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MANUAL DE ATUALIZAÇÃO: 

 Primeiramente realize a instalação no veículo como descrito no manual de 
instalação, após a instalação, proceda a atualização descrita aqui neste 
procedimento. 

 Esta versão de software contém atualizações importantes do JBL SMART 
CarDrive para o Hyundai Creta. 

 É de extrema importância realizar os passos a seguir de forma a garantir o 
funcionamento adequado da nova central multimídia. 

1. Proceda com a instalação física 
no veículo, conforme o manual de 
instalação. 

 

2. Insira o pendrive na entrada USB 
do veículo. 

 

3. Ligue a ignição do veículo. 

Após a inicialização, a central 
multimídia mostrará a mensagem 
ao lado. 

ATENÇÃO: 
Mantenha a ignição ligada 
durante todo o processo, NUNCA 
DESLIGUE A IGNIÇÃO 
DURANTE O PROCESSO DE 
ATUALIZAÇÃO. 
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4. Clique em “Sim” / “Yes”. 

Pronto! Todo o processo será 
realizado automaticamente. 

O processo todo pode levar até 
11 minutos. 

ATENÇÃO: 
Mantenha a ignição ligada e o 
pendrive inserido durante todo 
o processo. 

 
 

 
 

 

5. Ao final, o rádio será reiniciado 
automaticamente. Remova o 
pendrive da entrada USB do 
veículo. 

ATENÇÃO: 
Caso o pendrive ainda esteja 
inserido, a central multimídia 
perguntará novamente se deseja 
atualizar, clique em “Não” / “No”. 
Caso clique acidentalmente 
novamente em “Sim” / “Yes”, o 
processo de atualização iniciará 
novamente, se for o caso, permita 
que o processo transcorra 
conforme acima, não há risco em 
atualizar mais de uma vez. 
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6. Clique no ícone de 
Configurações. 

Apenas para verificação do 
sucesso da instalação. 

 

7. Role a tela para cima, até 
encontrar o menu “Sobre” (ou 
“About”). 

Clique em “Sobre” (ou “About”). 

 
 

 

8. Observe a nova versão de SW 
instalada. 

2.5.3.190.10 

Pronto! O processo de 
atualização está terminado. 

 

 


