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1. Instellingen Honda Connect  

 

Vraag: Waarom duurt het soms meer dan een minuut voor de display gebruiksklaar 
is               (tijdens deze periode zie ik een 2D design H-symbool)? 

A: De eenheid is gewoonlijk in slechts enkele seconden klaar vanaf het moment dat 
het contact op AAN wordt gezet, maar soms wordt ze helemaal opnieuw opgestart. 
Onder deze omstandigheden wordt er een 2D design ‘H’-symbool weergegeven voor 
het gebruikelijke 3D design ‘H’-symbool, en het kan ongeveer één minuut duren voor 
de normale werking wordt hervat. 

 

Vraag: Waarom zie ik geen richtlijnen op het scherm van mijn achteruitrijcamera?   

A: De richtlijnen worden bedekt omdat Honda Connect over het achteruitrijbeeld 
wordt weergegeven.  Als de achteruitrijstand geselecteerd wordt terwijl Honda 
Connect nog aan het opstarten is, wordt het beeld van de achteruitrijcamera 
weergegeven zonder de richtlijnen tot het opstartproces voltooid is. 

 

Vraag: Waarom werd mijn klok niet automatisch bijgewerkt toen in naar een 
andere tijdzone reed? 

A: De eenheid ontvangt de tijd via GPS en biedt de gebruiker de mogelijkheid om een 
tijdzone in te stellen, en ook om de klok in te stellen met persoonlijke voorkeuren, 
bijv. 5 minuten vroeger instellen. Wanneer de grens van een tijdzone wordt 
overschreden, behoudt de eenheid de instelling van de klant, en schakelt ze niet 
automatisch over. Hierdoor kan de klant kiezen om de tijd van het thuisland te 
behouden of over te schakelen op de lokale tijd.  

(Opmerking: De aankomsttijd in Navigatie wordt automatisch bijgewerkt naar de 
lokale tijd). 

 

Vraag: Waarom verdwijnt mijn live achtergrond wanneer ik begin te rijden?  

 

A: De richtlijnen van Honda betreffende de afleiding van bestuurders beperken de 
weergave van videobeelden tijdens het rijden. Live achtergronden zijn 
ondergebracht in deze categorie, en worden bijgevolg uitgeschakeld tot het voertuig 
stilstaat en de handrem is ingeschakeld. 
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Vraag: Kan ik meer dan één reeks gepersonaliseerde instellingen hebben?   

(een voor mij en een voor een andere bestuurder). 

A: Nee. Honda Connect kan persoonlijk worden ingesteld door alle gebruikers, maar 
kan geen twee verschillende reeksen instellingen opslaan, bijvoorbeeld op basis van 
de sleutel die wordt gebruikt. 

 

Vraag: Hoe reset ik het apparaat in gevallen van systeemfoutmeldingen enz.?  

A: Zoals op alle computers stoppen programma's of applicaties soms onverwacht 
met werken.  Honda Connect brengt de gebruiker hiervan op de hoogte met een 
foutmelding.  Om het programma te herstellen moet het mogelijk helemaal opnieuw 
worden opgestart.  Dit is mogelijk door de aan/uit-knop van Honda Connect langer 
dan 10 seconden ingedrukt te houden. 

 

Vraag: Waarom moet ik zowel in Honda Connect als in de i-MID middendisplay de 
taal wijzigen? (i-MID is alleen voorzien in Civic & CR-V). 

A: In de middendisplay zijn er verschillende talen om de selectie van de 
voertuiginstellingen te ondersteunen. Honda Connect worden echter nog meer talen 
ondersteund, voor de verschillende applicaties die mogelijk kunnen worden 
gedownload van het App Centre. Bijgevolg is het mogelijk om een taal te selecteren 
voor de persoonlijke instelling van het voertuig, en een andere taal voor Honda 
Connect, afhankelijk van de voorkeur van de klant. 

 
Vraag: Is er een 'handsfree' methode om Honda Connect te bedienen, in plaats van 
de aanraking van het scherm? 
A: Ja, er is een deelmenu dat niet vermeld is in het instructieboekje voor de 
bediening van verschillende functies op de Audio- of Telefoonschermen.  Houd om 
het deelmenu te openen de MENU-knop op het stuurwiel langer dan 2 seconden 
ingedrukt. 
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Vraag: De melding 'Audio is OFF' (Audio staat UIT) wordt weergegeven op het 
scherm, maar als ik druk op de melding  'Audio is OFF' (Audio staat UIT) gebeurt er 
niets. Hoe kan ik de Audio inschakelen? 
A: Druk op de AAN/UIT-knop bovenaan rechts/links in Honda Connect, om de audio 
AAN/UIT te zetten.  Deze knop kan ook worden gebruikt om de eenheid AAN/UIT te 
zetten wanneer het contact UIT staat. 

2. Connectiviteit van apparaat (Wi-Fi/ 
Bluetooth/Mirrorlink) 

 

Vraag: Waarom krijg ik een melding "Unable to connect to smartphone" 
(Smartphone kan niet worden verbonden) nadat ik op de smartphone-afbeelding 
heb gedrukt in het audiobronmenu? 

 

A: Het pictogram van de smartphone is ingesteld en verbonden voor gebruik met 
telefoonapplicaties zoals MirrorLink1.1. Als Mirrorlink niet kan worden gebruikt op 
de telefoon of als hij niet is aangesloten via Bluetooth en USB, wordt dit bericht 
weergegeven. 
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Vraag: Waarom laadt mijn telefoon soms niet op wanneer hij verbonden is met 
een USB-poort? 

A: De USB-poorten naar Honda Connect hebben een stroombeperking van 1 A, en als 
de batterij van het apparaat bijna leeg is, kan ze mogelijk niet worden opgeladen via 
de USB-poort. 

 

Vraag: Ik heb twee telefoons verbonden via Bluetooth, hoe kan ik wijzigen welke 
telefoon gebruikt wordt voor HFT? 

A: Ga naar de volgende menu-optie: HOME > Settings > Phone > Connect Phone 
(HOME > Instellingen > Telefoon > Telefoon verbinden), en selecteer in de lijst de 
telefoon die u wenst te verbinden voor HFT. 

