
 

1 

aha 2.0 

2017– 

Vanliga frågor och svar 



 

2 

Vanliga frågor om Honda Connect 

Aha 2.0 – webbljudspelare. 

 

F: Vad a r Aha? 
S: Aha är en webbaserad ljudspelare med tusentals ljudkanaler att välja mellan – allt från musik, nyheter, poddsändningar 
och ljudböcker till sociala mediers nyhetsfeeds och platsbaserade tjänster.  

 

 

 

 

 

 

F: Vilka typer av stationer inga r i Ahas utbud? 
S: Du kan välja mellan följande typer av stationer: 

 Poddsändningar 

 Ljudböcker 

 Webbradio (inklusive AM- och FM-stationer som sänder på internet) 

 Musiktjänster (8tracks Radio, AccuRadio, Amazon music, PlumRadio, Deezer m.fl.) 

 Sociala medier (Facebook och Twitter) 

 

F: Vilka uppgifter beho ver man la mna ut fo r att skapa ett Aha-konto? 
S: För Aha-radio måste du registrera dig/skapa ett konto med följande uppgifter, för att kunna använda appen och tjänsten. 

E-postadress – detta är ditt inloggningsnamn (Aha delar inte denna e-postadress med tredje parter)  

Lösenord – måste vara minst fyra tecken långt  

Namn – det användarnamn som ska användas för kontot 

Kön – används endast för kunddemografiska syften  

Födelseår – används endast för kunddemografiska syften 

Du slutför registreringen genom att kryssa för rutan för att godta användningsvillkoren och dataskyddspolicyn innan du väljer 
”Join” (Bli medlem). 

Du får en bekräftelse på registreringen via e-post från Aha-radio (på den angivna e-postadressen). 
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F: Beho ver man vara inloggad fo r att lyssna pa  Aha-radio? 
S: En inledande inloggning på Aha-radiokontot krävs för att kunna starta och aktivera appen. 

Aha-radio erbjuder tusentals radiostationer. Det lösenordsskyddade kontot ger dig möjlighet att anpassa vad du lyssnar på. 

 

 

 

 

 

 
Aha-kontot är också tillgängligt på internet eller via en app på din smarta mobil eller datorplatta. Fördelen med det  
är att du kan anpassa och lyssna på musik oavsett var du befinner dig (inte bara i bilden). Gå in på Ahas webbplats på: 
www.aharadio.com eller ladda ner appen till enheten från Apple- eller Google App-butiken. 

 

F: Beho ver man betala fo r eller prenumerera pa  Aha-radio? 
S: Aha-radioappen ingår som standard i Honda Connect och är kostnadsfri, men man måste skapa ett Aha-konto. Visst premi-

uminnehåll på Aha betalas direkt till innehållsleverantören. 

Det vill säga att Deezer kan vara gratis, men för att få tillgång till alla funktioner krävs att man betalar en avgift till Deezer. 

För Amazon music krävs ett betalkonto på Amazon. 

 

F: Hur fa r man tillga ng till det material som a r tillga ngligt? 
S: Aha ger dig tillgång till över 100 000 stationer för en rad olika innehållstyper. För att få tillgång till hela materialbiblioteket 

besök Discover genom att öppna fliken med samma namn. 

 

 

 

 

 

 

Där kan du bläddra i ämneskategorier, närliggande material och innehållspartners. Du kan också göra sökningar med hjälp 

av rutan ”Search” (Sök). 

Med hjälp av Discover (Upptäck) kan du enkelt bläddra bland utvalda stationer och fritt lyssna på stationer utan att lägga till 

dem i Favoriter. Du har också tillgång att bläddra bland premiumtjänster. 

 

 

 

 

Sök 
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F: Var finns Ahas insta llningsmeny? 
S: Inställningsmenyn identifieras med hjälp av kugghjulssymbolen i huvudmenyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F: Vad inneba r alternativet ”Explicit Content” i insta llningsmenyn? 
S: Som standard filterar och blockerar Aha automatiskt stötande innehåll (s.k. Explicit Content).  

Gör så här om du vill kunna lyssna på poddsändningar med potentiellt stötande innehåll liksom komedi eller användargenere-
rade skrik: Öppna menyn Aha Settings > Explicit Content > On/Off (Aha-inställningar > Stötande material > På/Av). 

Om du försöker spela upp en poddsändning med potentiellt stötande material och inte har ändrat inställningen visas en påmin-
nelse om att du behöver ändra inställningarna. På andra stationer där potentiellt stötande material kan blandas med normalt 
material filtreras material med stötande innehåll bort helt och hållet. 

