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CONTROLADOR PRINCIPAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO 
(IMC) 
VERSÃO DO SOFTWARE – INCONTROL TOUCH PRO 19B 
 
 
NOVAS FUNCIONALIDADES INCLUÍDAS NESTA VERSÃO: 
 
SMARTPHONE PACK 

• O Smartphone Pack*, que inclui Apple CarPlay®, Android Auto™ e Baidu CarLife (apenas na 
China), está agora disponível para os veículos compatíveis 

 
WI-FI 

• Os sistemas do veículo que anteriormente não conseguiam ligar-se a uma rede Wi-Fi para 
fins de atualizações de software sem fios podem agora fazê-lo. Isto permite futuras 
atualizações de software sem fios do InControl Touch Pro para estes veículos 

 
ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE SEM FIOS 

• A experiência do cliente relativamente às atualizações de software sem fios foi simplificada 
• Novo ícone de notificação de atualização de software pendente 
• Além da atualização por WI-FI, as atualizações de software sem fios estão disponíveis para 

todos os veículos com InControl Touch Pro 
 
LEITOR DE MULTIMÉDIA 

• No arranque do veículo, são agora memorizadas as fontes de multimédia do último ciclo de 
condução 

• Ao reproduzir um podcast, são apresentadas as opções de +15 segundos e -15 segundos 
 
TELEFONE BLUETOOTH® 

• Melhoria da experiência ao carregar a lista de chamadas recentes do telefone para o veículo 
 
(APENAS PARA I-PACE) 
AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO 

• A funcionalidade de climatização é agora totalmente suportada com o veículo ligado 
 
(APENAS PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS) 
NAVEGAÇÃO 

• As estações de carregamento acessíveis com 1 a 4% de carga da bateria à chegada são agora 
apresentadas 

• Os pontos de carregamento são apresentados no percurso com maior precisão, com base no 
estado de carga do veículo 

 
 
 
PROBLEMAS CORRIGIDOS NESTA VERSÃO: 
 
GERAIS/DE SISTEMA 



 
 

• Melhorias no desempenho geral 
• Melhorias na estabilidade geral 
• Foi corrigido o problema relacionado com a indisponibilidade do áudio durante um ciclo de 

condução completo verificado na versão anterior do software 
• O tema do Painel Lateral deixa de ser alterado após a alteração do formato da data 

 
QUALIDADE DO ÁUDIO 

• Melhorias no desempenho geral 
 
SMARTPHONE PACK 
 
APPLE CARPLAY® 

• Melhoria da apresentação do Apple CarPlay® 
• Melhoria da estabilidade geral 
• Os conteúdos multimédia reproduzidos a partir do Apple CarPlay® serão apresentados no 

ecrã de multimédia 
• Melhorias no desempenho das chamadas efetuadas através do Apple CarPlay® 

 
ANDROID AUTO™ 

• Melhoria no áudio de navegação do Google Maps durante a reprodução de multimédia 
através do Android Auto™ 

• Quando um telefone é ligado por Android Auto™, deixa também de ser apresentado como 
uma fonte Bluetooth® 

• Agora, o ícone do Android Auto™ desaparece sempre que o telefone for desligado 
• Melhorias no desempenho das respostas do áudio para o Android Auto™ 
• Melhoria da estabilidade geral 
• O cabeçalho do telefone Android é agora apresentado com o ícone Android Auto™ 

 
TELEFONE BLUETOOTH® 

• Foi corrigido um problema relacionado com a utilização do interruptor do volante para 
avançar para a música seguinte da fonte de áudio Bluetooth® 

• Quando o sistema está definido para francês, as mensagens deixam de ser apresentadas em 
inglês 

• (Apenas para o Sistema de Rádio de Áudio Digital por Satélite) As mensagens recebidas ao 
percorrer os canais SDARS já não são perdidas 

 
(APENAS PARA A CHINA) 
BAIDU CARLIFE 

• Melhoria da conectividade do Baidu CarLife 
• Melhoria da estabilidade geral 

 
ILUMINAÇÃO AMBIENTE 

• Foi corrigido um problema no ecrã de controlo da iluminação ambiente 
 
BLUETOOTH® 

• (Apenas para o idioma chinês) O nome do Bluetooth® deixa de ser alterado após passar os 
conteúdos multimédia para o Sistema Multimédia Traseiro (RSE) 