 

Vraag: Ik heb twee smartphones verbonden via Wi-Fi. Hoe kan ik wijzigen welke 
telefoon gebruikt wordt voor de Internetverbinding? 

A: Ga naar de volgende menu-optie: HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi 
(HOME > Instellingen > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi), en selecteer in de lijst met 
apparaten de telefoon die wenst te verbinden voor Wi-Fi. 

 

Vraag: Ik heb 3 verschillende telefoons verbonden met het voertuig, voor Wi-Fi, 
Bluetooth Audio en HFT. Van welke telefoon is de statusbalk op de display?  

 

A: Op de statusbalk van de telefoon wordt informatie getoond over de batterij- en 
signaalsterkte van de telefoon die is verbonden voor HFT. 

 

 

 

 

Vraag: Waarnaar verwijst het Wi-Fi-symbool dat wordt weergegeven op de 
statusbalk?  

 

A: Het Wi-Fi-symbool dat wordt weergegeven op de statusbalk geeft de sterkte aan 
van de verbinding tussen Honda Connect en het verbonden apparaat dat 
geïnstalleerd is als een draagbare Wi-Fi hot spot.  Het is geen aanduiding van de 
sterkte van de Internetverbinding e.d. 
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Vraag: Welke mobiele telefoons zijn compatibel met Honda Connect voor 
mirrorlink? 

A: Op de website van Mirrorlink www.mirrorlink.com is een lijst beschikbaar van 
telefoons die compatibel zijn met Mirrorlink. 

 

Vraag: Hoe stel ik de Mirrorlink-functie in tussen mijn mobiele telefoon en mijn 
voertuig? 

A: De mobiele telefoon moet Mirrorlink 1.1 ondersteunen. Zorg ervoor dat de 
telefooninstellingen een Mirrorlink-verbinding toestaan (dit kan variëren afhankelijk 
van de telefoon). Om via Mirrorlink een verbinding aan te gaan met de hoofdeenheid 
van het voertuig, moet de telefoon via zowel Bluetooth als USB worden verbonden.  
Wanneer Mirrorlink is geactiveerd, verschijnt er een extra pagina op het HOME-
scherm (aan de rechterzijde).   

 

Vraag: Hoe kan ik controleren of het Honda Connect-systeem ondersteund is op 
mijn telefoon?   

A: De compatibiliteit van telefoons kan worden gecontroleerd in de beschikbare lijst. 

 

Vraag: Waarom wordt mijn smartphone niet gedetecteerd tijdens het scannen op 
Wi-Fi, ook al heb ik Wi-Fi 'AAN' gezet op de telefoon? 

A: De telefoon die via Wi-Fi moet worden verbonden met het voertuig, moet kunnen 
worden gebruikt en ingesteld als een 'Draagbare Wi-Fi hot-spot'. Op de meeste 
smartphones zijn de instellingen voor de Wi-Fi van de telefoon en de draagbare Wi-Fi 
hotspot verschillend.  Wi-Fi wordt op AAN gezet om de verbinding van de telefoon 
met een Wi-Fi-apparaat, bijvoorbeeld een router, mogelijk te maken. Voor het 
voertuig moet de telefoon worden geïnstalleerd als de router waarmee het voertuig 
een verbinding aangaat.  Daarom is het bij een verbinding met het voertuig wellicht 
noodzakelijk om Wi-Fi uit te schakelen op de telefoon en draagbare Wi-Fi hotspot in 
te schakelen. 

 
Opmerking: Wi-Fi hotspot, dat ook wel de Tethering-functie van de Smartphone wordt 
genoemd, moet mogelijk worden opgenomen in de overeenkomst voor de mobiele telefoon 
met de netwerkprovider. 
Raadpleeg de Algemene voorwaarden van uw contract als deze functie niet kan worden 
ingeschakeld. 

http://www.mirrorlink.com/
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Vraag: Hoe weet ik welke telefoon(s) is/zijn verbonden voor Wi-Fi, Bluetooth-
audio en HFT?  

A: De telefoon die via Wi-Fi verbonden is met de Honda Connect-eenheid wordt 
weergegeven bovenaan in de lijst met Wi-Fi-apparaten in het menu Settings 
(Instellingen), en is gemarkeerd. (A).  De telefoon(s) die is (zijn) verbonden voor BTA 
en/of HFT worden getoond in de lijst van Bluetooth-apparaten in het menu Settings 
(Instellingen), met het bijbehorende pictogram in het wit gemarkeerd. (B). Het 
pictogram van de muzieknoot verwijst naar BTA, en het telefoonpictogram naar HFT. 

 

Vraag: Wat gebeurt er als ik het voertuigcontact uitschakel wanneer ik midden in 
een HFT-gesprek ben? 

A: Als het voertuigcontact wordt UIT geschakeld tijdens een HFT-gesprek, wordt het 
gesprek onmiddellijk automatisch teruggeschakeld van het voertuig naar de telefoon.  

 

Vraag: Waarom wordt mijn telefoon niet gevonden wanneer ik deze probeer te 
koppelen via Bluetooth, ondanks het feit dat hij voorkomt in de lijst met 
ondersteunde modellen?  Hoe kan ik deze telefoon verbinden? 

A: Controleer eerst of Bluetooth is ingeschakeld en kan worden gedetecteerd op uw 
telefoon, en probeer de volgende stappen: - 
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HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi >Bluetooth Device List > Add Bluetooth Device 
(HOME > Instellingen > Bluetooth/Wi-Fi > Bluetooth > Bluetooth-apparaat 
toevoegen).  Druk als de telefoon/het apparaat niet voorkomt in de lijst op de knop 
'Phone not found' (Telefoon niet gevonden) op het scherm en voer een 
zoekopdracht uit naar Honda HFT op uw telefoon. 

