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IVECONNECT – TARKVARA VÄRSKENDAMINE USB-

MÄLUSEADME ABIL 

 

IVECONNECTI VÄRSKENDAMINE 
 

Enne Iveconnecti süsteemi värskendamist veenduge, et sõiduk on ohutult pargitud ja süüde välja 

lülitatud. Akutoite kadumine või USB-mäluseadme ootamatu eemaldamine värskendamise ajal võib 

süsteemi rikkuda. 

Iveconnecti süsteemi saab värskendada, kui järgida kahesammulist protseduuri: 

  Iveconnecti süsteemi värskendamine 

  Iveconnecti rakenduste värskendamine 

Märkus. Kogu Iveconnecti värskendamise protseduur võtab aega umbes 20 minutit ja alustada tuleb 

süsteemi värskendamisest (……Pack1.zip). 

Iveconnecti süsteemi värskendamine 

Värskendamiseks kasutatav USB-mäluseade peab olema tühi ja vormindatud. 

Laadige järgmised failid alla veebilehelt, kust see fail alla laaditi. 

• XXXX_pack1.zip → sisaldab faile Iveconnecti süsteemi värskendamiseks 

• XXXX_pack2.zip → sisaldab faile Iveconnecti rakenduste värskendamiseks 

Tähistust XXXX kasutatakse sihilikult – need on numbrid, mis näitavad uusimat veebilehelt 

allalaaditavat tarkvaraversiooni (nt Iveconnecti süsteemi värskendamise puhul võib see olla 

2412_pack1.zip). 

 

Pakkige failis XXXX_pack1.zip olevad kolm faili lahti ja kopeerige need USB-mäluseadme 

juurkausta. Need kolm faili on järgmiste nimedega: 

1) ULDRMode_Popup.CAB; 

2) install.lst; 

3) flash.bin. 

Iveconnecti süsteemi värskendamiseks veenduge, et kõik eespool nimetatud failid on USB-

mäluseadmel olemas, ja järgige alltoodud juhtnööre. 

A. Lülitage Iveconnecti süsteem toitenupust  SISSE, kinnitage lahtiütluse kuva ja oodake, 

kuni ilmub avaleht (vt allpool joonist 1. Avaleht). 

 

Joonis 1. Avaleht 

 

B. Sisestage eespool loetletud kolme failiga USB-mäluseade Iveconnecti USB-pessa, mis 

paikneb sõiduki ülemisel paneelil (vt joonist 2). 



2 

 

IVECONNECT – TARKVARA VÄRSKENDAMINE USB-

MÄLUSEADME ABIL 

 

Joonis 2. USB-pesa asukoht ülemisel paneelil 

C. Mõne sekundi pärast kuvatakse hoiatusteade ja Iveconnecti süsteem taaskäivitub. Pärast 

taaskäivitumist algab värskendusprotseduur automaatselt. 

D. Värskendamise ajal ÄRGE EEMALDAGE USB-MÄLUSEADET. Värskendusprotsessi 

mitmesugustes etappides kuvatakse töömehe pilt. Kuvatakse kolm erinevat kuva: „Verifying Update 

Signature” (Värskenduse signatuuri kontrollimine), „Updating Image…” (Tõmmise värskendamine) ja 

„Verifying Update” (Värskenduse kontrollimine) koos edenemisribaga. 

 

Joonis 3. Toimub värskendamine 

 

E. Värskendamise edukal lõpetamisel kuvatakse järgmine pilt. 

 

Joonis 4. Värskendamine on lõpetatud 

 

F. Nüüd on värskendamine peaaegu lõppenud. Eemaldage USB-mäluseade, vajutage süsteemi 

väljalülitamiseks nuppu , oodake 5 sekundit ja vajutage süsteemi sisselülitamiseks uuesti nuppu . 

Kuvatakse järgmine värskenduskuva. Kinnitage lahtiütluse kuva ja oodake, kuni ilmub avakuva. 