• Foi corrigido um problema que impedia a reprodução de áudio por Bluetooth® durante um 
ciclo de condução 



 
 

 
LEITOR DE CD 

• Melhoria da experiência do utilizador ao mudar a fonte de multimédia do Apple CarPlay® 
para CD 

 
AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO 

• As definições e ajustes de temperatura estão agora disponíveis no ecrã inicial da 
climatização 

• O ícone Purify (Purificar) fica desativado quando o veículo está no modo de 
desembaciamento 

• O Ar Condicionado Automático da Terceira Fila está disponível apenas com o motor em 
funcionamento 

• A unidade da temperatura deixa de mudar de graus Celsius para Fahrenheit no Painel Lateral 
quando o idioma é alterado para português 

• Agora, o controlo da temperatura nos ecrãs traseiros funciona mesmo que todas as zonas 
tenham a definição alta 

• (Apenas para veículos do mercado norte americano) Foi corrigido um problema relacionado 
com a apresentação incorreta do estado de ocupação do banco do passageiro dianteiro da 
Climatização Inteligente 

 
CONECTIVIDADE 

• As barras de sinal da intensidade da ligação do veículo são agora apresentadas corretamente 
• Quando um telefone é ligado, a rede Wi-Fi é agora ativada automaticamente após um ciclo 

de ignição 
• Melhoria da mensagem de erro da ligação de dados 

 
RÁDIO 
 
RÁDIO DAB 

• Melhoria da fiabilidade DAB 
• (Apenas para veículos com Head-up Display [HUD]) As informações de multimédia do rádio 

DAB são agora apresentadas corretamente no HUD 
 
RÁDIO AM/FM 

• (Apenas para InControl Touch Pro Duo) O Módulo do Ecrã Interativo "A" (IDMA) apresenta 
agora AM, e não FM, durante a reprodução de rádio AM 

 
RÁDIO SATÉLITE 

• O Sistema de Rádio de Áudio Digital por Satélite (SDARS) é agora sempre iniciado à primeira 
• O ecrã do SDARS é agora carregado corretamente  
• Agora, é sempre reproduzida a música correta quando selecionada a partir da lista de 

reprodução do rádio satélite 
• Melhorias na estabilidade geral 

 
ECRÃS DUAL VIEW 

• Melhoria da imagem de reprodução do DVD quando é selecionado um tema do ecrã 
• Melhorias na apresentação do ícone de definições do Bluetooth® 

 
ECRÃ DE DADOS ECOLÓGICOS 



 
 

• Melhoria na precisão dos dados ECO quando o ar condicionado automático está no modo 
ECO 

 
DETEÇÃO DIANTEIRA DE VEÍCULOS 

• O alerta de Deteção Dianteira de Veículos deixa de estar visível se a vista da câmara for 
alterada durante um alerta 

 
PERSONALIZAÇÃO  

• As chaves podem agora ser alteradas para diferentes perfis de utilizador existentes 
 
LIVE 

• O Live passa a ser iniciado a partir do ecrã "Funções adicionais" 
• Foi corrigido um problema relacionado com a não inicialização pontual do Live 
• O Live deixa de saltar para a primeira página ao abrir uma segunda página 
• Melhorias na apresentação das aplicações Live 

 
LEITOR DE MULTIMÉDIA 

• Melhoria da estabilidade geral 
• Melhoria na utilização da barra de duração da faixa 
• As faixas deixam de parar pontualmente 3 segundos antes do fim 
• É agora apresentado o gráfico correto no plano de fundo painel de multimédia do Grupo do 

Painel de Instrumentos (IPC) 
• Foi corrigido o problema ocorrido ao retomar um podcast após terminar uma chamada 

 
NAVEGAÇÃO 
 
NAVEGAÇÃO DE SÉRIE 

• Melhoria da estabilidade ao retomar um percurso 
• Melhoria da precisão das instruções por voz 
• Melhoria da precisão das câmaras de segurança 
• Melhorias na apresentação dos ecrãs de contexto 
• Melhoria da experiência de "Enviar para o condutor" dos ecrãs traseiros 
• Melhoria da visualização do mapa no painel lateral durante o trânsito 
• Melhoria da visualização do mapa no Grupo do Painel de Instrumentos 
• Melhoria da fiabilidade do ecrã de resumo do endereço quando a cidade selecionada não é 