Voer de onderstaande menu-optie uit als de telefoon nog steeds niet wordt 
gevonden door het systeem: - 

HOME > Settings > Android > Bluetooth > Search for devices (HOME > Instellingen > 
Android > Bluetooth > Zoeken naar apparaten) (rechtsboven op het scherm) -> Zoek 
de telefoon onder 'Devices Available' (Beschikbare apparaten) en selecteer de -> u 
krijgt een koppelingscode. De telefoon wordt nu gekoppeld. Ga naar HOME -> 
Settings -> Phone (HOME -> Instellingen -> Telefoon) voor een verbinding met HFT, 
en naar Settings -> Audio (Instellingen -> Audio) voor een verbinding met BTA.  

 

Vraag: Mijn telefoon wordt niet altijd automatisch opnieuw verbonden met Wi-Fi 
wanneer ik terugkeer naar mijn wagen.  

A: De meeste telefoons hebben een time-outfunctie om te bepalen hoe lang de 
draagbare Wi-Fi hotspot AAN blijft wanneer deze niet wordt gebruikt.  Deze functie 
is om de batterij te sparen.  Als de telefoon langer dan 10 min. van het voertuig is 
verwijderd, is de hotspot op de telefoon mogelijk UIT geschakeld. Er moet worden 
gecontroleerd of de instelling van de draagbare Wi-Fi hotspot nog steeds AAN staat 
op de telefoon. 

 

Vraag: Wanneer een telefoongids wordt ingevoerd, wordt dan de gids van de 
telefoon, van de SIM-kaart of van beide overgedragen? 

A: Alleen de contactpersonen van de telefoon worden geïmporteerd; 
contactpersonen die alleen op de SIM-kaart zijn opgeslagen worden niet 
overgedragen. 

 

Vraag: De geluidskwaliteit van telefoongesprekken via Bluetooth kan soms slecht 
zijn, en het volume schommelend. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 

A: De kwaliteit van het handsfree telefoongesprek via Bluetooth wordt beïnvloed 
door de kwaliteit van het signaal van het mobiele netwerk. Deze is afhankelijk van de 
prestaties van de cellulaire prestaties van de netwerkoperator, de 
omgevingsomstandigheden, de geografische locatie en de voertuigsnelheid.  

Bovendien wordt de Bluetooth-antenne op sommige telefoons gewoonlijk gedeeld 
met de Wi-Fi-antenne. Als Wi-Fi en Bluetooth tegelijkertijd worden gebruikt, kan dit 
leiden tot onderbrekingen in de Bluetooth-geluidskwaliteit. Wanneer het voertuig in 
beweging is, probeert de telefoon wellicht een verbinding te maken met een nieuw 
Wi-Fi-netwerk, als Wi-Fi is ingeschakeld op de telefoon.  

In Smartphones en Bluetooth-apparaten zijn de Bluetooth-hardware en -antenne op 
verschillende manieren geïmplementeerd, zodat de Bluetooth-prestaties en -
kwaliteit verschillen afhankelijk van de positie/afstand van het apparaat tot de 



10 

 

Honda Connect-eenheid en de aanwezigheid van voorwerpen rond het apparaat die 
het Bluetooth-signaal belemmeren, met intermitterende problemen met de 
Bluetooth-geluidskwaliteit als gevolg.  

Dit kan voorvallen wanneer een telefoon in uw broekzak, aktetas of handtas zit. Als u 
de telefoon op een meer centrale plaats in de auto legt, kunnen de Bluetooth-
prestaties verbeteren. 

 

 

3. Internetten 

 

Vraag: Waarom moet ik mijn Smartphone via WiFi aansluiten op het Honda 
Connect-systeem? 

A: Honda Connect maakt gebruik van de draadloze verbindingsmethode Wi-Fi om 
een mobiele verbinding te bieden voor de boord-apps en de Internetbrowserfunctie. 

 

Mobiel apparaat       <>      Wi-Fi         <>        Honda Connect              <>             Live-inhoud 

 

                                  

Vraag: Hoe kan ik bij het luisteren naar een Internet-video de bedieningsfuncties 
(Pauze / Stop / Vooruitspoelen / Terugspoelen) gebruiken? 

A: Omwille van de richtlijnen van Honda betreffende de afleiding van bestuurders is 
het niet mogelijk om tijdens het rijden een internetvideo te bedienen. De enige 
beschikbare functie voor afstelling is het volume, via het stuurwiel of de 
dashboardschakelaars. 

 

Vraag: Kan Honda Connect een "Open Wi-Fi"-netwerk gebruiken, bijvoorbeeld bij 
mij thuis?                      A: Als het Open Wi-Fi-network binnen het bereik ligt van de 
Honda Connect, kan de Wi-Fi Hotspot-verbinding worden gebruikt. 
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Vraag: Hoe kan ik wegsurfen van de specifieke openingspagina op het Internet? (Er 
is blijkbaar geen URL-balk bovenaan op het scherm). 

A: De URL-balk kan worden toegevoegd aan het scherm door het menu van de 
Browserinstellingen te doorlopen. Open de Internet-browser, druk op de knop 
MENU, scrol omlaag door de lijst en selecteer 'Settings' (Instellingen), selecteer 'Labs' 
en schakel 'Quick controls' (Snelle bediening) uit.  

 

 

Vraag: Kan de startpagina van de Internetbrowser worden ingesteld op een andere 
site dan Google? 

A: Ja dit kan gewijzigd worden via het menu van de Browserinstellingen. Open de 
Internet-browser, druk op de knop MENU, scrol omlaag door de lijst en selecteer 
'Settings' (Instellingen), selecteer 'General' (Algemeen), selecteer 'Set homepage' 
(Startpagina instellen), en maak een keuze uit de lijst  ‘Current’ (Huidig), ‘Default’ 
(Standaard), ‘Blank’ (Leeg), ‘Most visited’ (Meest bezocht) of ‘other’ (andere). 
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Vraag: Hoe kan ik de favorieten, browsegeschiedenis en opgeslagen pagina's 
weergeven in de Internetbrowser? 

A: Open de Internetbrowser, druk op de knop MENU of swipe naar het midden vanaf 
de rechterzijde. Selecteer 'Bookmarks' (Favorieten) of het vlaggenpictogram. Er 
wordt een submenu weergegeven met favorieten, geschiedenis en opgeslagen 
pagina's.  

