Kiadási megjegyzések (20-07)
A következő funkciók és funkcióbeli fejlesztések állnak rendelkezésére:

 FONTOS TUDNIVALÓ: Az installálás megkezdése előtt a járművel biztonságos helyen
parkoljon le.
 Android Auto™: használja kedvenc alkalmazásait az autóban is.
 Apple CarPlay®: még tökéletesebb integráció.
 BMW Maps: intuitív használat, ahogyan azt az okostelefonja esetében megszokhatta.
 BMW Intelligent Personal Assistant: még hatékonyabb támogatás az Ön számára.
 A hátsó ajtó érintésmentes nyitása: döntsön rugalmasan.

Android Auto™: használja kedvenc alkalmazásait az autóban is.
Az Android Auto lehetővé teszi az okostelefon-funkciók egyszerű és biztonságos vezetés
közbeni használatát. A vezeték nélküli kapcsolat révén hozzáférhet kedvenc
alkalmazásaihoz, például a navigációhoz, a médiához és az üzenetküldéshez.
Rendelkezésére áll a Google Assistant is, amelynek jóvoltából hangvezérléssel irányíthat
bizonyos funkciókat. Az Android Auto használatához Samsung vagy egyéb márkájú, Google
Android 10 vagy Google Android 11 operációs rendszerű okostelefonra van szükség.

Apple CarPlay®: még tökéletesebb integráció.
Az okostelefon-alkalmazások tökéletesen integrálódnak járműve fedélzeti rendszerébe.
Amennyiben az Apple Térképeket használja a navigáláshoz, mostantól műszerfali kijelző
mellett a Head-up kijelzőn is láthatja az iránymutatásokat és a sávinformációkat

BMW Maps: intuitív használat, ahogyan azt az okostelefonja esetében
megszokhatta.
A felhőalapú útvonal-számítást végző BMW Maps egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá
teszi a tájékozódást. Az úti célt a keresőmezőben adhatja meg intuitív módon, a pontos
cím, a településnév és az ország megjelölésével, de akár közvetlenül rákereshet a POI-kra
(Point Of Interest) is. Az érdekes helyek (POI-k) esetében fotók, értékelések és nyitvatartási
idők is megjelennek. A menüstruktúra áttekinthetőbb vált, emellett a „Saját úti céljaim”
menüpont alatt intelligens módon elrendezve találja meg kedvenc, valamint legújabb úti
céljait, illetve korábbi utazási helyszíneit. Az útvonaltervezés gyorsabb, mint valaha, a
nagyobb lefedettség miatt részletesebb valós idejű közlekedési információknak
köszönhetően pedig Ön gyorsabban és biztonságosabban érhet célhoz.

BMW Intelligent Personal Assistant: még hatékonyabb támogatás az Ön számára.

Még több vezérelhető funkció: Ön hangutasításokkal nyithatja és zárhatja az oldalablakokat,
mozgathatja a napfényvédő rolót, illetve válthat a SPORT, a COMFORT és az ECO PRO vezetési
módok között. Mindemellett a klimatizálással összefüggő funkciókat, valamint a szélvédő- és a
kormánykerékfűtést is aktiválhatja hangutasítással. A BMW Intelligent Personal Assistant pedig
mostantól még több támogatásban részesíti Önt.
Támogatja a hatékonyabb vezetési stílust: takarítson meg üzemanyagot és energiát, vagy
szabályozza a klímavezérlést a saját igényeinek megfelelően. Digitális asszisztense a
takarékosságot célzó tippekkel és tanácsokkal támogatja Önt az utazás során.
Új dizájnban érkezik, amely figyelemfelkeltőbb, érzelemgazdagabb és személyre szabottabb – a
BMW Intelligent Personal Assistant ugyanis felismeri, hogy a vezető vagy az első utas szólítja-e
meg. Az áttervezett grafikai megjelenítés is igazodik mindehhez, emellett az asszisztens csak
megfelelő oldalt érintő funkciókat vezérli.
Automatizálja rutinjait: állítson fel szabályokat rutinjaihoz, hogy a BMW Intelligent Personal
Assistant a jövőben automatikusan azoknak megfelelően járhasson el. A rutinok GPS-adatok
alapján azonosított helyekhez (például a garázs vagy a parkolóház bejáratához) rendelve, valamint
az az oldalablakokra, az ülésfűtésre és -szellőztetésre, a kormánykerékfűtésre, valamint az eDrive
Zónákra vonatkozóan működnek.
Az asszisztens mindig a helyzetnek megfelelő hangutasításokat javasol: a megfelelő
hangutasítás a megfelelő időben. A BMW Intelligent Personal Assistant tehát mostantól az adott
helyzetnek megfelelő hangutasításokat javasolja. Például a „Navigálás a következő
benzinkúthoz” hangutasítást kínálja fel, amikor már lerövidül a rendelkezésre álló hatótáv, ha
pedig odakint hideg, az „Ülésfűtés bekapcsolása” hangutasítást javasolja. A widgetet a
főmenüben aktiválhatja.

