Aktualizacja systemu
SYNC 3 przy pomocy
USB
Instalacja oprogramowania

Przewidywany czas aktualizacji:

Instrukcje te ułatwią przeprowadzenie

30-38 minut

aktualizacji systemu SYNC 3 do najnowszej wersji

Rozmiar pliku:
2,8 GB

oprogramowania. Podczas aktualizacji możesz
korzystać z samochodu.
W czasie wgrywania aktualizacji system zostanie
zrestartowany, co może spowodować utratę
funkcjonalności na około 60-90 sekund. Nie
wyjmuj pamięci USB, dopóki proces instalacji nie
zostanie zakończony.
W przypadku wyłączenia samochodu przed
zakończeniem aktualizacji proces instalacyjny
może zacząć się od początku lub częściowo po
kolejnym uruchomieniu pojazdu. Czas trwania
aktualizacji zostanie odpowiednio wydłużony.
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Pobierz plik na swój komputer i przygotuj
pamięć USB zgodnie z następującymi
wytycznymi:
1.

Upewnij się, że pamięć USB ma pojemność co
najmniej 4 GB

2. Przed aktualizacją sformatuj pamięć USB do
formatu exFAT
Uwaga: sformatowanie spowoduje usunięcie
wszystkich danych znajdujących się na pamięci
USB
Do rozpakowania pliku możesz posłużyć się
oprogramowaniem takim jak WinZip, WinRAR i
7zip.
3. Znajdź pobrany plik na swoim komputerze
4. Rozpakuj pliki (za pomocą wybranego
narzędzia) do katalogu głównego pamięci USB
5. Bezpiecznie wyjmij pamięć USB z komputera i
wsiądź do pojazdu
6. Włącz zapłon samochodu.
7. Podłącz pendrive do portu USB pojazdu i
postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi
na ekranie systemu SYNC.
8. Pamięć USB zostanie rozpoznana przez system
SYNC. Potrwa to nie dłużej niż osiem minut.
9. Aktualizacja oprogramowania SYNC potrwa
następnie około 25-30 minut.
•

•

W ciągu 5-10 minut pojawi się informacja
„Restartowanie systemu” – wtedy
oprogramowanie SYNC zostanie ponownie
uruchomione, co zakłóci funkcjonowanie
nawigacji, możliwość odbierania i
wykonywania połączeń telefonicznych oraz
streaming za pośrednictwem Bluetooth, itp.
Pozostaw pendrive w porcie USB
(aktualizacja nie została ukończona)

•

Gdy w pełni będzie widoczna zawartość
ekranu głównego Sync3 i pojawi się
komunikat „Automatyczna aktualizacja
oprogramowania”, wybierz „Zapytaj mnie
później”. Nie naciskaj „Tak” ani „Nie”!

•

Proces instalacyjny rozpocznie się
automatycznie

•

Po zakończeniu procesu instalacji na
ekranie pojawi się komunikat „Instalacja
zakończona”.

10. Aktualizacje zostaną wprowadzone po
przekręceniu kluczyka zapłonu. Wyjmij
pamięć USB. Zaktualizowany system będzie
dostępny po kolejnym uruchomieniu pojazdu.
Można również aktywować zainstalowane
aktualizacje, postępując zgodnie z poniższą
instrukcją:
Przekręć kluczyk zapłonu
11. Wyłącz/zatrzymaj zapłon
12. Otwórz i zamknij drzwi od strony kierowcy, a
następnie je zablokuj
13. Odczekaj 2 minuty (aż wyświetlacz SYNC
przestanie być aktywny)
14. Odblokuj/otwórz drzwi od strony kierowcy
15. Włącz/uruchom zapłon
16. Przywracanie ustawień językowych W
niektórych przypadkach, po zakończonej
aktualizacji, język systemu może zostać
zmieniony na angielski. Jeżeli ustawienia
językowe zostaną zmienione, postępuj zgodnie
z poniższymi instrukcjami, aby przywrócić
preferowane ustawienia.
a) Wybierz „Ustawienia”
b) Wybierz „Główne”
c) Naciśnij pierwsze rozwijane menu i wybierz
preferowany język
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Zakończono aktualizację w tym pojeździe.
Wejdź ponownie na stronę Forda, a następnie
wybierz „Szukaj pliku dziennika”, aby załadować
informacje o aktualizacji dotyczącej pojazdu z
pamięci USB. Dzięki tej czynności informacje w
naszej bazie danych na temat Twojego pojazdu
będą aktualne, a kolejna aktualizacja będzie
odpowiednio dopasowana. Informacje na temat
aktualizacji są przechowywane w folderze
„SyncMyRide” na pamięci USB. Nazwa pliku
składa się z następujących elementów: SYNC +
numer seryjny + VIN, a rozszerzenie pliku to .xml

Szczegóły aktualizacji
Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji w prawym
górnym rogu pojawi się ikonka w kształcie strzałki.
Po jej naciśnięciu pojawi się informacja na temat
wersji aktualizacji

(np. Sync_WUB3A18V_WF05MNGCC5FY12345.
xml).

Jak należy sformatować pamięć USB?
Jak sprawdzić, czy pamięć USB została
sformatowana
Użytkownicy komputerów Mac

Użytkownicy komputerów PC

1.

1.

Podłącz pendrive portu USB w komputerze

Podłącz nośnik do portu USB w komputerze

2. Otwórz aplikację Finder

2. Otwórz Mój komputer

3. Kliknij prawym przyciskiem na nośnik i wybierz
„Informacje o urządzeniu”

3. Kliknij prawym przyciskiem na nośnik i wybierz
„Właściwości”

4. W sekcji „Format” powinien wyświetlać się typ
formatu.

4. W sekcji „System plików” powinien wyświetlać
się typ formatu
5. Jeśli nośnik nie został prawidłowo
sformatowany, należy sformatować go ręcznie,
używając poprawnego typu lub skorzystać z
innego nośnika USB.
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