 

Vraag: Hoe kan ik mijn Internet-browsegeschiedenis wissen? 

A: Open de Internet-browser, druk op MENU > Settings (Instellingen) > Privacy & 
Security (Privacy & veiligheid) en druk vervolgens op ‘Clear cache’ (Cache wissen) en 
‘Clear history’ (Geschiedenis wissen). 
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4. Audio & video afspelen 

 

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. 
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Vraag: Ik heb twee USB-opslagapparaten verbonden (geen iPod), maar ik heb 
alleen op één van beide toegang tot de bestanden. Hoe kan ik overschakelen op 
het andere apparaat? 

A:  Er kan niet worden overgeschakeld tussen 2 USB-opslagapparaten via het 
Audiobronmenu.  Deze actie is alleen mogelijk via de volgende menu-optie: Audio > 
USB > Menu > USB Device change (Audio > USB > Menu > Veranderen van USB-
apparaat).  Het andere USB-apparaat wordt nu afgespeeld. 

 

Vraag: Ik heb twee telefoons verbonden via Bluetooth. Hoe kan ik de audiobron 
overschakelen van telefoon A op telefoon B? 

A: Voor deze overschakeling moet de Audiobron op BTA (Bluetooth-audio) ingesteld 
zijn. Voer vervolgens de onderstaande menu-optie uit: HOME > Settings > Phone > 
Connect Audio (HOME > Instellingen > Telefoon > Audio verbinden),en selecteer in 
de lijst de telefoon die u wenst te verbinden voor BTA. 

 

Vraag: Hoe kan ik mijn voorkeurzenders van de radio gemakkelijk bewaren en 
terugvinden? 

A: Het scherm met de voorkeurzenders van de radio kan gemakkelijk worden 
geopend door het scherm boven de lijn aan te raken wanneer het audioscherm 
wordt weergegeven.  Het scherm met de voorkeurzenders van de radio kan worden 
gesloten door het boven de lijn aan te raken. 

 

Houd een rij ingedrukt om een voorkeurzender te bewaren, en selecteer een zender 
door deze kort ingedrukt te houden om deze te beluisteren. Dezelfde werkwijze 
geldt voor toegang tot USB-mappen enz. (voorbeeld hieronder) 

 

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) 



15 

 

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 worden bepaalde cd-nummers vermeld als "No Info" (Geen info)? 

A: De functie Gracenotes is niet langer ondersteund door de audio-eenheid; Voor 
CD’s die geen informatie over de muzieknummers bevatten wordt bijgevolg voor elk 
nummer ‘No Info’ (Geen info) weergegeven op de display.  

 

Vraag: Waarom wordt het muzieknummer/het album/de positie in het nummer 
niet onthouden wanneer ik overschakel van een USB-poort op een andere? 

A:  Er zijn 2 USB-poorten voor 2 apparaten, maar de Honda Connect-eenheid 
beschouwt ze als slechts één USB-audiobron.  Wanneer de bron overschakelt van het 
ene USB-apparaat op het andere, is het daarom alsof er van apparaat werd 
veranderd.  Het afspelen wordt daarom gestart vanaf muzieknummer 1, map 1. 

 

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 wordt stopgezet, schakelt de telefoon de audio-output terug door naar 
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 ->USB Device Information (Home -> Info -> Menu -> Informatie over 
systeem/apparaat ->Informatie over USB-apparaat). 

 

Vraag: Wat moet ik doen als er een melding “USB Error” (USB-fout) verschijnt op 
het scherm en het apparaat (iPod / iPhone) stopt met het afspelen van muziek 
wanneer het is aangesloten via de USB-kabel? 
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A: Houd de aan/uit-knop langer dan 10 seconden ingedrukt om de eenheid opnieuw 
op te starten. 

 

Vraag:  Hoe kan ik de TA (Traffic Announcement) (Verkeersinformatie) in-
/uitschakelen ? 

A: De huidige TA-verkeersinformatie kan worden gestopt door te drukken op het 
pop-upbericht [STOP] of door de knop [BACK] (terug) te gebruiken op de eenheid 
of op het stuurwiel. 

 

 

Als u de TA-functie AAN/UIT wilt zetten, kunt u dit doen via het menu van de Audio 
RDS-instellingen: 

  

Of via de TA-widget op het startscherm. (de locatie kan variëren) 
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5. Apps & widgets 

 

Vraag: Wat is het verschil tussen een App en een Widget? 
A: In Honda Connect: 
De inhoud in het App-gedeelte: Het App-gedeelte is een rooster met alle 
geïnstalleerde Apps in Honda Connect. De klant kan de Applicatie starten/openen 
door op het pictogram te drukken 
 

De inhoud in het Widget-gedeelte:  De widget-sectie bevat de grotere versie van App 
Launchers, die ideaal is voor de configuratie in Home-schermen.  In tegenstelling tot 
het App-rooster, kan in bepaalde gevallen in de Widgets ook dynamische inhoud 
worden getoond (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 startschermen, 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 worden teruggevonden onder het pictogram 
Android Apps op het startscherm. 

          

Vraag: Er is een melding “Unfortunately, Honda App Center has stopped” (Honda 
App Center is helaas stopgezet) op het scherm. Wat moet ik doen? 

 

A: Als u op de achtergrond Apps open laat, kunnen deze de volgende keer dat u ze 
gebruikt niet meer goed werken. Sluit ongebruikte Apps in het systeem door de knop 
“Home” gedurende 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens “Active / History” 
(Actief / Geschiedenis) te selecteren en te drukken op “Clear All” (Alles wissen). 

 

6. Garmin Navigation 

Vraag: Is er een Help-menu in Garmin Navigation? 

A: Ja, selecteer de volgende optie op het startscherm voor navigatie: Apps > Help 
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Vraag: Is er vanaf andere schermen een snelkoppeling naar het Startscherm voor 
navigatie? 

A: Ja, houd de terugknop van de Navigatie (onderaan links op het scherm) ingedrukt 
om naar het startscherm van de navigatie te gaan. 

           

 

Vraag: Hoe pas ik het volume aan van de de gesproken aanwijzingen in de 
navigatie? 