A csomagtértető érintésmentes nyitása: döntsön rugalmasan.
Döntse el saját maga, hogy miként szeretné használni a Smart Opener funkciót a járműve hátsó
ajtajához: a láblendítést a csomagtértető nyitására és zárására ugyanúgy alkalmazhatja, mint csak
valamelyik műveletre a kettő közül. Természetesen lehetőség van a Smart Opener funkció teljes
kikapcsolására is.

A Távoli szoftverfrissítés és a publikálási megjegyzések hatálya.
A frissítéssel érkező új funkciók és funkcióbővítmények csak akkor működőképesek, ha járműve
rendelkezik a megfelelő felszereltségekkel. A járműve felszereltségével kapcsolatos
információkért tekintse át a fedélzeti integrált kezelési kézikönyvet, forduljon hivatalos BMW
márkaszervizéhez vagy hívja a BMW ConnectedDrive forróvonalat.

Funkciófrissítések és minőségjavítások.
A Távoli szoftverfrissítés naprakésszé teszi a meglévő funkciókat, emellett az

minőségjavításokat is tartalmaz.

Információk a korábbi verziókról.
A Távoli szoftverfrissítés korábbi verzióival kapcsolatos minden információ megtalálható a
ConnectedDrive ügyfélportálon.

A jármű fedélzeti integrált fedélzeti kezelési kézikönyvének frissítése.
A távoli szoftverfrissítés a legfrissebb verzióra frissíti a jármű fedélzeti integrált kezelési
kézikönyvét.

A frissítéssel kapcsolatos megjegyzések



A frissítést követően a ConnectedDrive appok automatikus újratöltődése bizonyos időt
vesz igénybe.



Csak azután szálljon ki az autóból és zárja be azt, miután a frissítési visszaszámlálás
lejárt.



Néhány beállítás alaphelyzetbe állhat vissza a frissítést követően, ezért szükség lehet
azok újbóli beállítására.



A járműben található bizonyos rendszereknek a frissítés során, vagy azt követően
történő újraindítása a jármű kijelzőjén (vagy kijelzőin) megjelenő üzeneteket generálhat.
Kérjük, vegye figyelembe ezeket az ellenőrző üzeneteket és győződjön meg arról is,
hogy az újraindítást követően láthatók-e még (pl. rögzítőfék, rendellenes működés a
hajtásláncban).



FONTOS TUDNIVALÓK iOS felhasználóknak: amikor Ön az okostelefonján keresztül
továbbítja a frissítést, kérjük, az eszközt a „Mobil eszközök” menüpontban kiválasztható
Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a járműhöz. Amennyiben a Bluetooth
ikon szürke színben jelenik meg, a „Mobil eszközök” almenüjében, a beállításokban
előbb aktiválja az „Apps & Bluetooth Audio” funkciót.



FONTOS TUDNIVALÓK az M járművekre vonatkozóan: a Távoli szoftverfrissítés
telepítésére vonatkozó utasítás csak a motor leállítása után nagyjából 30-60 perccel
válik láthatóvá, mert a motornak le kell hűlnie. Az utasítás a motor beindítása előtt tűnik
fel. Kérjük tehát, hogy mielőtt legközelebb beszáll a járműbe, várja meg a telepítésre
való felszólítást és a motor beindítása előtt végezze el a telepítést.



