Atualização da NWD (Sistema Operacional) i-Win
Antes de realizar esta atualização, veriﬁque o valor do MCUVER no
menu Ajustes e Navegador para conﬁrmar a compatibilidade!

1º - Entre no menu Ajustes e então na opção Navegador.
2º - Veja a linha MCUVER, se a mesma for entre V1.17 e V1.2, esta
atualização pode ser feita sem problemas. Caso ela seja V1.16 ou inferior
ou então V2.0 e superiores, NÃO PODE REALIZAR ESTA ATUALIZAÇÃO!

NÃO PODE REALIZAR ESTA ATUALIZAÇÃO

Atualização da MCU i-Win
Não remova o cartão SD ou desligue o carro no meio do processo
de atualização pois isso pode causar danos irreparáveis à Central
Multimídia.
Não utilize o mesmo cartão SD do GPS.

1º - Faça o download dos arquivos da atualização.
2º - Descompacte os arquivos.
3º - Utilize um cartão SD o qual deverá ser formatado. Insira o cartão SD no
computador e formate o mesmo conforme a imagem abaixo.

- Clique com o botão direito sobre a unidade de disco a ser formata e escolha a opção Formatar
- Escolha a opção de Sistema de Arquivos (FAT) e Opções de Formatação (Formatação Rápida)

4º - Copie a pasta MCUUPDATE na pasta raiz do dispositivo formatado,
conforme imagem abaixo (apenas estes arquivos devem estar no dispositivo).

5º - Desligue a Central Multimídia, retire a chave do veículo da ignição (ou
desligue o veículo pelo botão START, caso possua).

Atualização da MCU i-Win
6º - Remova o cartão de GPS e insira o cartão com a MCUUPDATE no espaço
do cartão de GPS.
7º - Ligue o veículo e a Central Multimídia.
8º - Aguarde o processo de autalização.
9º - Após a inicialização da Central Multimídia, serão mostradas todas
atualizações disponíveis para o modelo em questão conforme exemplo
abaixo.

Neste caso, existem duas atualizações disponíveis.
McuUpdateA e McuUpdate D

Conﬁrme

10º - Após a conclusão das atualizações,
desligue a Central Multimídia e retire a
chave do veículo da ignição (ou desligue o
veículo pelo botão START, caso possua).

12º - Retire o cartão SD utilizado para fazer a atualização e insira o cartão
do GPS.
13º - Sua Central Multimídia está atualizada e pronta para uso.

