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IVECONNECT – Programinės įrangos atnaujinimo procedūra per 
USB jungtį  

 

IVECONNECT ATNAUJINIMO PROCEDŪRA 
Prieš pradėdami Ivecconnect įrangos atnaujinimą, įsitikinkite, kad automobilis saugiai stovi ir jo 

variklis išjungtas. Atnaujinimo procedūros metu neatjunkite akumuliatoriaus ir neišiminėkite USB 
rakto, tai gali įtakoti sistemos darbą ateityje. 

Iveconnect sisitema atnaujinama 2 etapais: 

•  Iveconnect Sistemos atnaujinimas 
•  Iveconnect Priemonių atnaujinimas 

Pastaba: Iveconnect Atnaujinimo procedūra užtruks apie 20 min, būtina pradėti nuo Sistemos 
Atnaujinimo (……Pack1.zip )! 

Iveconnect Sistemos Atnaujinimas 

USB raktas, naudojamas sistemos atnaujinimui, turi būti tuščias ir suformatuotas.  
Iš internetinio puslapio, kuriame buvo ir ši instrukcija, atsisiųskite šias bylas: 
• XXXX_pack1.zip → sudaro bylos Iveconnect Sistemos Atnaujinimui 
• XXXX_pack2.zip → sudaro bylos Iveconnect Priemonių Atnaujinimui 

Ženklinimas XXXX reiškia skaičius, pažyminčius paskutinę programinės įrangos versiją, kurią 
galite atsisiųsti iš internetinio puslapio (pvz., Iveconnect Sistemos Atnaujinimui galėtų būti  
2412_pack1.zip) . 

 
Išskleiskite 3  XXXX_pack1.zip esančias bylas ir nukopijuokite jas į pirminį USB rakto aplanką, 

šios bylos vadinasi:  
1) ULDRMode_Popup.CAB 
2) install.lst 
3) flash.bin . 

Patikrinkite ar visas bylas perkėlėte į savo USB raktą. Iveconnect Sistemos Atnaujinimui atlikite 
šiuos veiksmus: 

A. Įjunkite Iveconnect sistemą paspausdami , patvirtinkite ribotos atsakomybės informacinį 
langą ir palaukite kol pasirodys pradinis sistemos langas (žiūr. 1 pav.– Pradinis langas) 

 
1 pav.- Pradinis langas 

B. Įdėkite USB raktą su anksčiau išvardintomis 3 bylomis į Iveconnect USB jungtį, esančią 
automobilio viršutinėje lentynoje (žiūr. 2 pav).  
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2 pav. - USB jungties vieta viršutinėje lentynoje 

C. po kelių sekundžių ekrane atsiras įspėjamoji žinutė ir Iveconnect sistema pradės veikti iš naujo. 
Po sistemos perkrovimo, atnaujinimo procedūra prasidės automatiškai. 

D. Vykstant atnaujinimo procesui, NEIŠTRAUKITE USB RAKTO.  Darbininko paveikslėlis 
pasirodys įvairiose atnaujinimo proceso stadijose. Įvairūs langai, informuojantys apie įrangos 
atnaujinimą, paveikslėlių atnaujinimą ir atnaujinimo patikrą pasirodys kartu su proceso būklės juosta. 

 
3 pav. – vyksta atnaujinimo procesas 

 
E. Jei atnaujinimo procedūra sėkmingai baigta, pasirodys šis paveikslėlis.  

 
4 pav – Atnaujinimas baigtas 

 
F. Atnaujinimas beveik baigtas, ištraukite USB raktą, paspausdami mygtuką  išjunkite sistemą, 

palaukite 5 sekundes ir vėl paspausdami  įjunkite sistemą. 
Ekrane pasirodys atnaujinimo informacija, palaukite kol pasirodys pradinis ekranas, patvirtindami 

ribotos atsakomybės informacinį langą. 