FONTOS TUDNIVALÓ a BMW Drive Recordert használók számára: a frissítés során a
beállítások alaphelyzetbe állnak, a rögzített videók pedig törlődnek.



FONTOS TUDNIVALÓ: Kérjük, távolítson el minden fedélzeti diagnosztikai eszközt
(menetlevelek, GPS nyomkövetők), mielőtt elindítja a frissítést és azokat a frissítés
során se helyezze vissza a járműbe.
A hibrid járművekre vonatkozó megjegyzések

Amennyiben töltés során hajtja végre a Távoli szoftverfrissítést, a töltési művelet



megszakad és nem indul újra automatikusan.
A töltéssel (pl. a 16 amperes töltésre vonatkozó beállítás 6 amperre módosul) és a



klimatizálással kapcsolatos beállítások alaphelyzetbe állnak a Távoli szoftverfrissítést
követően. A frissítés befejezése után végezze el újra a kívánt beállításokat az érintett
funkciók menüiben, a „Beállítások” pont alatt.
Előfordulhat, hogy a frissítés során az elektromos energiával megtett kilométerek



megjelenített száma lenullázódik. A vonatkozó adatok ténylegesen azonban nem
törlődnek, mivel azok a járműben máshol tárolódnak. Amennyiben az említett
jelenséget észlelné, viszont szeretné dokumentálni az elektromos energiával megtett
kilométerek számát, kérjük, lépjen kapcsolatba valamely hivatalos BMW
márkaszervizzel.

Kiadási megjegyzések 19-11


FIGYELEM: mielőtt elindítja a Távoli szoftverfrissítést, a járművet biztonságos helyen
parkolja le.



BMW Intelligent Personal Assistant (funkcióbővítés)



A nappali menetfény és a hátsó lámpa jelölőnégyzete



Drive Recorder

BMW Intelligent Personal Assistant (funkcióbővítés)
A BMW Intelligent Personal Assistant mostantól még személyre szabottabban szolgálja Önt –
például azzal, hogy a funkcióbővítés lehetőséget kínál egyéni hangutasítások létrehozására. A
kijelző rendszeresen, rövid időközönként frissül. Ha rákoppint a BMW központi kijelzőjén látható
widgetre, közvetlenül a BMW Intelligent Personal Assistant beállításaihoz jut. Azt Ön döntheti el,
hogy a widgethez milyen funkciókat rendel. A főmenüben aktiválható widget kétféle méretben
érhető el.

A nappali menetfény és a hátsó lámpa jelölőnégyzete
Döntsön arról is, hogy hátul mi történjen: a „Nappali menetfény a hátsó lámpák aktiválásával”
jelölőnégyzet segítségével Ön eldöntheti, hogy fel kívánja-e kapcsolni a hátsó lámpákat akkor,
amikor nappali menetfénnyel közlekedik. Mindennek köszönhetően még azokban az
országokban sem kell büntetéstől tartania, ahol kötelező a nappali menetfény használata.

Drive Recorder
A BMW Drive Recorder – automatikusan vagy manuálisan – akár 40 másodpercen át is rögzítheti
a jármű közelében zajló eseményeket. A funkció tehát képes arra, hogy mindenféle külső
beavatkozás nélkül dokumentálja például a kritikus forgalmi helyzeteket. A BMW Drive Recorder
ugyanakkor arra is alkalmas, hogy egyetlen gombnyomásra szép emlékeket rögzítsen a
különlegesen szép útvonalakról. A rendszer a járműbe beépített kamerák képeit rögzíti.
Megjegyzés: A Távoli szoftverfrissítés nem tartalmazza magát a Drive Recorder funkciót.

A Távoli szoftverfrissítés és a publikálási megjegyzések hatálya
A frissítés új funkciói és funkcióbővítései csak akkor érvényesek, ha járműve rendelkezik a
megfelelő A frissítéssel érkező új funkciók és funkcióbővítmények csak akkor működőképesek,
ha járműve rendelkezik a megfelelő felszereltségekkel. A járműve felszereltségével kapcsolatos
információkért tekintse át a fedélzeti integrált kezelési kézikönyvet, forduljon hivatalos BMW
márkaszervizéhez vagy hívja a BMW ConnectedDrive forróvonalat.

