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OBSLUHA APLIKÁCIE MY BMW.
Extrémne jednoduchá, vychádza zo skúseností získavaných
od roku 2013 s predchádzajúcimi verziami aplikácie.
4 hlavné záložky + Garáž:
Záložka Vozidlo – hlavná stránka: Základné informácie
a najčastejšie používané funkcie sú práve tu. Ikona GARÁŽ
vpravo hore zobrazí všetky priradené vozidlá a umožní
vybrať jedno z nich. Stav vozidla sa aktualizuje potiahnutím
celej stránky smerom dole. Okamžitý prístup z tejto stránky
k všetkým hlavným funkciám vrátane BMW Asistenčnej
služby, lokalizácie užívateľskej príručky alebo službám
Remote Services.
Záložka Mapa – vyhľadávanie cieľov, lokalizácia vozidla

Svet BMW

Záložka Svet BMW – čerstvé informácie zo sveta BMW

Záložka Profil – prístup k úprave vlastného profilu
Poznámka: Rozsah funkcií v aplikácii My BMW závisí od
technického vybavenia vozidla a objednanej výbavy. Rozsah
funkcií vášho pridaného vozidla je možné skontrolovať
v obchode ConnectedDrive Store pod záložkou Profil
v aplikácii My BMW. Aplikácia je kompatibilná s vozidlami
vyrobenými od modelového roku 2014 s voliteľnou výbavou
ConnectedDrive Services.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS BMW.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, môžete sa obrátiť taktiež
na Zákaznícky servis BMW na telefónnom čísle +421 (2) 33 33 10 99
v pracovných dňoch od 8 do 18 h alebo prostredníctvom e-mailu
zakaznicky.servis.sk@bmw.com.
Viac informácií na:
www.bmw.sk
www.facebook.com/BMW.Slovensko
www.twitter.com/bmwslovensko
www.instagram.com/bmwslovensko

Výrobca si vyhradzuje právo na chyby v tlači a opomenutie, zmeny technických parametrov a výbavy bez predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie podrobné informácie o výbavách a dodacích podmienkach vám poskytne autorizovaný predajca BMW.
©2021 BMW Slovenská republika s.r.o.

Aplikácia vydaná BMW Group a určená zdarma pre smart
telefóny s operačným systémom Apple iOS a Android pre
komunikáciu s vaším vozidlom BMW.

ČO TO JE?
Aplikácia prepojí svojho majiteľa s jeho vozidlom/vozidlami.
Ak je potrebné, umožňuje spravovať aj viac automobilov
naraz. Na jednom mieste v telefóne poskytuje veľmi
prehľadne celý rad rôznych funkcií a informácií.
Pretože v BMW Group je bezpečnosť na prvom mieste, celý
systém je dôsledne zabezpečený. Aplikácia nekomunikuje
priamo s vozidlom, ale deje sa tak prostredníctvom
zabezpečených serverov BMW Group. Prístup do aplikácie
je chránený heslom alebo biometrickými metódami (odtlačok
prsta alebo sken tváre) smart telefónu.
HLAVNÉ FUNKCIE:
KOMFORT
• Možnosť na diaľku odomknúť a uzamknúť vozidlo
• BMW Digitálny kľúč – aktivácia, používanie,
zasielanie ďalším osobám
• Vzdialená obsluha klimatizácie alebo ventilácie
• Zasielanie cieľov a trás do navigačného systému
(aj z iných mapových aplikácií)
• Hľadanie vozidla – zablikanie svetlami, zatrúbenie,
GPS lokalizácia
• Elektronický návod na obsluhu konkrétneho vozidla
• Prehľad o stave vozidla
BEZPEČNOSŤ
• Zavolanie asistenčnej služby
• Možnosť nastavenia profilov pri zapožičaní vozidla
• Kontrola, či je vozidlo uzamknuté
SERVIS
• Aplikácia sleduje, kedy bude vozidlo potrebovať servis
• Aplikáciou je možné dohodnúť termín návštevy servisu
• Priamy kontakt na preferovaného autorizovaného
predajcu BMW
• Vyhľadanie autorizovaného predajcu BMW
AKTUALIZÁCIA
• Aktualizácia softvéru Remote Software Upgrade
• Možnosť prezerania, správa a objednanie nových funkcií
v online obchode BMW ConnectedDrive Store
NABÍJANIE*
• Informácie o stave nabitia a aktuálnom dojazde
• Sledovanie stavu nabíjania
• Vyhľadávanie nabíjacích staníc, včítane ich detailného
popisu
* len pre elektrické alebo plug-in hybridné modely

PREČO JU MAŤ?
Uľahčuje a spríjemňuje život s vaším BMW. Zvyšuje komfort,
zjednodušuje údržbu a prináša úplne nové funkcie a možnosti
používania vozidla. Stačí raz prepojiť a následne funguje
úplne automaticky a intuitívne.

TIPY NA V YUŽITIE:
Chcem ísť do cieľa nájdeného v Google Maps: Priamo
v Google Maps dajte zdieľať cieľ a vyberte ikonu aplikácie
My BMW. Aplikácia My BMW sa automaticky otvorí
a ponúkne funkciu ZASLAŤ DO MÔJHO BMW. Po kliknutí
nastane prenos dát a len čo si sadnete do svojho BMW,
môžete hneď použiť cieľ navigácie pre svoju ďalšiu cestu.
Nezabudol som zamknúť auto? Aplikácia My BMW
ponúka aktuálny prehľad stavu vozidla (uzamknutie/
odomknutie, otvorené/zatvorené okná a ďalšie).
V prípade, že je vozidlo odomknuté, môžete ho na diaľku
uzamknúť. Na diaľku je možné vozidlo aj odomknúť,
takže vám doň môže niekto umiestniť napríklad zásielku,
potom vozidlo opäť uzamknete.
Musím ísť do servisu? Aplikácia My BMW automaticky
zašle upozornenie, že vaše BMW potrebuje servis,
napríklad výmenu oleja. Potom si už len pár klikmi
vyberiete u preferovaného servisu konkrétny termín
návštevy a hotovo. Vaše BMW sa so servisom samo
„dohovorí“, čo je potrebné.

AKO NA TO?
Stačí niekoľko jednoduchých krokov a potom už ide všetko
samo. Základom je mať užívateľský účet BMW ID. Založiť si
ho môžete na www.bmw.sk alebo priamo v aplikácii My BMW.

1 Stiahnite si aplikáciu My BMW pre svoj telefón
1)
a nainštalujte ju.
2)
2 Prihláste sa do aplikácie vaším BMW ID a vytvorte
si 4miestny PIN kód.
3 Pridajte si svoje vozidlo/vozidlá pomocou jeho/ich VIN.
3)
Je lepšie byť vo vozidle, pretože z dôvodu bezpečnosti bude
doň zaslaný špeciálny kód, ktorý treba následne zadať do
aplikácie.
To je všetko. Vozidlo bude do aplikácie pridané automaticky
za niekoľko minút. Potom už len odporúčame pre plnú
funkčnosť povoliť služby vzdialenej obsluhy Remote Services.
Aplikáciu BMW si môžete stiahnuť tu:

TERAZ NA

Stiahnuť v