Sistemos atnaujinimo procedūra parinks anglų kalbą. Jei automobilio instrumentų skydelyje 
parinkta kita kalba, įsijungus Ivecconect, sistema pasiūlys pasirinkti tą pačią kalbą.  
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Sveikiname, Jūs sėkmingai atnaujinote Iveconnect Sistemą. 

 

DĖMESIO: 

Jei atnaujinimo metu buvo nesklandumų, skaitykite žemiau: 

• Atnaujinimas nepradėtas. Jei nepasirodo įspėjimo žinutė ir/arba sistema nepersikrovė kaip 
aprašyta C punkte, paspauskite ir 10 sekundžių laikykite CD išemimo mygtuką , tada jį atleiskite. 

Taip priverstiniu būdu iš naujo įjungsite sistemą, atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. 

• Klaida atnaujinimo proceso metu.  Jei atnaujinimas nepavyko, ekrane pasirodys žemiau 
esantis paveikslėlis su klaidos priežasties įvardinimu. Šiuo atveju ištraukite USB raktą, paspauskite ir 
10 sekundžių laikykite CD išėmimo mygtuką ,tokiu būdu iš naujo pradėdami atnaujinimo 
procedūrą. 

 
5 pav. – Klaida atnaujinimo proceso metu 

Jei problema neišsispręs, įsidėmėkite pateiktą ekrane informaciją ir kreipkitės į artimiausius Iveco 
atstovus. 

 
Iveconnect Priemonių Atnaujinimas 
 
USB raktas, naudojamas sistemos atnaujinimui, turi būti tuščias ir suformatuotas. Jei norite 

naudoti raktą, naudotą Iveconnect Systemos Atnaujinimui, pirmiausia ištrinkite 3 anksčiau įrašytas 
bylas. 

Išskleiskite 4  XXXX_pack2.zip esančias bylas ir nukopijuokite jas į pirminį USB rakto aplanką, 
šios 4 bylos vadinasi:  

1. “ANS.app” 
2. “DSE.app” 
3. “QC_MMI.app” 
4. “applications.cfg” . 
 

Patikrinkite ar visas bylas perkėlėte į savo USB raktą. Iveconnect Priemonių Atnaujinimui atlikite 
šiuos veiksmus: 

A. Atsidarę pradinį langą, įdėkite USB raktą į jam skirtą jungtį viršutinėje lentynoje (žiūr. 2 pav.). 

B. Palaukite kol pasirodys perkrovimo pranešimas ir į prašymą iš naujo paleisti Iveconnect 
sistemą astakykite “taip”. Kai tik sistema bus perkrauta, priemonių diegimo procesas prasidės ir 
pasirodys ekranas, pavaizduotas žemiau.  
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6 pav. – Priemonių atnaujinimo procedūros langas 

C. Atnaujinimo procedūros metu, ekrane pasirodys įvairūs langai, paaiškinantys žalią proceso 
būklės juostą (žiūr. 7 pav.) . 

 
7 pav.  – Priemonių diegimo būklės juosta 

 

D. Jei atnaujinimo procedūra sėkmingai baigta, pasirodys ribotos atsakomybės informacinis 
pranešimas, patvirtindami jį pateksite į pradinį langą. Ištraukite USB raktą ir ištrinkite visas anksčiau 
įrašytas bylas, kad vėliau netyčia vėl jų nepanaudotumėte. 

Sveikiname, Jūs sėkmingai atnaujinote Iveconnect Sistemą!!!  

 

DĖMESIO: 
Jei diegimo būklės juosta paraus, reiškia atnaujinimo procesas nepavyko. Šiuo atveju, 

IŠTRAUKITE USB RAKTĄ, palaukite kol sistema persikraus ir iš naujo pradėkite priemonių 
atnaujinimo procedūrą, kaip aprašyta punkte A (jei nepasirodo pradinis langas, išjunkite sistemą 
paspausdami mygtuką , palaukite kelias sekundes ir vėl paspausdami  įjunkite sistemą). 

Jei vėl nepavyks atlikti Priemonių atnaujinimo, kreipkitės į artimiausius Iveco atstovus. 