A: Het volume van de de gesproken aanwijzingen in de navigatie kan worden 
aangepast in het menu van de hoofdinstellingen van Honda Connect: Settings > 
System > Volume (Instellingen > Systeem > Volume)  

 

Er is ook een knop voor stemdemping in de navigatie, op het scherm van de 
navigatiekaart. 

    

Vraag:  Waarom blijft het systeem wanneer het volume van de gesproken 
aanwijzingen in de navigatie is ingesteld op 0 (nul) de audio van de luidspreker aan 
de bestuurderskant voor pogingen tot aanwijzingen dempen? 

A:  Omdat de gesproken aanwijzingen in de navigatie niet zijn gedempt, gedraagt het 
systeem zich nog steeds alsof er een gesproken aanwijzing is vereist door het 
afspelen van de audio door de luidspreker van het bestuurdersportier te dempen. 
Als er geen gesproken aanwijzingen zijn vereist, moet de knop voor demping op het 
kaartscherm worden gebruikt. 
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Vraag: Kan ik de knoppen wijzigen die worden weergegeven op het scherm van de 
navigatiekaart? 

A: Ja, de 3 knoppen die worden weergegeven rechts en onderaan op het 
navigatiescherm kunnen persoonlijk worden ingesteld, afhankelijk van de voorkeur 
van de klant.  

 

              

   Kaart- & voertuiginstellingen              Knoppen op kaart                                    
Dashboard 

 

 

 

 

Vraag: Hoe herstel ik de navigatieroute als ik de aanwijzingen tijdens het rijden 
ongewild heb stopgezet? 

A:  Selecteer de volgende optie: Startscherm: Where to > Recent (Bestemming > 
Recent) - bevat de geschiedenis van bestemmingen. 

             

Vraag: Kan ik een stadscentrum invoeren als bestemming? 

A: Een stadscentrum kan worden ingevoerd door de selectie van de volgende optie:  
Search near > A Different town > Categories > Cities (Zoeken bij > Een andere stad > 
Categorieën > Steden). 
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Vraag:  Hoe kan ik het navigatiesysteem zo instellen dat het een herberekening 
uitvoert, om verkeer te vermijden? 

A:  De DRG (Dynamic Route Guidance) kan bij een gebeurtenis van het TMC (Traffic 
Message Channel) op de berekende route een omleiding in kaart brengen.   

Deze optie kan worden ingesteld op Automatic (Automatisch) (herberekening zonder 
verzoek), of op On Request (Op verzoek) (gebruiker wordt gevraagd of een omleiding 
wenselijk is).   

         

 

 

Vraag: In mijn vorige Honda-voertuig verstrekte het navigatiesysteem mij 
stapsgewijs informatie op het middenscherm van de display (i-MID). Hoe kan ik 
dezelfde informatie weergeven in het huidige systeem?   

A:   Garmin Navigation gebruikt de display van Honda Connect voor de 
navigatieaanwijzingen als de kaartfunctie voor automatisch zoomen voor 
manoeuvres is weergegeven, en ook de kruispuntweergave 

                    

                 Automatisch zoomen voor manoeuvre             PhotoReal 
kruispuntweergave 

 

Vraag: Kan ik de laatste gesproken aanwijzing opnieuw beluisteren? 

A: Ja, selecteer het volgende manoeuvre-gegeven bovenaan links op het 
kaartscherm 
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Vraag: Waarom zijn er voor bepaalde talen twee opties voor gesproken 
aanwijzingen in de navigatie? 

A: De opties van de gesproken aanwijzingen in de navigatie bieden de gebruiker de 
mogelijkheid om ofwel basisaanwijzingen te selecteren, met een duidelijkere 
natuurlijke stemopname, ofwel gedetailleerde gesproken aanwijzingen met 
straatnamen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een digitale tekst-naar-
spraaktechnologie (TTS). 

 

               

 

Vraag: Waarom worden op de i-MID en de navigatiedisplay soms verschillende 
snelheidsverkeersborden weergegeven? 

A: De wegsnelheidsinformatie op de kaartdisplay van het Garmin-navigatiesysteem is 
afkomstig van de kaartdatabase. 

De wegsnelheidsinformatie van de iMID wordt verkregen met behulp van het 
verkeersbordherkenningssysteem (TSR), met een voorwaarts gerichte camera die de 
werkelijke verkeersborden leest. 

Soms is het mogelijk dat er op het navigatiescherm een andere snelheid wordt 
weergegeven dan in het verkeersbordherkenningssysteem, als de wegsnelheden zijn 
veranderd sinds de kaartgegevens werden bijgewerkt, of als er een tijdelijke 
snelheidsbeperking is. 

    
Wegsnelheid in navigatiesysteem & TSR                   Wegsnelheden TSR op i-MID          Snelheid 
afkomstig van navigatiedatabase  
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Vraag: Kan het Honda Connect-systeem (zonder navigatie) geüpgraded worden om 
Garmin Navigation erin op te nemen? 

A:  Nee, Garmin Navigation kan niet worden geïnstalleerd in Honda Connect. 

Alleen Honda Connect met navigatie als fabrieksinstallatie bevat Garmin Navigation. 

 

Vraag: Wat kan de reden zijn voor het ontbreken van een GPS-signaal in de Garmin 
Navigation App? 

A: In het Android-menu kan de GPS worden uitgeschakeld (Location services, 
locatiediensten). Controleer als de GPS niet werkt of de optie location services 
(locatiediensten) is aangevinkt. 

Selecteer de volgende optie: HOME > Settings > Android > Location services (HOME 
> Instellingen > Android > Locatiediensten) 

         

             

 

 

Vraag: Hoe kan ik nagaan hoe oude de kaart in de navigatie is? 

A: Via het startscherm van de navigatie: Settings > Map & Vehicle > myMaps 
(Instellingen > Kaart & voertuig > mijnKaarten)  

Voorbeeld: OEM CN Europa NTU 2015 voor jaar 2015  2016. 

 

           

 

Vraag: Krijgt de gebruiker gratis updates van kaarten? 

