INSTRUKCE PRO AKTUALIZACI BLUE&ME NA VERZI 6.0

Postup na následujících stránkách se váže na aktualizaci Blue&Me druhé generace. Pokud je
v palubním počítači pod položkou "SETTINGS" -> "ADVANCED FEATURES" zobrazena položka "IMAGE
ID", jedná se o druhou generaci. V opačném případě hledejte na webu www.blueandme.net
aktualizaci pro daný typ Blue&Me.
UPOZORNĚNÍ
I když byl váš vůz vyroben nedávno a systém může být aktuální, pro jistotu proveďte aktualizaci,
zabere to jen několik minut.
Při procesu aktualizace postupujte přesně podle tohoto návodu – v případě nesprávného postupu
může systém přestat úplně fungovat!
Upozorňujeme, že po aktualizaci na novější verzi již nebude možné nahrát zpět starší verzi.

1. Z oficiálního webu (www.bluandme.net) si ze sekce Support -> Download stáhněte soubor
.zip1 s aktualizací pro Váš vůz.
2. Rozbalte stažený zip kamkoliv do počítače a ujistěte se, že jsou přítomny všechny níže
uvedené soubory v závislosti na verzi Blue&Me:
a) Aktualizace pro Blue&Me
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Celková velikost souboru je cca 37 MB.

b) Aktualizace pro Blue&Me MAP

c) Aktualizace pro Blue&Me TomTom(2)

Pozn.: tento seznam souborů je platný pro francouzskou verzi – název souboru
ssft040C_FIAT_LH.V1.ARM4I.cab se liší podle jazykové verze.
3. Připravte si flash disk a naformátováním na systém souborů FAT 32 z něj vymažte všechna
data.
Pozn.: Doporučuje se používat flash disky s kapacitou do 32 GB.
4. Uložte na flash disk všechny rozbalené soubory – do kořenového adresáře, soubory nesmí
být uložené v žádném podadresáři!
UPOZORNĚNÍ
Před začátkem aktualizace je nutné, aby všechny telefony spárované s Blue&Me a přítomné
v blízkosti vozidla měly vypnutý Bluetooth. Během aktualizace nesmí být stisknuta tlačítka na
volantu.
Čas potřebný k aktualizaci závisí na typu vozu a rychlosti flash disku – v průměru je to však
maximálně 10 minut.

5. Při zastaveném vozidle a klíčkem v zapalování v poloze STOP zasuňte USB flash disk do USB
portu vozu (buď na středovém tunelu nebo ve schránce před spolujezdcem).
6. Otočte klíčkem do polohy MAR-ON, BEZ NASTARTOVÁNÍ VOZU, zrušte všechna upozornění
na displeji palubního počítače (např. otevřené dveře) stisknutím tlačítka „Mode“ nebo
„Menu“ (v závislosti na vozu).

UPOZORNĚNÍ
Během procesu aktualizace nikdy nevyjímejte flash disk než je celá akce dokončena.
Vyjmutím flash disku může dojít k částečnému nebo úplnému výpadku funkce Blue&Me.
USB flash disk musí zůstat zapojený, ikdyž už začalo hrát rádio a/nebo je na displeji zobrazeno
„RESTARTING...“ nebo „INSTALLATION IN PROGRESS“ („INSTALLING“).

7. Displej palubního počítače zobrazí text „UPDATING“ nebo „UPDATE IN PROGRESS“ a
Blue&Me hlasem oznámí „update started“. Pokud se tak nestane, otočte klíčkem
v zapalování zpět do polohy STOP a pak znovu do MAR-ON. V průběhu aktualizace budou na
displeji zobrazovány různé doplňující informace.
8. Po dokončení procesu se na displeji objeví zpráva „COMPLETE“ nebo „UPDATE COMPLETE“.
9. Nyní je proces dokončen a můžete otočit klíčem do polohy STOP a vyjmout flash disk.
PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ
a) Pokud nebyl proces řádně dokončen, objeví se zpráva „USB 10 error“ s hlasovým
potvrzením.
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Příčina
Řešení
Flash disk byl vyjmut před Opakujte výše uvedený postup až
dokončením aktualizace
do konce

Chyba „USB DATA CONFIGURATION ERROR“ („CONFIG. ERROR“) se může objevit v následujících
případech:

1
2

Příčina
Řešení
Vozidlo je vybaveno první Stáhněte aktualizaci pro Blue&Me
generací Blue&Me
první generace
Data na flash disku jsou Znovu stáhněte zip a opakujte
poškozena
proces

b) Pokud po aktualizaci nefungují funkce Blue&Me MAP a TomTom, tak byl nejspíše stažen
špatný aktualizační soubor (např. aktualizace byla pro Blue&Me MAP a ve voze je
TomTom(2)). Pro správnou funkci je nutné správně nastavit filtr pro zařízení na webu
www.blueandme.net v sekci SUPPORT -> DOWNLOAD.
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Blue&Me MAP = výrobce Magnetti Marelli; TomTom = model TomTom GO 750; TomTom2 = GO 1000 (větší
displej, tenčí než 750)

POZNÁMKY
Vozidla, pro která je aktualizace k dispozici:
500/500C
500 Abarth
Punto EVO a Punto 2012
Grande Punto
Grande Punto Abarth
Qubo/Fiorino
Linea
Nové Doblò/Nové Doblò cargo/Combi
Bravo
Nová Panda
Nová Ypsilon
Delta
MiTo
Giulietta
159
Nové Ducato
Hands-free
a) Na konci procesu bude nutné znovu spárovat všechny telefony dříve připojené
k Blue&Me.
b) Pokud se nedaří připojit mobilní telefon, restartujte jej nebo vyjměte baterii a zkuste
párování znovu (s vymazáním původního Blue&Me ze seznamu spárovaných zařízení).
c) Během prvního párování ihned po aktualizaci může docházet k výpadkům, protože
systém Blue&Me testuje různé párovací protokoly, aby našel ten nejlepší pro váš telefon.
Mediaplayer
Pro správnou funkci přehrávání hudby je doporučeno, aby byly na flash disku jen hudební
soubory. Přítomnost ostatních souborů (spustitelných nebo instalačních) může způsobit
zpomalování nebo zastavení přehrávání.
Eco:Drive
Program Eco:Drive budete muset znovu nainstalovat po provedení aktualizace.

