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BMW USB NAVIGATIEKAARTUPDATE
HOUDT U OP DE JUISTE ROUTE.

BMW maakt
rijden geweldig

DE USB KAARTUPDATE VAN BMW.

Een navigatiesysteem is zo goed als de kaarten die zij gebruikt.
Uw BMW is uitgerust met een geavanceerd navigatiesysteem. Om daar zo optimaal mogelijk gebruik van te maken is het belangrijk
de navigatiekaarten regelmatig te updaten.
Ieder jaar verandert circa 15 procent van het wegennet. Nieuw aangelegde wegen, rotondes en eenrichtingswegen veranderen onze
routekeuze voortdurend. Snelheidsbeperkingen, straatnamen en nieuwe POI’s zijn toegevoegd of veranderd. Met de nieuwste
kaarten bereikt u uw bestemming zonder omwegen of lange zoektochten. Een update van uw digitale wegenkaart zorgt dat uw
navigatiesysteem rekening houdt met de meest recente wijzigingen in het wegennet, waardoor u efficiënter rijdt en altijd de beste en
meest directe route naar uw bestemming vindt. Op deze manier bespaart u niet alleen tijd maar ook brandstof.
Deze handleiding helpt u om uw navigatiesysteem te updaten naar de nieuwste kaarten.

Geschikte systemen.
Navigatiesystemen met ingebouwde harde schijf voor navigatiekaarten zijn geschikt voor de USB kaartupdate (Champ 2, CIC mid,
CIC high, Entry Nav, NBT, NBT evo, Entry Nav evo).
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DE HUIDIGE NAVIGATIEKAARTVERSIE IDENTIFICEREN.
U dient uw huidige navigatiekaart te identificeren voordat u een nieuwe kaart installeert.
Voertuigen van BMW zijn uitgerust met verschillende navigatiesystemen en bijbehorende kaarten, afhankelijk van het model.
Hieronder ziet u hoe u kunt identificeren welke navigatiekaart uw systeem gebruikt, om er zeker van te zijn dat u de juiste
kaartupdates installeert.
Doorloop de volgende drie stappen om te achterhalen welke navigatiekaart wordt gebruikt in uw BMW: EVO, NEXT, PREMIUM,
ROUTE, MOVE of MOTION.

1.

Selecteer ‘Navigatie’ in het hoofdmenu en klik op de
iDrive controller om de keuze te bevestigen. Druk
dan op de knop ‘Options’ op het paneel van de
iDrive controller.

2.

Selecteer ‘Versie Navigatiesysteem’ en klik op de
iDrive controller om de keuze te bevestigen.

3.

De huidige versie van uw navigatiekaart wordt
getoond. In dit voorbeeld is het de NEXT versie
2014-2.
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UPDATEN VAN DE KAART (1 VAN 2).

Nadat u uw huidige navigatiekaart heeft geïdentificeerd kunt u met behulp van een USB-stick met daarop de nieuwste
navigatiekaart en de bijbehorende activatiecode, de kaartupdate uitvoeren. Hieronder vindt u stap-voor-stap instructies hiervoor.

De getoonde schermafbeeldingen kunnen afwijken van het navigatiesysteem in uw BMW. De handelingen zijn echter gelijk voor
alle systemen.

1.

Steek de USB-stick in de USB-poort die zich in het
handschoenenvakje, de middenconsole of
opbergruimte onder de middelste armsteun bevindt.
Het scherm zal automatisch op het navigatie update
menu springen.

2.

Klik met de iDrive controller op de ‘Start update’knop.

3.

Voer indien gevraagd de activatiecode van 20
karakters in. De activatiecode bevat nooit het cijfer
“1” of “0”, om verwarring met de letters “I” en “O” te
voorkomen.
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UPDATEN VAN DE KAART (2 VAN 2).

4.

Klik op ‘OK’ om uw invoer te bevestigen. De
updateprocedure zal nu starten.

5.

De navigatiekaart zal nu geüpdatet worden
gedurende uw autorit. De basisfuncties van uw
navigatiesysteem blijven beschikbaar tijdens het
updaten. Zorg er voor dat de USB-stick aangesloten
blijft gedurende het volledige updateproces.

6.

De update zal tussen de 30 en 90 minuten duren.
Nadat de update succesvol geïnstalleerd is, zal het
systeem automatisch opnieuw opstarten om de
updateprocedure te voltooien.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Waar vind ik de USB-aansluiting in mijn voertuig?
De USB-aansluiting die benodigd is voor de kaartupdate vindt u in de opbergruimte onder de middelste armsteun.. Als er zich geen
USB-aansluiting onder de middelste armsteun bevindt, gebruikt u de USB-aansluiting in het handschoenenvakje.
Wat gebeurt er als ik de autorit beëindig voordat het updateproces voltooid is?
De reeds verzonden data zullen niet verloren gaan. Als u uw reis weer hervat, gaat het updaten automatisch verder vanaf het punt
waar u gestopt bent.
De kaartupdate werkt niet.
Controleer de volgende mogelijke fouten:
⁻ Is het chassisnummer wat vermeld is bij de activatiecode gelijk aan het chassisnummer van uw voertuig (te vinden op het
kentekenbewijs)?
⁻ Heeft u de cijfers “0” of “1” gebruikt bij het invoeren van de activatiecode?

Instructies voor het invoeren van de activatiecode.
⁻ De activatiecode is altijd een combinatie van 20 karakters, die handmatig moet worden ingevoerd met behulp van de iDrive controller.
⁻ De activatiecode bevat alleen hoofdletters (A-Z) en cijfers (2-7).
⁻ De activatiecode bevat nooit het cijfer “0” of “1”, om verwarring met de letters “O” en “I” te voorkomen.

Omdat de activatiecode uit zowel letters
en cijfers bestaat, dient u handmatig te
wisselen tussen letter- en cijferinvoer in
het iDrive systeem. Hiervoor kunt u de
“1@+”-toets gebruiken.
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