A: Het programma voor updates van kaarten is geldig gedurende een periode van 5 
jaar (inclusief het 1e jaar vanaf de verkoop van een nieuw voertuig). 



24 

 

 

Vraag: Kunnen de updates van de kaarten worden overgebracht naar een ander 
voertuig? 

A: Nee, het programma voor de updates van de kaarten blijft in het oorspronkelijke 
voertuig. 

 

Vraag: Wanneer worden de updates van de kaarten geactiveerd? 

A: De timing voor de updates van de kaarten wordt gestart op basis van een van de 
volgende twee voorwaarden: 

1. Als de kilometerstand van het voertuig 300 km overschrijdt. 

2. Als de gebruiker zich op de website van Garmin heeft geregistreerd voor 
updates van de kaarten.  

Als een gebruiker is geregistreerd op de website van Garmin, heeft hij of zij de opties 
om een e-mail te ontvangen voor jaarlijkse kennisgevingen over updates. 

 

Vraag: Hoe vaak zijn updates van de navigatiekaarten beschikbaar? 

A: De updates van de kaarten zijn eenmaal per jaar beschikbaar. 

 

Vraag: Hoe kunnen de updates van de navigatiekaarten van Garmin worden 
geïnstalleerd? 

A: De updates van de kaarten kunnen worden geïnstalleerd door een dealer van 
Honda, of ze kunnen van de website van Garmin worden gedownload door een klant, 
en via een USB-geheugenstick worden overgebracht naar Honda Connect. 

Via het startscherm van de navigatie: Settings > Device > Update Map (Instellingen > 
Apparaat > Kaart updaten) 

Ga naar www.garmin.com/honda voor informatie en instructies voor het 
downloaden. 

 
Opmerking: Voor de update van navigatiekaarten naar het systeem van Honda is een 
continue inschakeling van het systeem vereist van maximaal 1 uur. 
Gedurende deze periode moet de accu van het voertuig worden opgeladen door een 
externe lader of moet de motor blijven draaien om te voorkomen dat de accu 
leegloopt. Als de accustroom wordt verloren tijdens het updateproces, mislukt de 
update en moet het proces opnieuw worden opgestart.  
Om eventuele problemen te voorkomen bevelen wij aan deze update van kaarten te 
laten uitvoeren voor de klant door een dealer van Honda. 

 

Vraag: Worden mijn favorieten en opgeslagen pagina's gewist wanneer ik de 
updates voor mijn kaarten installeer? 

A: Nee, deze items worden niet gewist bij de update van kaarten. 

 

http://www.garmin.com/honda
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7. Aha – Internet-audiospeler  

Vraag: Wat is Aha? 
A: Aha internet audiospeler met duizenden audiozenders om te kiezen tussen 
opwindende muziek, nieuws, podcasts, audioboeken, nieuwsberichten van sociale 
media en lokale diensten.  

 
 

Vraag: Welk type zenders biedt Aha aan? 
A: Dit zijn de soorten zenders waaruit kan worden gekozen: 

 Podcasts 

 Audioboeken  

 Internetradio (en ook internetstreams van AM-/FM-zenders) 

 Muziekdiensten (8tracks Radio, AccuRadio, PlumRadio, Deezer) 

 Sociale media (Facebook & Twitter) 

 Locatiediensten (hotel, restaurants, weer)  

 

Vraag: Moet ik betalen of mij registreren voor Aha-radio? 

A: De Aha radio-app is standaard opgenomen in het Honda Connect-systeem. 
Hiervoor worden geen betaling of registratiekosten aangerekend, maar het 
aanmaken van een aha-account is wel een vereiste. 

 

Vraag: Waarom moet ik me aanmelden om naar Aha-radio te luisteren? 

A: Een eerste aanmelding in de Aha-radio-account is vereist om de applicatie op te 
starten en te activeren. 

Aha-radio heeft een aanbod van duizenden radiozenders. Met een login-account 
kunt u de zenders die u beluistert personaliseren. 

 

U heeft ook toegang tot uw Aha-account via het internet of via een app op uw 
smartphone of tablet. Zo kunt u overal, en niet alleen in de wagen, uw muziek 
persoonlijk instellen en beluisteren.  

Ga naar Aha op: www.aharadio.com of download de App op uw apparaat via de App-
stores van Apple of Google. 

http://www.aharadio.com/
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Vraag: Welke informatie moet ik opgeven om een Aha-account aan te maken? 

A: Voor de account zijn alleen een e-mailadres, wachtwoord, naam, geslacht en 
geboortedatum nodig. 

Bij het aanmaken van een nieuwe account wordt een e-mail verstuurd om de 
account te verifiëren. 

Opmerking:  

- Het wachtwoord is voor de Aha-account. Het is niet het wachtwoord van de e-
mailaccount van de gebruiker.  

- De gebruiker moet de account binnen de 14 dagen verifiëren. 

Wanneer u zich afmeldt bij de account in Honda Connect, zijn uw e-mail en 
wachtwoord vereist om opnieuw in te loggen. 

 

                  

Vraag: Waarom hebben sommige radiozenders andere bedieningsknoppen 
onderaan op het scherm? 

A: Er zijn 3 verschillende soorten zenders:  

1. Live radiozenders zijn om in werkelijke tijd te luisteren, zoals op standaard 
FM/AM-radio's. Omdat dit live radio is, zijn de bedieningsopties 
afspelen/stop beschikbaar.   

2. Jukebox-zenders bevatten vooraf opgenomen inhoud, die wordt gestreamd 
en gebufferd in Honda Connect, zodat u de afspeeltijd van het huidige 
nummer kunt zien en voor de gebufferde inhoud de opties afspelen/pauze en 
volgend nummer kunt selecteren. 

3. Podcast-zenders bevatten vooraf opgenomen inhoud die wordt gestreamd 
en in Honda Connect wordt gebufferd, met de mogelijkheid om de tijd van 
het huidige nummer en de gebufferde inhoud weer te geven, 15 seconden 
terug te spoelen en 30 seconden vooruit te spoelen, het afspelen te pauzeren 
of door te gaan naar het volgende audionummer. 
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                 Live radio                                   JukeBox                                      Podcast 

Vraag: Waar bevindt zich het instellingenmenu van Aha? 

