
INSTÄLLNINGAR OCH 
IHOPPARNINGSANVISNINGAR 



Alltid ansluten 
Att ha appen My Honda+ i sin mobil är som att ha 
sin bil i fickan – nära till hands. 

Den fungerar åt båda hållen, så du kan hålla koll på 
din bil och appen meddelar dig om laddningsstatus, 
klimatkontroll och servicepåminnelser. 

Med den kan du dessutom använda praktiska 
funktioner som fjärrlåsning och fjärrupplåsning, 
virtuell instrumentpanel och funktionen för att 
bjuda in förare. 
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Närmare din bil 
Appen My Honda+ förser dig med en rad anslutna 
tjänster som hjälper dig när du är på resande fot eller 
inte är i närheten av din bil. Ta en närmare titt. 

Trygghet 

Du kan hålla koll på din bil genom att ställa in en 
geostaketomkrets som varnar dig om din bil flyttas från 
det angivna området. Om du har svårt att hitta din bil i 
en stor och rörig stadskärna kan du enkelt söka den med 
funktionen Hitta din bil, som visar var den finns på en karta 
i din smarttelefon. 

Var som helst, när som helst 

Var du än befinner dig kan du tala om för din Honda e 
att ladda batteriet med funktionen Fjärrladdning. Bilen 
meddelar dig när laddningen är klar. Med funktionen 
Fjärrstyrd klimatanläggning kan du ställa in temperaturen 
i bilen i förväg. Om du vet att det blir en kall dag på 
morgonen kan du be din Honda e att värma upp 30 minuter 
innan du går hemifrån. På så sätt är du alltid säker på att 
bilen ger dig ett varmt välkomnande. 

Nära och personligt 

Vi presenterar Honda Personlig Assistent – ett smart 
AI-system som du kan föra naturliga samtal med. Den 
använder sammanhangsbaserad förståelse för att lära sig 
hur den kan erbjuda relevanta onlinerekommendationer 
baserat på dina specifika krav.  Säg bara ”OK Honda” … 
mycket smart. 
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Anvisningar för ihopparning 
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Innan du påbörjar den här processen ska du se till att du har 
hämtat appen My Honda+ och att du har godkänt appens 
villkor. 

När du har godkänt villkoren aktiverar din återförsäljare 
det inbyggda e-SIM-kortet. När det är klart kan du slutföra 
processen med att para ihop smarttelefonen med bilen. 

Telefonen och fordonet behöver en bra internetanslutning, 
så kontrollera detta innan du börjar. 

Komma igång 
Det är absolut nödvändigt att detta görs av fordonets ägare, 
ingen annan ska utföra detta för ägarens räkning. 

3 Du ska sedan slå på ”plats- och fordonsdatadelning”. 
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2 För att aktivera anslutningsfunktioner måste du välja "inställningar" 

1 När du slår på tändningen första gången visas meddelandet nedan.



5 Ange ytterligare information. 

Ihopparning: En steg-för-steg-
guide 
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För att påbörja ihopparningsprocessen ska 
fordonets tändning vara AV. 

1  Kontrollera att tändningen är 
avstängd. 

3 Välj ”Para ihop med din Honda”. 

2 Öppna appen My Honda+. 4 Välj ”Komma igång”. 
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6   Ange VIN och välj 
”Hitta min Honda”. 

7   Bekräfta fordonet genom att 
välja ”Det här är min Honda”. 

Ihopparning: En steg-för-steg-
guide 

8 Välj ”Generera”. 

9 Slå på tändningen. 
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12  Klicka på raden ”Bekräftelse av ägarskap”, och klicka sedan 
på ”Öppna”.
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Ihopparning: En steg-för-steg-
guide

11  Om du inte klickar på den i tid ska du klicka på den lilla orangefärgade 
cirkeln högst upp på skärmen – här finns dina meddelanden.

10  Efter ett par minuter visas en meddelandeskärm högst upp på skärmen 
med meddelandet ”Bekräftelse av ägarskap”. Klicka här.



Bilen och telefonen har nu parats ihop. 
Välj ”Anpassa” för att välja prenumerationspaket. 
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15  Välj endast paketet 
Huvudanslutningsfunktioner  
och klicka på ”Betala”.  

Ihopparning: En steg-för-steg-
guide 
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En PIN-kod visas på skärmen. Ange den här PIN-koden i smarttelefonen 
och välj ”Skicka”. PIN-koden är bara giltig i 10 minuter – om du 
inte slutför det här steget under den här tiden måste du starta om 
ihopparningsprocessen. 
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18 Välj ”Hantera”. 

19 Välj ”Prenumerationer”. 
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Ihopparning: En steg-för-
steg-guide 

17  Du kan nu välja övriga prenumerationspaket du vill ha. För att 
göra det väljer du bilsymbolen högst upp till höger på skärmen.  

16   Slå AV tändningen och slå PÅ den igen och vänta 10 minuter.  
Ihopparningsprocessen slutförs. 



Ihopparning: En steg-för-
steg-guide 

20  Nu kan du välja alla prenumerationspaket du vill ha – bläddra 
ned och klicka på ”Betala”. 
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21  Du omdirigeras till en WorldPay-betalningssida. När den har fyllts i 
kommer alla valda prenumerationspaket att finnas tillgängliga. 

Klart! 
Du har parat ihop telefonen och bilen så att du 
kan börja använda appen My Honda+ med alla 
prenumerationspaket. 

Varje telefon/app kan hantera upp till fem fordon i 
appens ”garage”. 

Om du vill lägga till fler bilar i ”garaget” utför du följande 
steg på följande sidor. 
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1  Välj ikonen för den lilla 
bilen – det här är ditt 
”garage”. 
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2  Välj knappen ”+” där det står 
”Lägg till en bil i garaget”. 

Lägga till bilar i garaget 

3  Du kommer då till den här skärmen där du 
kan starta ihopparningsprocessen igen. 

Klart! 
Om du vill bjuda in förare och ge dem åtkomst till 
appens funktioner slutför du följande steg på nästa 
sida. 
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1  Välj ikonen för den lilla bilen – 
det här är ditt ”garage”. 
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2 Välj knappen ”Hantera”. 

3 Välj ”Inbjudna förare”. 

4 Välj ”Bjud in en förare”. 

Bjuda in förare 
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5  Skriv in e-postadressen till 
den förare du vill bjuda in 
och välj den åtkomst du vill 
att de ska ha, och välj sedan 
”Skicka”. 
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6  En inbjudan har skickats. Välj 
”Bjud in en förare” för att bjuda in 
ytterligare förare efter behov. 

Bjuda in förare 

7  Genom att välja pilen kan du 
ändra förarens åtkomst eller ta 
bort förarens åtkomst. 

Teknisk support 

Om du vill ha mer information eller behöver ytterligare 
teknisk support om något i appen My Honda+ kan du 
kontakta din lokala Honda-återförsäljare, ringa  
0771 - 18 04 10 eller besöka https://www.honda.se/cars/
owners/my-honda-plus/overview.html 
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Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att beskrivningar, specifikationer och funktioner som rör My Honda+ i den här 
broschyren är korrekta. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra design, specifikationer eller funktioner i My Honda. Den 
här broschyren är endast till för information och utgör inte något erbjudande från oss till dig för tjänster. Tala med din lokala 
återförsäljare för mer information. Villkor gäller, se https://www.honda.se/cars/owners/my-honda-plus/overview.html för mer 
information. 

Honda källsorterar papper på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU. 
Kasta mig inte i papperskorgen, utan lämna mig vidare till en vän eller återvinn mig. 


