegang toe of hoe zie ik hem op het
startscherm?
A: Geïnstalleerde apps verschijnen in het menu App/Widget onder het pictogram Apps-lijst op het startscherm. Als u dit op een
startscherm wilt plaatsen, houdt u een lege ruimte op het startscherm ingedrukt. Wanneer het pop-upmenu verschijnt, selecteert u Add App (App toevoegen) of Add Widget (Widget toevoegen). Wanneer het scherm App of Widget verschijnt, selecteert u de app of widget die u wilt toevoegen en houdt u het ingedrukt. Wanneer het scherm verandert in het startscherm,
sleept u de app of widget naar de gewenste plaats en drukt u op OK om de wijziging te voltooien.
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