A: Raak het scherm linksboven aan, langs het Aha-logo. 

 

 

Vraag: Hoe kan ik mijn favoriete radiozenders ordenen? 

A: Selecteer de volgende optie: Aha Settings menu > Edit Presets (Instellingenmenu 
Aha > Voorkeursinstellingen bewerken), om uw opgeslagen zenders te ordenen op 
een van de volgende manieren: 

 Alfabetisch 

 Aangepast 

 Meest afgespeeld 

U kunt de zender ook wissen. 

 

    

Vraag: Wat is het maximale aantal voorkeursinstellingen? 

A: De gebruiker kan maximaal 36 voorkeursinstellingen van zenders opslaan. 

 

Vraag: Waarom kan ik geen radiozenders zoeken tijdens het rijden? 

A: Aha biedt duizenden radiozenders om uit te kiezen. Om ervoor te zorgen dat de 
bestuurder niet teveel wordt afgeleid, kan de functie voor het zoeken van zenders 
alleen worden bediend wanneer het voertuig stationair draait. 
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Vraag: Kan ik mijn Facebook- en Twitter-accounts gebruiken met Aha? 

A: Ja, deze functie is beschikbaar in Aha. 

De posts in uw account worden voor u voorgelezen in audioformaat.  

In de instellingen kunt u als volgt inloggen in uw account: 

Aha Setting Menu > Settings > Associated Accounts (Menu Aha-instellingen > 
Instellingen > Gekoppelde accounts).    

                               

 

Vraag: Waarom zijn Facebook- & Twitter-zenders alleen in audioformaat? 

A: Met deze zenders kunt u tijdens het rijden zonder afleiding de laatste posts op uw 
sociale netwerken beluisteren. 
 

Vraag: Kan ik mijn huidige Deezer-account voor internetradio koppelen aan Aha? 

A: Ja, Aha heeft een aan Deezer gekoppelde radiozender 

Selecteer de volgende optie voor het koppelen van de account: Aha Setting menu > 
Associated Accounts > Deezer (Menu Aha-instellingen > Gekoppelde accounts > 
Deezer) 
 

Vraag: Kan ik met Aha locatiegebaseerde diensten vinden? 

A: Aha biedt locatiediensten in de buurt van de locatie van uw voertuig, voor hotels, 
restaurants en weer  

Als u een interessante plaats selecteert, kunt u direct bellen met de HFT (handsfree 
telefoon), of een directe verbinding tot stand brengen met de Garmin-navigatie van 
Honda Connect (indien geïnstalleerd) voor een wegbeschrijving naar deze plaats. 

   
 Functie in de buurt                                           Weer                                         Restaurant  

 

Handsfree telefoon & directe link naar navigatie: 
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Vraag: Waarom wordt bij het luisteren naar Aha de audio soms met tussenpozen 
afgespeeld? 

A: Aha is een Internet radio-app die gebruik maakt van het mobiele netwerk om de 
audio-inhoud te streamen in de Aha-app van het Honda Connect-systeem.  

In gebieden met een slecht databereik zijn de prestaties van datastreaming beperkt, 
en in gebieden met een zeer slecht databereik kan de datastreaming uitvallen. Deze 
wordt automatisch hervat wanneer het bereik voor mobiele gegevens verbetert.  

Als de audio niet kan worden afgespeeld, wordt er een melding "Loading Content" 
(Bezig met inhoud laden) weergegeven op het scherm van de zender.  

 
   Luisteren naar Live radiozender          "Loading Content" (Bezig met inhoud laden) wordt 
weergegeven                 voorbeeld: Jukebox-zender 

 
Voor Jukebox- & Podcast-zenders wordt de audio-inhoud gebufferd tijdens het 
afspelen, zodat deze verder kan worden afgespeeld wanneer de netwerkgegevens 
beperkt zijn.  

 
                    Jukebox-zender                         Statusbalk voor afspelen van audio 

 

 

Als u in de functie 'in de buurt' 
de telefoonknop indrukt, 

wordt de HFT geopend om te 
bellen naar de desbetreffende 

plaats. 

Als u in de functie 'in de buurt' 
drukt op de speldenpunt, wordt de 
navigatie geopend met de 
desbetreffende locatie als 
bestemming. 

(*met navigatieoptie) 



30 

 

Vraag: Welke mobiele ontvangststerkte is vereist voor internetradio? 

A: De sterkte van een mobiel signaal varieert afhankelijk van uw locatie en van de 
mobiele serviceprovider die wordt gebruikt. 

 

Voorbeeld van netwerkontvangst weergegeven op een Smartphone 

Om naar internetradio te luisteren, moet de signaalsterkte beter zijn dan 2,5 G. De 
signaalontvangststerkte wordt weergegeven op de Smartphone of het Wi-Fi dongle-
apparaat van de gebruiker.  

Verklaring ontvangstkenmerken: 

G of GPRS: Dit wordt vaak weergegeven op de display van de telefoon met de letter 'G'; 
'General Packet Radio Service' is de traagste vorm van dataconnectiviteit (114kbps). 

2,5 G of E of EDGE: Wordt gewoonlijk aangegeven met 'E'  is ook bekend onder de naam 
eGPRS. Dit verbindingstype vult de leemte tussen 2G (GPRS) en 3G, met theoretische 
snelheden van 400 kbps.  

3G: Dit is de 3e generatie, die wordt aangegeven met ‘3G’ op de display van de 
telefoon. 3G biedt gebruikers datasnelheden aan die ongeveer het dubbele zijn van 
EDGE, met snelheden tot 384 kbps. 

HSPA of HSPA+ : 'High-Speed Packet Access' is de nieuwste vorm van 3G-technologie 
voor mobiele gegevens die bestaat. Afhankelijk van de verschillende netwerken en 
apparaten, kunnen met HSPA+ snelheden worden bereikt van 14,4Mbps en 21Mbps, 
en op enkele netwerken 42Mbps. 

4G of LTE: Is momenteel het snelste verbindingstype dat beschikbaar is, ook bekend 
onder de naam LTE ('Long Term Evolution'). Hiermee worden snelheden tot 
160Mbps gehaald.  

