Autostart České Budějovice s.r.o.
J. Boreckého 747
370 11 České Budějovice
Tel. servis 725 780 707, 386 352 416
Mail: servis@autostart-suzuki.cz

Návod na aktualizaci do českého jazyka pro multimediální
jednotky Suzuki Vitara a S-Cross – verze 2018.
1. K aktualizaci je třeba použít USB Flash disk s minimální kapacitou 4GB,
naformátovaný souborovým systémem FAT32.
2. Soubor pro aktualizaci je ke stažení na webové adrese :
https://uloz.to/!RNUnH1VLzOjK/bot-fp-tar-gz-rar
heslo: AutoSuzuki
3. Tento soubor stáhněte na pevný disk počítače /v případě že máte USB Flash
disk o větší kapacitě než 4GB, lze přímo na tuto flash/.
4. Stažený soubor z umístění dekomprimujte („rozbalte“ , je v archivním typu
souboru .rar) na USB Flash disk. Heslo pro rozbalení je: AutoSuzuki
5. Při zapnutém zapalování (postačí v první poloze) a zapnuté multimediální
jednotce, USB Flash disk vložíte do USB zásuvky. Aktualizace započne
automaticky. V této době nemanipulujte s multimediální jednotkou ani
nevyjímejte USB Flash disk !

6. Na obrazovce multimediální jednotky je vidět probíhající proces aktualizace,
se zobrazením dokončených procent.

7. Přibližně v 86% procentech průběhu se multimediální jednotka resetuje (na
okamžik bílá obrazovka) a aktualizace probíhá znovu od počátku.

8. Na konci druhého průběhu při dosažení 100% instalace se objeví na displeji
jednotky tento text:
UPDATE successful !
Please remove USB Stisk
Systém is shutting down

V tomto okamžiku je třeba USB Flash disk ze zásuvky vyjmout !

9. Multimediální jednotka se automaticky restartuje

10. Po jejím zapnutí lze dotykovým tlačítkem NASTAVENÍ (je třeba po zapnutí
vyčkat asi 10 sekund, jinak tlačítko nastavení nereaguje) zvolit v MENU LANGUAGE český jazyk.

Upozornění:
Pokud se v průběhu instalace objeví na displeji nápis „UPDATE FAILED!“ je potřeba
Flash Disk vyjmout, počkat minimálně 5 sekund a disk opět zasunout do zásuvky
USB. Instalace bude automaticky znovu zahájena.

SW pro aktualizaci českého jazyka je poskytován společností SUZUKI zcela zdarma. V případě, že
uživatel vozu z jakýchkoli důvodů nemůže provést aktualizaci svépomocí, je servis Autostart České
Budějovice s.r.o. připraven tuto aktualizaci provést jako zpoplatněný servisní úkon za cenu 500,- Kč +
DPH.