 

 

 

 

 

 

 

F: Hur kan man spara inneha ll som man vill ga  tillbaka till senare? 
S: När du hittar sändningar som du vill ha smidig tillgång till kan du lägga till det som en förinställd kanal på sidan Favourites 
(Favoriter) i appen. Det spelar ingen roll vilken typ av innehåll du lägger till:  

Poddsändningar, musik, ljudböcker ligger alla samlade på samma ställe och hanteras med samma reglage. Du behöver inte 
hoppa från den ena appen till den andra. Sidan Favourites (Favoriter) gör det också lättare att ansluta alternativ för premi-
umtjänster för musik och sociala medie-stationer. Det gör du genom att klicka på plustecknet (+) under ”Linked Ser-
vices” (Länkade tjänster). 

Efter hand som listan med favoriter växer lägger Aha-radio till rader längst ner på skärmen. Det är bara att rulla nedåt för 
att visa alla förinställda kanaler.  
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F: Hur go r man fo r att la gga till en radiostation i favoriter? 
S: Du lägger till en station i favoriter genom att lokalisera favoriter-stjärnan på uppspelningsfältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F: Hur organiserar man sina favoriter? 
S: Om du vill sortera om dem så att de ligger i annan ordning trycker du på Edit (Redigera, pennikonen) eller går in på 
www.aharadio.com/stations i en webbläsare. 

Sedan är det bara att dra stationen till önskad plats eller välja de stationer som ska tas bort genom att trycka på krysset  
på stationsgrafiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan också välja någon av de automatiska sorteringsalternativen från rullgardinsmenyn: Alphabetical (Bokstavsordning),  
Custom (Anpassad ordning) eller Most Played (Oftast spelade).  

 

 

 

 

 

 

 

F: Vilket a r det maximala antalet favoriter man kan ha? 
S: Du kan spara upp till 36 favoriter. 

 

F: Varfo r kan man inte so ka efter radiostationer medan man ko r? 
S: Aha har tusentals radiostationer att välja mellan och för att minska störningsmoment för föraren är stationssökningen  
endast tillgänglig när fordonet står stilla. 
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F: Kan jag la nka till andra konton som jag redan har hos Aha? 
S: Ja. Aha-radio har stöd för länkning av ditt konto till en rad olika tjänster för att förbättra upplevelsen som helhet. Du kan 
länka Aha-radio-kontot till dina konton på Facebook, Twitter, 8tracks, Amazon Music och Deezer. 

Du kan lägga till, uppdatera eller ta bort dessa kopplingar genom att gå in under Settings (Inställningar) och gå till Accounts 
(Konton) och Associated accounts (Associerade konton) eller helt enkelt genom att trycka på plustecknet (+) i Linked Services 
(Länkade tjänster) i Favourites (Favoriter).  

F: Varfo r a r Facebook- och Twitter-stationerna endast ljudbaserade? 
S: På dessa stationer kan du lyssna på de senaste inläggen på dina sociala medienätverk utan störningsmoment när du är ute och kör. 

 

F: Har Aha platsbaserade tja nster? 
S: Aha tillhandahåller lokala tjänster för hotell, restauranger (Hungry [Hungrig]) och väderinformation baserat på var fordonet 
befinner sig.  

Om du väljer Place Of Interest (Intressant ställe) kan du ringa direkt via HFT-systemet (handsfreetelefoni) eller länka direkt till 
Garmin-navigering* för en vägbeskrivning till platsen. 

* Funktionen för Garmin-navigering är endast tillgängligt på Honda Connect med navigeringssystem. 

 Nearby (Närbelägna ställen)   Weather (Väder)    Hotels (Hotell) 

Handsfreetelefoni och direktnavigeringslänk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du trycker på telefonknap-

pen i Nearby (Närbelägna 

ställen) öppnas HFT-systemet 

så att du kan ringa stället. 

Om du trycker på lokalisering-

sknappen i ”Nearby” (Närbelägna 

ställen) öppnas Garmin Naviga-

tion så att du kan följa naviger-

ingsstystemet fram till platsen 
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F: Varfo r bryts ljudet ibland na r man lyssnar pa  Aha-stationer? 
S: Aha är en webbaserad radioapp som använder sig av mobilnätverket för att strömma ljud till Aha-appen på Honda Connect.  

I områden med dålig mobildatatäckning försämras dataströmningens prestanda och kan upphöra helt i områden med mycket 
dålig täckning. Sändningen återupptas dock automatiskt så snart mobildatatäckningen förbättras igen.  

När ljudet inte kan spelas upp visas meddelandet ”Buffering . . .” (Buffrar) på stationsskärmen.  