única 
• Melhoria no cálculo do percurso 
• Melhoria da fiabilidade geral 
• (Apenas para veículos do mercado japonês) Os ecrãs traseiros já não apresentam o ícone de 

Navegação 
• Melhoria da estabilidade das Informações de Trânsito 
• Quando a licença do mapa é prolongada, o estado é imediatamente atualizado 

 
FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS 

• A navegação deixa de ser reiniciada após mudar o Grupo do Painel de Instrumentos para a 
vista de mapa integral 

• Melhoria na procura de estações de carregamento 
 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 



 
 

• Foi corrigido um problema relacionado com o áudio do sistema de estacionamento 
• Foi corrigido um problema relacionado com a janela de contexto do Sistema de 

Estacionamento 360° durante a condução em marcha-atrás 
 
SISTEMA MULTIMÉDIA TRASEIRO 

• Os ecrãs traseiros já não são ativados ao abrir o painel da consola dianteira 
• A hora apresentada no ecrã traseiro corresponde agora à hora do Ecrã Táctil dianteiro 
• O botão "SIRIUS XM" está agora funcional em "Todas as Definições" no Sistema Multimédia 

Traseiro 
• Melhoria no desempenho da climatização no ecrã traseiro ao utilizar o controlo remoto 
• (Apenas para veículos com Função de Massagem nos Bancos Traseiros) Os locais de 

massagem denominam-se agora "Parte superior do encosto" e "Parte inferior do encosto" 
nos ecrãs traseiros 

 
CONTROLOS DOS BANCOS 

• O ícone do banco do passageiro é agora corretamente apresentado após a seleção das 
definições favoritas dos bancos 

• Os botões da climatização já não se perdem se o ecrã do banco for aberto várias vezes no 
mesmo ciclo de ignição 

• Melhoria no desempenho dos botões da função de massagem dos bancos 
 
COMANDOS DE VOZ 

• Melhoria nos gráficos do tutorial de comandos de voz 
• Melhoria da fiabilidade do comando de voz "Ligar para contacto" 

 
TELEVISÃO 

• O sinal de televisão é agora automaticamente recuperado depois de sair de uma área com 
pouco sinal 

• Melhoria no desempenho da notificação "Sem sinal" 
• (Apenas para veículos do mercado brasileiro) O ecrã táctil deixa de apresentar um ecrã em 

branco após a Televisão do Brasil funcionar durante aproximadamente 2,5 minutos. O ecrã 
traseiro já não apresenta a mensagem "Sem sinal" 

 
TERRAIN RESPONSE 

• Melhorias na apresentação durante o modo Terrain Response 
• O modo Terrain Response é apresentado no idioma correto 

 
CONVERSÃO DE TEXTO EM VOZ 

• A conversão de texto em voz funciona agora corretamente durante a reprodução  
 
CLIMATIZAÇÃO TEMPORIZADA 

• A climatização temporizada utiliza agora o mesmo ícone em todos os menus 
 
TRADUÇÕES 

• Melhoria nas traduções de todos os idiomas 
 
FUNÇÃO PARA ESTACIONAMENTO 

• Melhoria no restabelecimento da ligação do telefone ao sair da função para estacionamento 
 



 
 

SENSOR DE PASSAGEM A VAU 
• Melhoria nos gráficos do ecrã do sensor de passagem a vau quando o veículo se encontra 

num declive 
 
NAVEGADOR WEB 

• É agora apresentada uma barra de deslocamento horizontal quando uma página web é 
ampliada 

• Melhorias gerais de velocidade e fiabilidade 
 
 
*O Smartphone Pack está disponível apenas para veículos com um Ecrã Táctil Touch Pro de 259 mm (10") ou um Ecrã Táctil 
Touch Pro Dual View de 259 mm (10"), uma ranhura para cartão SIM e portas USB dianteiras compatíveis com "On-The-
Go". Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay® dependem da disponibilidade da função no seu país. Consulte 
[https://www.apple.com/ios/carplay/] para informação mais detalhada. Os serviços oferecidos pelo Android Auto™ 
dependem da disponibilidade da função no seu país. Consulte [https://www.android.com/auto/] para informação mais 
detalhada. 


