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gehele linie 

betere 

geïntegreer

de 

diensten
* Beschikbaar voor apparaten met de software-upgrade 2016 (versie 6.x.x en hoger)

Wat is Aha?

Aha is een GRATIS app op het Toyota Touch 2 with Go*-systeem, waarmee u 

toegang hebt tot duizenden internetradiozenders, zoals:

 nieuws, sport, praatprogramma's en entertainment-podcasts

 duizenden radiozenders van over de hele wereld

 uw favoriete Deezer, 8tracks, Accuradio, … gepersonaliseerde muziekzenders

 uw persoonlijke Twitter- en Facebook-tijdlijn weergegeven als audiozender

 lokale restaurants, hotels en weersinformatie

 er worden continu nieuwe content en zenders toegevoegd 
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U kunt Aha starten vanuit het 

mediamenu, net als elke andere 

audiobron, of vanuit het Toyota 

Online-menu.

Als u naar Aha luisterde toen u het 

contact uitzette, begint deze bij de 

volgende rit automatisch weer met 

afspelen waar u was gebleven.

(Houd er rekening mee dat dit even 

duurt, omdat de Bluetooth- en 

netwerkverbinding tot stand moeten 

worden gebracht.)
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De eerste keer starten

De eerste keer dat u de Aha-app start 

op uw Toyota Touch 2 with Go, kunt u 

een Aha-account aanmaken via uw 

apparaat of kunt u inloggen met een 

bestaand Aha-account als u dat al 

hebt.

U kunt ervoor kiezen Aha te 

gebruiken zonder account door de 

toets “Skip Registration” (registratie 

overslaan) te selecteren.
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Als u de registratie overslaat, kunt u geen 

accounts die u bij derden hebt koppelen (zoals 

Deezer, Facebook, Twitter, enz.).

Tevens kunt u niet de Aha-voorkeuren overzetten 

naar de Aha-app voor de smartphone.



Hoofdscherm
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Toetsen Like/Dislike 

(beschikbaarheid is 

afhankelijk van de 

geselecteerde zender)

Selecteren om naar uw 

voorkeuren te gaan

Selecteren om nieuwe 

radiozenders/podcasts/

afspeellijsten te zoeken

Selecteren om hotels en 

restaurants in de omgeving en 

lokale weersinformatie te zoeken

Selecteren om de huidige zender 

toe te voegen aan uw voorkeuren

Selecteren om het overzicht 

van de content te bekijken

Selecteren om uw 

instellingen te 

wijzigen

Toont informatie over de 

zender, informatie over de 

artiest en het muziekstuk of 

de podcast-episode, enz.

Gebruik de stuurwieltoetsen om 

naar het volgende/

vorige muziekstuk of de 

volgende/vorige episode te gaan.

Door de toets lang in te drukken 

gaat u 30 seconden vooruit in 

het huidige muziekstuk.



Lijst met 

voorkeuren
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Selecteren om de lijst met 

voorkeuren te bewerken 

en uw voorkeuren te 

verwijderen of herschikken

De op dit moment 

geselecteerde zender

U kunt een radiozender, 

podcast, enz. toevoegen 

aan uw voorkeuren voor 

gemakkelijke toegang.

Als u Aha voor het eerst gebruikt, is er al een groot aantal zenders toegevoegd aan de lijst met voorkeuren.

Hierdoor hebt u direct toegang tot een aantal nieuws- en sportzenders in verschillende talen en 

muziekzenders met verschillende genres. U kunt deze zenders op elk gewenst moment verwijderen of 

herschikken.



Overzicht content
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De afgespeelde content van de 

geselecteerde zender

Bevat alle 

muziekstukken/podcasts 

die beschikbaar zijn voor 

de op dat moment 

geselecteerde zender.

Er staat slechts één item in 

het overzicht (bijv. bij een 

live radiozender) of er 

staan er meerdere in (bijv. 

voor een afspeellijst in 

Deezer).



Functie 

“Ontdekken”

Quick Start Guide Lijst van contentcategorieën

U hebt toegang tot 

duizenden radiozenders, 

audioboeken, podcasts, 

enz.

De beschikbare content is 

ondergebracht in 

bepaalde categorieën 

zodat u ze gemakkelijk 

terug kunt vinden.
Met de zoekfunctie kunt u 

een specifieke zender 

zoeken.



Functie 

“In de omgeving”

Quick Start Guide Lijst van POI-categorieën

U kunt naar POI-

categorieën in de omgeving 

zoeken.

De beschikbare categorieën 

en contentproviders 

verschillen per regio.

In dit voorbeeld zoekt u 

naar hotels met TripAdvisor 

als contentprovider. Selecteren om de 

navigatie naar de 

genoemde locatie te 

starten

De zoekresultaten 

zullen na elkaar 

worden getoond



Instellingenmenu 

om accounts die u 

hebt bij derden te 

koppelen
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Selecteren om een account dat u 

hebt bij derden te koppelen

Aha biedt u de mogelijkheid 

om accounts die u hebt bij 

derden te koppelen. 

De lijst is dynamisch en zal 

na verloop van tijd langer 

worden.

Providers die al zijn 

geïntegreerd, zijn Deezer,

8-tracks, Twitter, Facebook.

Lijst van beschikbare accounts 

die u hebt bij derden die kunnen 

worden gekoppeld



Account dat u hebt 

bij derden koppelen
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Voorbeeld Deezer

De benodigde stappen om een 

account dat u hebt bij derden 

te koppelen zijn afhankelijk 

van de provider.

Bij sommige providers kunt u 

uw gegevens rechtstreeks 

invoeren, andere vragen u hun 

website te bezoeken met een 

opgegeven code en bij 

sommige moet u de Aha-

website bezoeken of de 

smartphone-app gebruiken.

Voorbeeld Facebook



Account dat u hebt 

bij derden koppelen
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Accounts die u hebt bij 

social media als Twitter 

en Facebook, worden 

niet automatisch 

toegevoegd aan uw 

voorkeuren, maar 

kunnen worden 

afgespeeld door naar 

de categorie “social” bij 

ontdekken te gaan.

Zodra u uw account bij een 

muziekdienst (bijv. 

Deezer) hebt gekoppeld, 

verschijnt deze 

automatisch boven aan 

uw lijst met voorkeuren.

U hebt direct toegang tot 

uw bibliotheek van de 

muziekdienst met 

favoriete muziekstukken, 

uw afspeellijsten, albums, 

enz.



OPTIONEEL

Aha-smartphone-

toepassing
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Beide applicaties worden 

gesynchroniseerd op het punt 

waar u gestopt bent met luisteren, 

zodat u uw Aha-ervaring vanuit 

uw auto mee kunt nemen naar uw 

huis/kantoor en omgekeerd.

U kunt de Aha-app ook installeren 

op uw iPhone of Android-

smartphone.

Als u dezelfde inloggegevens 

gebruikt als bij uw Toyota Touch 2 

with Go, worden al uw voorkeuren 

en gekoppelde accounts 

automatisch gesynchroniseerd 

tussen de smartphone-app en de 

Toyota Touch 2 with Go-app.


