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Honda Connect - Veelgestelde vragen - Audio.
Vraag: Waarom kan ik niet door alle albums/muzieknummers enz.
Browsen wanneer ik Bluetooth-audio gebruik?
A: Deze functie wordt bediend via de verbonden telefoon. Op sommige telefoons is zoeken naar mappen, albums of
muzieknummers mogelijk via Bluetooth audio, en op andere telefoons is het aantal mogelijke handelingen beperkt tot
het afspelen van één album. Controleer het Bluetooth Audio-protocol op de telefoon.
Bekijk hieronder de Bluetooth Audio-protocols voor de verschillende telefoons, en de functionaliteit ervan:
A2DP Kenmerken
Stereo-audio van Bluetooth-muziekapparaten wordt afgespeeld via de luidsprekers van het voertuig.
AVRCP 1.0 Kenmerken
De functies Afspelen/Pauze/Vooruitspoelen/Terugspoelen zijn ondersteund.
AVRCP 1.3 Kenmerken
De muziekstatus (bezig met afspelen/in pauze/gestopt) en de metagegevens van de muzieknummers zijn ondersteund.
AVRCP 1.4 Kenmerken
Browsefuncties, zoals muziek browsen en de lijst van nummers die worden afgespeeld, zijn ondersteund.

Vraag: Waarom is het volume zeer laag wanneer ik muzieknummers afspeel
via Bluetooth-audio?
A: Het volume voor het afspelen van Bluetooth-audio wordt hoofdzakelijk geregeld door de volume-instelling van de telefoon.
Als het volume van de telefoon laag is moeten de volume-instellingen van het voertuig dus aanzienlijk verhoogd worden om
geluid te horen.

Vraag: Hoe kan ik mijn USB-apparaat veilig ontkoppelen?
A: Dankzij het USB-systeem van Honda kunnen UBS-apparaten veilig worden ontkoppeld zonder dat er enige speciale
ontkoppelingsacties moeten worden uitgevoerd. USB-apparaten kunnen dus altijd veilig worden verwijderd.

Vraag: Er werd een audiomelding weergegeven “Audio reageert niet.
Wilt u het afsluiten?” Waarom kan dit voorvallen en wat moet ik nu doen?

A: Een audiotoepassing kan worden afgesloten als de time-out is verstreken bij het wachten op een antwoord van een
vastgelopen verbonden apparaat zoals een iPod. Als de audiotoepassing wordt afgesloten en opnieuw wordt geopend,
wordt de toepassing opnieuw opgestart. Het oorspronkelijke vastgelopen apparaat moet apart opnieuw worden opgestart.
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Vraag: Ik heb meer dan 1 telefoon aangesloten via Bluetooth. Hoe kan ik
de audiobron overschakelen van telefoon A op telefoon B?
A: Voer de volgende stappen uit: HOME > Settings (Instellingen) > Phone (Telefoon) > Bluetooth Device List (Lijst met
Bluetooth-apparaten), selecteer de telefoon die u voor Bluetooth-audio wilt aansluiten in de lijst.

Vraag: Welke bestandstypen worden ondersteund voor het afspelen van
USB-audio?
A: Honda Connect ondersteunt de volgende audiobestandstypen: MP3, WMA, AAC.

Vraag: Hoe kan ik mijn voorkeurzenders van de radio gemakkelijk bewaren
en terugvinden?
A: Het voorkeursscherm voor radio kan eenvoudig worden weergegeven onder aan het audioscherm in FM, AM en DAB.
De lijst met voorkeurzenders en de lijst met beschikbare zenders (FM/AM) of ensemblelijst (DAB) kunnen worden geopend
door het audioscherm boven de lijn aan te raken. Het scherm met de voorkeursinstellingen van de audio kan worden gesloten
door het gebied boven de lijn aan te raken.

Druk boven de rij
om af te sluiten

Kies om een voorkeurzender te bewaren een
zender uit de zenderlijst, selecteer vervolgens
de lijst met voorkeurzenders en selecteer een rij.
Houd een rij ingedrukt om een voorkeurzender
te bewaren, en selecteer een zender door deze
kort ingedrukt te houden om deze te beluisteren.

Druk boven de rij
om af te sluiten
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Dezelfde werkwijze geldt voor toegang tot USB-mappen enz. (voorbeeld hieronder)

Druk boven de rij
om af te sluiten

Vraag: Waarom is de lijst van alle DAB-zenders/-services niet
in alfabetische volgorde?
A: DAB-zenders worden in alfabetische volgorde weergegeven binnen hun overeenkomstige groepen. Wanneer de lijst
'All Ensemble' (Volledige groep) geselecteerd is, worden de DAB-zenders in alfabetische volgorde weergegeven, in de
volgorde van de groep waartoe ze behoren (bijv. National, Oxford, W Wilts enz.).

