
92/57/72 系列 U 盘强制升级说明 
1. 升级前提：系统能够正常显示开机 Logo，92 系列软件版本是 6.5 之后的版本，57/72

软件版本是 1.65 之后的，从车载设置～系统信息～Android 版本可以查看； 

注意：升级前要查看客户的系统信息 92 系列是安卓 9，6.5 版本往后，57/72 是安

卓 10.版本是 1.65 往后 

2. 将从http://file.xygala.com/网盘上的下载电脑升级文件,放到创建的XYAUTOUPG文

件夹下，XYAUTOUPG 文件夹必须放在 U 盘根目录下。注意: 电脑升级文件需与板

子对应。 

XYAUTOUPG 位置如下: 

XYAUTOUPG 文件夹目录结构： 

 

注意:XYAUTOUPG 下的文件不是必须要电脑升级包的全部文件，也可以只升级部分文

件，如要升级 metazone.bin , preloader_xxxxx.bin 这 2 个任一一个文件，查看本说明

Hướng dẫn nâng cấp cưỡng bức đĩa U sê-ri 92/57/72 
1. Tiền đề nâng cấp: hệ thống có thể hiển thị logo khởi động bình thường, phiên bản phần 

mềm của sê-ri 92 là sau 6.5 và phiên bản phần mềm của 57/72 là sau 1.65, bạn có thể kiểm tra 

từ cài đặt ô tô ~ thông tin hệ thống ~ phiên bản Android; 

Lưu ý: Kiểm tra thông tin hệ thống của khách hàng trước khi nâng cấp, dòng 92 là Android 9, 

phiên bản 6.5 trở lên và dòng 57/72 là Android 10. Phiên bản là 1.65 trở lên 

2. Đặt tệp nâng cấp máy tính được tải xuống từ đĩa mạng http://file.xygala.com/ vào thư mục 

XYAUTOUPG đã tạo và thư mục XYAUTOUPG phải được đặt trong thư mục gốc của đĩa U. Lưu ý: 

File nâng cấp máy tính phải tương ứng với board. 

Vị trí của XYAUTOUPG như sau: 

Cấu trúc thư mục thư mục XYAUTOUPG: 

Lưu ý: Các tập tin trong XYAUTOUPG không nhất thiết phải là tất cả các tập tin của gói nâng cấp 

máy tính và chỉ có thể nâng cấp một số tập tin, nếu bạn muốn nâng cấp bất kỳ một trong hai 

红框内的 2 个文件必

须存在 



书的 6.1 部分。如还确定要升级那个文件能解决问题，可以在 qq 群里咨询工程师。 

3.将 XYAUTOUPG 文件夹拷贝到 U 盘根目录，手刹拉起(92 系列用 4pin 的 USB，57/72

用 6pin 的 USB)进行断电升级。 

4.升级完成提示如下， 

 
5. 拔掉 U 盘，重新断电开机，不拔 U 盘下次还会自动升级。 

6.补充说明： 

6.1 U 强制盘刷机时默认不会升级 metazone.bin , preloader_xxxxx.bin (92 系列是

preloader.bin,57/72 系列可能是 preloader_ac8257_demo_1g_32.bin)，如果需要升级

metazone.bin 的需要再加上引导文件  xyauto_metazone.bin ，如果需要升级

preloader_xxxxx.bin 的需要再加上引导文件 xyauto_preloader.bin。 

6.2  U 盘强制刷机可以刷全部文件，也可以刷部分文件，升级部分文件时必须有

这两个文件：XYAUTO_UPDATE.bin, xxxx_Android_scatter.txt，再加上其他一个或多

个要升级的文件即可，要升级 metazone.bin , preloader_xxxxx.bin 的参考 6.1 的说

明再加上对应的引导升级文件。 

tập tin metazone.bin và preloader_xxxxx.bin, vui lòng tham khảo phần 6.1 của sổ tay này. Nếu 

bạn vẫn chắc chắn tệp nâng cấp nào có thể giải quyết được sự cố, bạn có thể tham khảo ý kiến 

của các kỹ sư trong nhóm qq. 

3. Sao chép thư mục XYAUTOUPG vào thư mục gốc của đĩa U, kéo phanh tay lên (dòng 92 sử 

dụng USB 4 chân, dòng 57/72 sử dụng USB 6 chân) để thực hiện nâng cấp tắt nguồn. 

4. Lời nhắc hoàn thành nâng cấp như sau, 

 
5. Rút phích cắm của đĩa U, tắt nguồn và bật lại, nếu đĩa U không được gỡ bỏ, nó sẽ tự động 

nâng cấp vào lần tới. 

6. Hướng dẫn bổ sung: 

6.1 Theo mặc định, metazone.bin và preloader_xxxxx.bin sẽ không được nâng cấp khi flash đĩa 

U (sê-ri 92 là preloader.bin, sê-ri 57/72 có thể là preloader_ac8257_demo_1g_32.bin), nếu bạn 

cần nâng cấp metazone.bin, bạn cần phải thêm file boot xyauto_metazone .bin, nếu cần nâng 

cấp preloader_xxxxx.bin thì thêm file boot xyauto_preloader.bin. 

6.2 Bạn có thể flash tất cả các tệp hoặc một số tệp bằng cách flash đĩa U. Khi nâng cấp một số 

tệp, bạn phải có hai tệp sau: XYAUTO_UPDATE.bin, xxxx_Android_scatter.txt, cùng với một hoặc 

nhiều tệp khác để nâng cấp. Để nâng cấp metazone.bin, preloader_xxxxx.bin tham khảo mô tả 

của 6.1 cộng với tệp nâng cấp khởi động tương ứng. 

 