Funkciófrissítések és minőségjavítások.
A Távoli szoftverfrissítés naprakésszé teszi a meglévő funkciókat, emellett az
minőségjavításokat is tartalmaz.

Információk a korábbi verziókról.
A Távoli szoftverfrissítés korábbi verzióival kapcsolatos minden információ megtalálható a
ConnectedDrive ügyfélportálon.

A jármű fedélzeti integrált fedélzeti kezelési kézikönyvének frissítése.
A távoli szoftverfrissítés a legfrissebb verzióra frissíti a jármű fedélzeti integrált kezelési
kézikönyvét.

Megjegyzések a frissítéssel kapcsolatban



A frissítést követően a ConnectedDrive appok automatikus újratöltődése bizonyos időt
vesz igénybe.



Csak azután szálljon ki az autóból és zárja be azt, miután a frissítési visszaszámlálás
lejárt.



Néhány beállítás alaphelyzetbe állhat vissza a frissítést követően, ezért szükség lehet
azok újbóli beállítására.



A járműben található bizonyos rendszereknek a frissítés során, vagy azt követően
történő újraindítása a jármű kijelzőjén (vagy kijelzőin) megjelenő üzeneteket

generálhat. Kérjük, vegye figyelembe ezeket az ellenőrző üzeneteket és győződjön
meg arról is, hogy az újraindítást követően láthatók-e még (pl. rögzítőfék, rendellenes
működés a hajtásláncban).
FONTOS TUDNIVALÓK iOS felhasználóknak: amikor Ön az okostelefonján keresztül



továbbítja a frissítést, kérjük, az eszközt a „Mobil eszközök” menüpontban
kiválasztható Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a járműhöz.
Amennyiben a Bluetooth ikon szürke színben jelenik meg, a „Mobil eszközök”
almenüjében, a beállításokban előbb aktiválja az „Apps & Bluetooth Audio” funkciót.
FONTOS TUDNIVALÓK az M járművekre vonatkozóan: a Távoli szoftverfrissítés



telepítésére vonatkozó utasítás csak a motor leállítása után nagyjából 30-60 perccel
válik láthatóvá, mert a motornak le kell hűlnie. Az utasítás a motor beindítása előtt tűnik
fel. Kérjük tehát, hogy mielőtt legközelebb beszáll a járműbe, várja meg a telepítésre
való felszólítást és a motor beindítása előtt végezze el a telepítést.
FONTOS TUDNIVALÓ a BMW Drive Recordert használók számára: a frissítés során a



beállítások alaphelyzetbe állnak, a rögzített videók pedig törlődnek.


FONTOS TUDNIVALÓ: Kérjük, távolítson el minden fedélzeti diagnosztikai eszközt
(menetlevelek, GPS nyomkövetők), mielőtt elindítja a frissítést és azokat a frissítés
során se helyezze vissza a járműbe.

A hibrid járművekre vonatkozó megjegyzések


Amennyiben töltés során hajtja végre a Távoli szoftverfrissítést, a töltési művelet
megszakad és nem indul újra automatikusan.



A töltéssel (pl. a 16 amperes töltésre vonatkozó beállítás 6 amperre módosul) és a
klimatizálással kapcsolatos beállítások alaphelyzetbe állnak a Távoli szoftverfrissítést
követően. A frissítés befejezése után végezze el újra a kívánt beállításokat az érintett
funkciók menüiben, a „Beállítások” pont alatt.



Előfordulhat, hogy a frissítés során az elektromos energiával megtett kilométerek
megjelenített száma lenullázódik. A vonatkozó adatok ténylegesen azonban nem
törlődnek, mivel azok a járműben máshol tárolódnak. Amennyiben az említett
jelenséget észlelné, viszont szeretné dokumentálni az elektromos energiával megtett
kilométerek számát, kérjük, lépjen kapcsolatba valamely hivatalos BMW
márkaszervizzel.
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FIGYELEM: A frissítés megkezdése előtt a járművet biztonságos helyen parkolja le.



A BMW Intelligent Personal Assistant mindig Ön mellett – és mostantól még

rugalmasabban alkalmazkodik minden helyzethez.