Vraag: Waarom kan ik als ik een Mirrorlink-verbinding heb het afspelen van
de Bluetooth-audio niet meer horen?
A: Dit is helaas een kenmerk van bepaalde telefoons. Het afspelen van de audio wordt doorgeschakeld in de telefoon, voor de
ondersteuning van Mirrorlink. Om het afspelen via Bluetooth opnieuw te kunnen beluisteren, kunt u ofwel de instellingen van
de USB-verbinding in de telefoon wijzigen opdat Mirrorlink niet wordt ondersteund, ofwel de telefoon loskoppelen van de USB
-kabel. Zodra de Mirrorlink-verbinding is stopgezet, schakelt de telefoon de audiosignalen terug door naar de Bluetooth-audio.

Vraag: Kan ik de resterende capaciteit van het USB-apparaat controleren
wanneer het apparaat is verbonden met het systeem?
A: Ja, de informatie over de capaciteit van het USB-apparaat kan worden weergegeven via de volgende menu-optie: Home >
Info > Menu > System/device Information (Systeem-/apparaatinformatie) > USB device Information (USB-apparaatinformatie).
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Vraag: Ik ben zoek naar nieuwe DAB-ensembles en soms druk ik op de >
knop om naar het volgende Ensemble te gaan maar er gebeurt niets!

A: Wanneer u op de toets > drukt om naar het volgende ensemble te gaan wanneer er geen signaal wordt ontvangen,
geeft het apparaat de naam of het codenummer niet weer. Blijf gewoon op de toets > drukken totdat een ontvangen
ensemble wordt gevonden en weergegeven.

Vraag: Waarom duurt het automatisch opnieuw afstemmen enkele
seconden/minuten wanneer ik zie dat de DAB-zender het signaal heeft
verloren, terwijl het signaal onmiddellijk wordt gevonden als ik handmatig
opnieuw afstem?
A: Als er geen corresponderende FM-zender beschikbaar is, zal de DAB-tuner ALLE ensembles controleren op zoek naar een beter
signaal, in een lus, en ten slotte terugkeren naar het oorspronkelijke signaal. (Deze procedure kan enkele seconden/minuten
duren, afhankelijk van de beschikbare ensembles). Als u handmatig opnieuw afstemt door een andere voorkeuzezender dan
de oorspronkelijke zender op te zoeken, dwingt dit de DAB-tuner om het oorspronkelijke signaal te controleren.

Vraag: Hoe kan ik de verkeersinformatie (TA) uitschakelen?
A: De lopende verkeersinformatie kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld. U kunt dit doen door op ‘Stop’ te
drukken in het pop-upbericht op het scherm, of op de knop 'Back' (Terug) in de benedenhoek van het scherm, of op de terugknop op de stuurschakelaar.

Of

Of
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Als u de TA-functie wilt aan- of uitzetten, kunt u dit selecteren op het startscherm.

Of in het instellingenmenu:

Vraag: Ik kan het afspelen van muziek pauzeren bij het luisteren naar
nummers via Bluetooth Audio. Hoe kan ik een nummer pauzeren bij het
luisteren naar muziek via een USB-apparaat?
A: De USB-audiobron heeft geen pauzeknop op het scherm, maar het afspelen van muziek kan wel worden gepauzeerd
door op de AAN/UIT-knop te drukken.
USB audioscherm

Bluetooth audioscherm

Vraag: Welke bestandstypen worden ondersteund voor het afspelen
van USB-video?
A: Honda Connect ondersteunt de volgende videobestandstypen: MP4.

Vraag: Wanneer het geluid is gedempt, kan ik dan nog wel
verkeersinformatie horen?
A: Nee, wanneer het audiovolume op dempen of op nul (0) is ingesteld, worden alle audiofuncties van het media-apparaat
gedempt, inclusief verkeersinformatie. De spraakbegeleiding van de navigatie blijft echter behouden.
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Vraag: Als ik mijn oude iPod aansluit, zie ik een bericht op het scherm van
Honda Connect met de tekst “Unsupported Version” (Niet-ondersteunde
versie), als ik de audiobron overschakel naar USB zie ik “No Device
Connected” (Geen apparaat aangesloten).
Welke iPod- en iPhone-modellen worden ondersteund?
A: Compatibele iPods en iPhones vanaf maart 2017 zijn:
iPod (5e generatie)
iPod classic 80GB/160GB (op de markt uitgebracht in 2007)
iPod classic 120GB (op de markt uitgebracht in 2008)
iPod classic 160GB (op de markt uitgebracht in 2009)
iPod nano (1e tot 7e generatie) uitgebracht tussen 2005 en 2012
iPod touch (1e tot 5e generatie) uitgebracht tussen 2007 en 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s /
iPhone 6 /iPhone 6 Plus

Vraag: Waarom krijg ik soms geen verkeersinformatie wanneer ik die
verwacht?
A: De verkeersinfo werkt niet als de FM-ontvangst tot onder 20 dBA daalt. Daarom kan de verkeersinfo wegvallen,
afhankelijk van uw geografische locatie.

7

© Honda Motor Europe Ltd. 2017

