


• Tenha cadastro no portal Hyundai Sempre.

• O pen-drive que será utilizado deverá somente 
conter o arquivo de atualização, ou seja, não 
deverá existir nenhum outro tipo de arquivo no 
pen-drive. 

• 
• Não remova o pen-drive durante a atualização, isso 

pode gerar danos ao aparelho.

• Mantenha o motor ligado e em marcha lenta durante 
todo o processo de atualização.

•  Não desligue a ignição do veículo durante a 
atualização.

• Desligue os faróis (não deixe os controles dos faróis 
no modo automático) e todos       os acessórios 
(incluindo aquecimento, ar condicionado, 
desembaçador, etc.), para não ocorrer perda de carga 
da bateria durante a atualização.

Realize a atualização com veículo parado e com tempo 
hábil.

Após o termino da atualização, verifique se as versões 
estão corretas.

Indicações



1 Clique no banner “Atualização blueMedia”

2. Clique em download para baixar o arquivo 
de atualização*.

4. Ligue o seu HB20, certifique-se que a cen-
tral multimídia esteja ligada.

3. Após efetuar o download, insira o arquivo 
em um pen-drive. O pen-drive deve estar 
somente com o arquivo de instalação. 

*O arquivo de atualização possui 322mb, sendo necessário uma conexão banda larga para o download.

5. Insira o pen-drive na porta USB.

Passo-a-passo



6. Pressione o botão “HOME”.

8. Pressione “Sistema”.

7. Pressione “Ajustes”.

9. Pressione “Informações do Dispositivo”.



10. Pressione “Atualizar Software”. A atualização ocorre em duas 
partes, atualizando o número da versão de software (SW Ver) e o 
número Micom.

12. Agora, aguarde. Este processo levará aproximadamente 
10 minutos. 

11. Pressione “Sim”.

13. O áudio reiniciará automaticamente.



14. O áudio finalizará a atualização do software automaticamente.

16. Após iniciar, verifique a versão do software (passos do 3 ao 7). - 
SW Ver : ‘2.01.05’.

15. O áudio iniciará automaticamente.

17. Agora, repita o procedimento de atualização (passos 8 – 17 ) 
para que o item ‘Micom’ seja atualizado. Tempo de atualização é de 
10 minutos em média.



18. Clique no botão “H.LINK”.

19. Pronto! Agora o seu HB20 possui o Google Android Auto.