A hirtelen ijedtség immár a múlté: a Veszélyes kanyarokra figyelmeztető asszisztens
előre felhívja az Ön figyelmét a veszélyes kanyarokra.



Parkoljon stresszmentesen. A Parkolásimanőver-asszisztens segít beállni az útpályára
merőleges parkolóhelyekre.



Állj, mielőtt túl késő lenne. A hátsó Aktív parkolást segítő rendszer jóvoltából a hátul és
oldal lévő akadályok többé nem okozhatnak gondot.

FIGYELEM: A frissítés megkezdése előtt a járművet biztonságos helyen parkolja le.
A Távoli szoftverfrissítés telepítése alatt a jármű kb. 20 percig nem mozdítható meg. Kérjük,
ügyeljen arra, hogy a járművet közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő módon parkolja le.

BMW Intelligent Personal Assistant (funkcióbővítés)
A BMW Intelligent Personal Assistant használatához először be kell jelentkeznie a vezetői
profiljával. A bejelentkezést követően hozzárendelhet egy személyes aktiváló szót a BMW-hez.

A jelen frissítés lehetővé teszi a BMW Intelligent Personal Assistant egyéni beállítását. Attól
függően, hogy kivel van és hová megy, Ön döntheti el, hogy az asszisztens miként viselkedjen.
Választhat, hogy a megjelenített privát tartalmat csak Ön, avagy a többiek is láthassák-e,
engedélyezi-e, hogy az asszisztenst utastársai is megszólíthassák, valamint dönthet úgy is, hogy a
személyes adatai ne kerüljenek rögzítésre. A BMW Intelligent Personal Assistant kezelői felületén
látható, hogy az adott pillanatban mely beállítások vannak aktivált állapotban.

A BMW Intelligent Personal Assistanthez kapcsolódó összes szolgáltatás és beállítás mostantól
közvetlenül érhető el egy erre a célra dedikált menüből. Szeretné tudni, hogy mit tud még a BMW
Intelligent Personal Assistant? Ha igen, tekintse meg jármű fedélzeti integrált fedélzeti kezelési
kézikönyvében található videót.

Veszélyes kanyarokra figyelmeztető asszisztens (új funkció)
A Veszélyes kanyarokra figyelmeztető asszisztens a Head-Up kijelzőn megjelenő figyelmeztetések
segítségével időben figyelmezteti Önt a potenciálisan veszélyes kanyarokra. A funkció
használatához egy 2018-as kiadású (vagy újabb) Q4-es navigációs térképre van szükség.

Parkolásimanőver-asszisztens az útpályára merőleges
parkolóhelyekhez (funkcióbővítés)
Az útpályára merőleges parkolóhelyekre való beállás könnyebbé válik funkcióbővítésnek
köszönhetően.

Aktív parkolást segítő rendszer hátul (funkcióbővítés)
A rendszer a parkolóhelyre való betolatáskor segíti Önt abban, hogy elkerülhesse az ütközést. A
frissítésnek köszönhetően manőverezés során a rendszer működésbe hozza a fékrendszert, amint
akadályok bukkannak fel hátul vagy oldalt.

A Távoli szoftverfrissítés és a publikálási megjegyzések hatálya
A frissítés új funkciói és funkcióbővítései csak akkor érvényesek, ha járműve rendelkezik a
megfelelő A frissítéssel érkező új funkciók és funkcióbővítmények csak akkor működőképesek, ha
járműve rendelkezik a megfelelő felszereltségekkel. A járműve felszereltségével kapcsolatos
információkért tekintse át a fedélzeti integrált kezelési kézikönyvet, forduljon hivatalos BMW
márkaszervizéhez vagy hívja a BMW ConnectedDrive forróvonalat.

Funkciófrissítések és minőségjavítások.
A Távoli szoftverfrissítés naprakésszé teszi a meglévő funkciókat, emellett az minőségjavításokat
is tartalmaz.

Információk a korábbi verziókról.
A Távoli szoftverfrissítés korábbi verzióival kapcsolatos minden információ megtalálható a
ConnectedDrive ügyfélportálon.