Vraag: Waarom wordt er soms Aha-audio afgespeeld wanneer ik het contact aan 
zet? 

A: Als u aan het luisteren was naar Aha-radio en de app niet heeft afgesloten voor u 
de laatste keer het contact uit zette, wordt de gebufferde inhoud bewaard in het 
geheugen van Honda Connect, en wordt deze inhoud verder afgespeeld wanneer het 
contact weer wordt ingeschakeld. Dit is een onderdeel van de functie voor 
automatisch afspelen van Aha.     
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Vraag: Hoeveel mobiele data verbruikt de Aha-radio-app? 

A:  De Aha-radio-app in het Honda Connect-systeem werkt op dezelfde wijze als een 
internetradio-applicatie op uw smartphone/tablet, waarbij date vereist zijn om de 
audio-inhoud naar de applicatie te streamen. 

Er zijn vele internetradiozenders, en deze zenden uit op verschillende bitsnelheden, 
die een invloed hebben op het dataverbruik. Gemiddeld wordt bij het luisteren naar 
internetradio 20Mb/uur aan mobiele gegevens verbruikt.    

Het verbruik van mobiele gegevens kan worden geraadpleegd in Honda Connect, 
Selecteer de volgende optie:  Settings > Android > Data Usage (Instellingen > 
Android > Dataverbruik) 

Opmerking: Net zoals bij het gebruik van een mobiel apparaat buiten het land waar 
u het netwerkcontract hebt afgesloten, kunnen er in andere landen 
dataroamingkosten aangerekend worden. 

 
                                    Instellingen                         Android 

                           

 
                    Dataverbruik                                 Grafiek dataverbruik                               Dataverbruik per app               

               

Vraag: Waarnaar verwijst de instelling  "Explicit Content" (Aanstootgevende taal) 
in het instellingenmenu? 

A: Standaard filtert en blokkeert Aha automatisch aanstootgevende inhoud voor u.  

Om te kunnen luisteren naar aanstootgevende podcasts en naar komedies of door 
gebruikers gegenereerde shouts, selecteert u de volgende optie:  Aha 
Instellingenmenu > Explicit Content > On/Off (Aanstootgevende inhoud > Aan/uit). 
Als u probeert om zonder eerst de optie 'aanstootgevend' in te schakelen naar een 
aanstootgevende podcast te luisteren, wordt u eraan herinnerd dat uw instellingen 
moeten worden gewijzigd.   
Voor andere zenders, waar aanstootgevende inhoud mogelijk wordt gemengd met 
niet-aanstootgevende inhoud, worden de items met aanstootgevende inhoud er 
gewoon volledig uitgefilterd. 
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         Instellingen Aha 
 
 

8. Honda App Center 

 

Vraag: Wat is Honda App Center? 

A: In Honda App Center kunt u zoeken naar apps voor de Honda Connect van uw 
auto 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 Center openen in Honda Connect? 
A: Honda App Center is toegankelijk via het startscherm van Honda Connect bij de 
selectie van: Pictogram App Center  
(Opmerking: het App Center kan alleen worden gebruikt wanneer het voertuig 
stationair draait). 

 
                            Pictogram Honda App Center                                                Honda App Center            

 
Voor het App Center zijn er drie menusecties: 
 

Apps voor de auto: U kunt de apps die beschikbaar zijn voor de Honda Connect van 

uw auto doorzoeken, aankopen en downloaden, indien en wanneer er nieuwe apps 
beschikbaar worden gesteld. 
 

Apps voor de tefoon: 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.  
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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 Center nodig? 

A: U hebt een account voor het App Center nodig als u toegang wilt hebben tot uw 
Honda Connect op het webportaal van App Center. 

 

Vraag:  Kan ik het App Center gebruiken via mijn Smartphone of PC? 

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 Honda 
Connect met behulp van de app Honda App Center. Onder de instellingen van App 
Center vindt u opties voor het aanmaken en wijzigen van een profiel. 
 

 

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

 

Vraag: Is het mogelijk om mijn account voor het App Center en alle informatie die 
eraan is gekoppeld te wissen?  

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 de volgende optie in het App Center van Honda Connect: Settings > Delete 
icon next to your account (Instellingen > Pictogram langs uw account wissen). 

Opmerking: Wanneer de accountgegevens zijn gewist, kan de informatie niet 
worden gerecupereerd.  
 

 

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html
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Vraag: Hoe kan ik nieuwe apps downloaden op de Honda Connect-eenheid?  

A:  Ga naar het pictogram ‘Honda App Center’ op uw startscherm, en u zult door 
Honda goedgekeurde apps aantreffen die kunnen worden gedownload naar Honda 
Connect. 

 

 

 

Vraag: Hoe weet ik of er een update beschikbaar is voor apps die ik al in mijn bezit 
heb? 

A: Het pictogram van het Honda App Center wordt rood en er wordt een nummer 
weergegeven dat het aantal beschikbare updates aangeeft. 

                                                   
                                                       Pictogram App Center met beschikbare updates 

 

Vraag: Welke soort apps zijn beschikbaar in het App Center? 

A: Voorbeelden van apps die beschikbaar zijn in het App Center: 

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 
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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 worden verstrekt door de overheid, kunnen gebruikers 
met de app zelf een bijdrage leveren door de prijzen die ze zelf zien in de 
tankstations te updaten. 

 

 

 

Vraag:  Waar vind ik gebruikshandleidingen voor de apps van het App Center? 

A: Er is een hoofdstuk 'help' op het webportaal van het Honda App Center, met 
gebruikshandleidingen voor de apps, die kunnen worden geraadpleegd via de link ”Help” op 
de startpagina, of rechtstreeks op 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 kan ik deze app openen of hoe kan ik de app weergeven op het 
startscherm? 

A: Geïnstalleerde apps verschijnen in het menu App/Widget onder het pictogram 
Android Apps op het startscherm. Zie hoofdstuk 5 van deze FAQ voor informatie over 
het verplaatsen van Apps/Widgets naar een van de startschermen. 

 

 

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help.html