 

 

 

 

 

 

 Lyssnar på direktsänd radiostation Meddelandet ”Buffering . . .” visas (Buffrar) 

För jukebox-, ljudboks- och poddsändningsstationer buffras ljudmaterialet under uppspelning och kan därför fortsätta även 
om nätverkstäckningen är begränsad.  

 

 

 

 

 

 

Ljudböcker 

 

F: Varfo r spelas Aha-ljud ibland na r man vrider om ta ndningen till la ge PA ? 
S: Om du lyssnade på Aha-radio utan att avsluta appen innan du slog från tändningen förra gången sparas det buffrade ljudet 
I Honda Connects minne. Detta buffrade ljud spelas upp nästa gång tändningen slås PÅ (detta är en del av Ahas autouppspeln-
ingsfunktion).  

  

F: Jag anva nde Aha (pa  Aha-ska rmen) na r ett trafikmeddelande kom, men 
banderollen ”TA-Information: Stop” (Trafikinformation: Avbryt) visades 
inte pa  ska rmen. A r det korrekt? 
 

 

 

S: Ja. Trafikmeddelandebanderollen visas inte på Honda Connect-skärmen när du använder Aha. Det beror på att det som visas 
på skärmen styrs av Aha när du använder Aha-appen (och inte Honda Connect). Du kan avbryta trafikmeddelandet genom att 
trycka på ”Back” (Bakåt), antingen på omkopplaren på ratten eller på sidan av skärmen.  

 

 

 

Ljuduppspelning Ljudbuffring 

Statusfält för ljuduppspelning 
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F: A r det mo jligt att fa  direkt tillga ng till de ha r enskilda funktionerna i Aha?  
(Deezer, 8Tracks, Weather, Hungry, Hotel [Hotell])  
S: Ja. I Honda App Center kan du installera ovanstående appar för att öppna önskad funktion direkt i Aha. Du behöver ett  
Aha-konto och ha senaste versionen av Aha-appen installerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F: Vilken mottagningsstyrka pa  mobilen kra vs fo r webbradio? 
S: Styrkan på mobilsignalen varierar beroende på var du befinner dig och vilken mobiltjänsteleverantör du använder dig av.  

 

   

Exempel på nätverksmottagning som visas på smart mobil 

 

För att lyssna på webbradio måste signalstyrkan överstiga 2,5 G. Mottagningssignalens styrka visas på användarens smarta  
mobil eller på Wi-Fi-dongeln.  

Förklaring av mottagningsförhållanden: 

G eller GPRS: Indikeras ofta på mobildisplayen med bokstaven G. GPRS, eller General Packet Radio Service, är den lång-
sammaste dataanslutningen med en överföringshastighet på 114 kbit/s. 

2.5G, E eller EDGE: Indikeras vanligtvis med ett E och kallas även eGPRS. Denna anslutningstyp fyller ofta glappet mellan 
2G (GPRS) och 3G. Den teoretiska överföringshastighet är 400 kbit/s.  

3G: Detta står för 3rd Generation (tredje generationen) och indikeras med 3G på mobilens display. 3G har en datahastighet 
som är ungefär dubbla hastigheten för EDGE, upp till 384 kbit/s. 

HSPA eller HSPA+: Detta står för High-Speed Packet Access och är den senaste formen av 3G-mobildatateknik. Beroende 
på nätverk och enheter som används är den tillgängliga HSPA+-hastigheten antingen 14,4 Mbit/s eller 21 Mbit/s, med vissa 
nätverk som kan erbjuda 42 Mbit/s. 

4G eller LTE: LTE (Long Term Evolution) är den snabbaste anslutningstyp som för närvarande finns att tillgå. Överföringshas-
tigheten kan uppgå till 160 Mbit/s.  
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F: Varfo r har vissa stationer annorlunda knappar la ngst ner pa  ska rmen? 
S: Det finns tre typer av stationer:  

Direktsända radiostationer är stationer där man lyssnar i realtid på samma sätt som vanlig AM-/FM-radio. Eftersom det är 
direktsänd radio är endast spela och stopp tillgängliga som knappar. 

Jukeboxstationer sänder förinspelat material som strömmas till och buffras i Honda Connect så att du kan se aktuell spårtid 
och knappar för buffrat material (spela/paus och nästa spår). 

Poddsändningsstationer sänder förinspelat material som strömmas till och buffras i Honda Connect så att du kan se aktuell 
spårtid, buffrat material och även spola tillbaka 15 sekunder, spola framåt 30 sekunder, pausa och gå vidare till nästa ljudspår. 

 Direktsänd radio JukeBox Poddsändning 
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