A jármű fedélzeti integrált fedélzeti integrált kezelési kézikönyvének frissítése.
A távoli szoftverfrissítés a legfrissebb verzióra frissíti a jármű fedélzeti integrált kezelési kézikönyvét.

Megjegyzések a frissítéssel kapcsolatban



A frissítést követően a ConnectedDrive appok automatikus újratöltődése bizonyos
időt vesz igénybe.



Csak azután szálljon ki az autóból és zárja be azt, miután a frissítési visszaszámlálás
lejárt.



Néhány beállítás alaphelyzetbe állhat vissza a frissítést követően, ezért szükség
lehet azok újbóli beállítására.



A járműben található bizonyos rendszereknek a frissítés során, vagy azt követően
történő újraindítása a jármű kijelzőjén (vagy kijelzőin) megjelenő üzeneteket
generálhat. Kérjük, vegye figyelembe ezeket az ellenőrző üzeneteket és győződjön
meg arról is, hogy az újraindítást követően láthatók-e még (pl. rögzítőfék,
rendellenes működés a hajtásláncban).



FONTOS TUDNIVALÓK iOS felhasználóknak: amikor Ön az okostelefonján

keresztül továbbítja a frissítést, kérjük, az eszközt a „Mobil eszközök” menüpontban
kiválasztható Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a járműhöz.
Amennyiben a Bluetooth ikon szürke színben jelenik meg, a „Mobil eszközök”
almenüjében, a beállításokban előbb aktiválja az „Apps & Bluetooth Audio” funkciót.


FONTOS TUDNIVALÓK az M járművekre vonatkozóan: a Távoli szoftverfrissítés
telepítésére vonatkozó utasítás csak a motor leállítása után nagyjából 30-60 perccel
válik láthatóvá, mert a motornak le kell hűlnie. Az utasítás a motor beindítása előtt
tűnik fel. Kérjük tehát, hogy mielőtt legközelebb beszáll a járműbe, várja meg a
telepítésre való felszólítást és a motor beindítása előtt végezze el a telepítést.



FONTOS TUDNIVALÓ a BMW Drive Recordert használók számára: a frissítés során
a beállítások alaphelyzetbe állnak, a rögzített videók pedig törlődnek.

 FONTOS TUDNIVALÓ: Kérjük, távolítson el minden fedélzeti diagnosztikai eszközt
(menetlevelek, GPS nyomkövetők), mielőtt elindítja a frissítést és azokat a frissítés
során se helyezze vissza a járműbe.

Kiadási megjegyzések 19-03
 Figyelem: a frissítés megkezdése előtt a járművet biztonságos helyen parkolja le.
 BMW-jével a megszokott, hétköznapi szófordulatokkal kommunikálhat – a BMW

Intelligent Personal Assistant jóvoltából. Az asszisztens abban is segítséget nyújt Önnek,
hogy jobban megismerje a BMW-jét.
 Vezessen még kényelmesebben és még dinamikusabban – az Aktív sebességtartó

automatika segítségével.
 Nem kell többé nagy ügyet csinálnia a parkolásból – a Parkolásimanőver-

asszisztens gyerekjátékká teszi az útpályával párhuzamos, valamint az arra
merőleges parkolóhelyekre való beállást.
 Tartsa biztosan a sávját – az aktív oldalirányú ütközés elleni védelem

funkcióval ellátott Sávtartó asszisztensnek köszönhetően ez nem
jelenthet gondot.
 Parkoljon stresszmentesen – az aktív Parkolásimanőver-asszisztens

jelzőhangjainak beállításával.
 ... és még számos egyéb újdonság.

FIGYELEM: A frissítés megkezdése előtt a járművet biztonságos helyen parkolja le.
A Távoli szoftverfrissítés telepítése alatt a jármű kb. 20 percig nem mozdítható meg. Kérjük,
ügyeljen arra, hogy a járművet közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő módon parkolja le.

BMW Intelligent Personal Assistant (új funkció)
A BMW Intelligent Personal Assistant az Ön személyes asszisztense a járműben. Először aktiválja
az asszisztenst a „Hey BMW” hangutasítással. Személyi asszisztensének saját nevet is adhat
(„Hey BMW, change activation word").