 

Süsteemi värskendamise protseduuril määratakse Iveconnecti vaikekeeleks automaatselt inglise 

keel. Kui sõiduki näidikuplokis on määratud muu keel, palub Iveconnect käivitamisel keelt vastavalt 

muuta, kuvades süsteemi taaskäivitamise hüpikakna. 
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Õnnitleme, olete Iveconnecti süsteemi värskendamise edukalt lõpetanud. 

 

OLULINE MÄRKUS. 

Kui värskendamise käigus ilmneb probleeme, lugege alltoodud juhtnööre. 

• Värskendamine ei alga. Kui hoiatusteadet ei kuvata ja/või süsteemi ei taaskäivitata sammus C, 

hoidke CD väljutamise nuppu  10 sekundit all ning vabastage seejärel. 

Nii sunnitakse süsteem taaskäivituma ja värskendusprotseduur peaks algama. 

• Tõrge värskendamise käigus. Kui värskendamine nurjub, kuvatakse ekraanil alltoodud pilt koos 

tõrke põhjusega. Sellisel juhul eemaldage USB-mäluseade, hoidke CD väljutamise nuppu  10 

sekundit all ja taaskäivitage värskendusprotseduur uuesti. 

 

Joonis 5. Tõrge värskendusprotseduuri käigus 

Kui probleem ei kao, märkige esitatud teave üles ja pöörduge abi saamiseks Iveco teenindusvõrgu 

poole. 

 

Iveconnecti rakenduste värskendamine 

Värskendamiseks kasutatav USB-mäluseade peab olema tühi ja vormindatud. Kui soovite kasutada 

sama mäluseadet, mida kasutasite Iveconnecti süsteemi värskendamiseks, kustutage kindlasti sellele 

enne kopeeritud kolm faili. 

Pakkige tihendatud arhiivifailis XXXX_pack2.zip olevad neli faili lahti ja kopeerige need USB-

mäluseadme juurkausta. Need neli faili on järgmiste nimedega: 

1. „ANS.app”; 

2. „DSE.app”; 

3. „QC_MMI.app”; 

4. „applications.cfg”. 

 

Iveconnecti rakenduste värskendamiseks veenduge, et kõik neli faili on olemas, ja järgige alltoodud 

juhtnööre. 

A. Kui kuvatakse avakuva, sisestage USB-mäluseade ülemisel paneelil olevasse USB-pessa (vt 

joonist 2). 

B. Oodake, kuni kuvatakse taaskäivitamise teavitusaken, ja nõustuge Iveconnecti süsteemi 

taaskäivitamise taotlusega. Süsteemi taaskäivitamisel algab kohe rakenduste installimise protseduur ja 

ilmub alltoodule sarnanev kuva. 
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Joonis 6. Rakenduste värskendamise protseduuri kuva 

 

C. Rakenduste värskendamise protseduuri edenemisel ilmuvad mitmesugused kuvad koos rohelise 

edenemisribaga (vt joonist 7). 

 

Joonis 7. Rakenduste installimise edenemisriba 

 

D. Rakenduste värskendamise protseduuri edukal lõpetamisel kuvatakse lahtiütluse kuva. Avalehele 

pääsemiseks kinnitage seda. Eemaldage USB-mäluseade ja kustutage sellele varem kopeeritud failid, et 

vältida tahtmatut värskendamist. 

Õnnitleme, nüüd olete Iveconnecti süsteemi täielikult värskendanud. 

OLULINE MÄRKUS. 

Kui edenemisriba muutub rohelisest punaseks, tähendab see, et rakenduste värskendamise 

protseduur on nurjunud. Sellisel juhul EEMALDAGE USB-MÄLUSEADE, oodake, kuni süsteem 

taaskäivitub, ja taaskäivitage rakenduste värskendamise protseduur eespool toodud sammust A (kui 

avalehte ei kuvata, lülitage süsteem nupust  välja, oodake mõni sekund ning vajutage süsteemi 

sisselülitamiseks uuesti nuppu ). 

 

Kui rakenduste värskendamise protseduur jälle nurjub, pöörduge abi saamiseks Iveco 

teenindusvõrgu poole. 