Az asszisztens egyfajta BMW-szakértőként képes Önnek elmagyarázni a funkciók
működését, emellett az tisztában van a jármű státuszával is. A BMW Intelligent Personal
Assistant hangutasításra (pl. „Hey BMW, I’m cold”) gondoskodik az Ön kérésének
teljesítéséhez szükséges funkciók aktiválásáról. Személyi asszisztenseként megérti Önt,
segít Önnek és együtt gondolkodik Önnel. Minden egyes használat során tanul és számos
járműbeállítást megjegyez.



A BMW gondoskodik Önről. Felfrissíti, ha fáradt, ellazítja egy stresszel teli nap után és
optimálisan – oly módon, hogy az Ön hangulatához igazítja a jármű belső terének
atmoszféráját. Az In-Car Experiences és a Caring-Car módokat magában foglaló Experience
módok segítségével tehát a járműve jobb kedvre deríti Önt.



A többi utas pedig a Connected Command segítségével a szórakoztató és navigációs
rendszert, valamint a klimatizálási funkciókat vezérelheti.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a BMW Intelligent Personal Asssistant összes funkciója csak az első
utazás után érhető el.

Aktív sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval (funkcióbővítés)
A rendszer lehetővé teszi, hogy az Ön járműve a haladási sebességtől függetlenül állandó
követési távolságot tartson az elöl haladó járműtől. E funkcióbővítésnek köszönhetően autója
dinamikusabban gyorsul fel megállás után. Mindemellett az előzési és a besorolási szituációk is
kényelmesebbé válnak, mivel azok igazodnak a forgalom áramlásához.

Oldalirányú ütközés elleni védelem (funkcióbővítés)
Az Aktív oldalirányú ütközés elleni védelem funkcióval ellátott Sávtartó asszisztens vizuális és
haptikus figyelmeztető jelzésekkel, valamint aktív kormányzási beavatkozással segít elkerülni az
oldalirányú ütközéseket. A Sávtartó asszisztens új funkciója sávváltáskor figyelmezteti Önt az
oldalt lévő statikus tárgyakra, például a védőkorlátokra is.

Parkolóasszisztens az útpályával párhuzamos és az arra merőleges parkolóhelyekhez
(funkcióbővítés)
Ezzel a funkcióbővítéssel könnyebbé válik a beállás az útpályával párhuzamos és az arra
merőleges parkolóhelyekre, illetve a kiállás az útpályával párhuzamos parkolóhelyekről.

A Távoli szoftverfrissítés és a publikálási megjegyzések hatálya
A frissítés új funkciói és funkcióbővítései csak akkor érvényesek, ha járműve rendelkezik a
megfelelő A frissítéssel érkező új funkciók és funkcióbővítmények csak akkor működőképesek,
ha járműve rendelkezik a megfelelő felszereltségekkel. A járműve felszereltségével kapcsolatos
információkért tekintse át a fedélzeti integrált kezelési kézikönyvet, forduljon hivatalos BMW
márkaszervizéhez vagy hívja a BMW ConnectedDrive forróvonalat.

Funkciófrissítések és minőségjavítások.
A Távoli szoftverfrissítés naprakésszé teszi a meglévő funkciókat, emellett az
minőségjavításokat is tartalmaz.

Információk a korábbi verziókról.
A Távoli szoftverfrissítés korábbi verzióival kapcsolatos minden információ megtalálható a
ConnectedDrive ügyfélportálon.

A jármű fedélzeti integrált fedélzeti integrált kezelési kézikönyvének frissítése.
A távoli szoftverfrissítés a legfrissebb verzióra frissíti a jármű fedélzeti integrált kezelési
kézikönyvét.



Előfordulhat, hogy az Apple CarPlay rendszert újra kell aktiválni oly módon, hogy a
„Beállítások” almenüben kiválasztja a „Mobil eszközök” jelölőnégyzetet.



Egyes beállítások a frissítés után alaphelyzetbe állhatnak vissza (pl. „Hólánc
használata" beállítás), ezért e beállításokat újra testre kell szabni.

A BMW ConnectedDrive forróvonalon örömmel fogadjuk visszajelzéseit, hogy még tovább
optimalizálhassuk a jövőbeli Távoli szoftverfrissítéseket.

